
Prusicka
Komunikacja w 
nowej odsłonie
Od początku kwietnia 2012 r. na 
drogi Gminy Prusie wraca PRU-
SOBUS. Burmistrz Igor Bandro-
wicz zdecydował, że 
przewoźnikiem będzie ZGKiM , 
a nie jak dotychczas firma pry-
watna.

Pomnik przy 
Żmigrodzkiej
do rewitalizacji
Znany wszystkim mieszkańcom 
Prusic pomnik przy ul. Żmigrodz-
kiej w tym roku nabierze nowego 
blasku. Równiez otoczenie pomnika 
przeistoczy się w malownicze tereny, 
które będą służyć mieszkańcom.

Atrakcyjne ferie 
w Prusicach
Przez dwa tygodnie stycznia odby-
wały się ferie dla dzieci i młodzieży 
w naszej Gminie. Podobnie jak w 
ubiegłym roku Gmina Prusice przy-
gotowała wiele atrakcji dla każdego 
– od zajęć w Zespole Szkół w Prusi-
cach, poprzez zajęcia w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Prusi-
cach oraz wyjazdy do Trzebnicy i 
Wrocławia. 

Pieniądze na 
realizację zadań
w Gminie Prusice
rozdane
Gmina Prusice po sprawdzeniu 
wszystkich ofert złożonych w 
ramach konkursów na zadania z 
pożytku publicznego w zakresie 
ekologii i dziedzictwa przyrodni-
czego przyznała dotację na kulturę, 
ochronę dóbr i tradycji , na oświatę, 
edukację i wychowanie i na sport.

GAZETA BEZPŁATNA

W ostatnim czasie media regionalne i lokalne informo-
wały, że Gmina Prusice jest w tarapatach finansowych, 
spowodowanych błędami dokumentacji projektowej 
kanalizacji. Przedstawiane informacje były wybiórcze  
i nie pokazywały rzeczywistego obrazu całej sytuacji. 
Dlatego też Gmina Prusice postanowiła pokazać całą 
historię o prusickiej kanalizacji od A do Z. 
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» czytaj na str. 7

Prusice na szczycie we współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Gmina Prusice jako jedyna z gmin powiatu trzebnickiego znalazła się w 175 najlepszych gminach w 
Rankingu „Przyjazny Samorząd”, który oceniał współpracę samorządu lokalnego z III Sektorem. Nasz 
samorząd otrzymał ponad 4 gwiazdki, gdyż osiągnięty wynik końcowy wyniósł 4,75 i jest w Rankingu 
na równi z Wrocławiem. » czytaj na str. 17

» czytaj na str. 11

» czytaj na str. 15

» czytaj na str. 5

Z Piotrkowic do Skokowej nową drogą
Mieszkańcy Piotrkowic i okolicznych miejscowości od niedawna podróżują do Skokowej nową drogą 
gminną. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z  Narodowego Funduszu Odbudowy Dróg 
Lokalnych. » czytaj na str. 6

Gmina Prusice obniżyła podatek rolny i podatek od środków transportu
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wyszedł naprzeciw mieszkańcom Gminy Prusice i 
zaproponował obniżenie podatku od środków transportowych, co znalazło odzwierciedlenie w Uchwale 
Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2011 roku. Podczas obrad została przyjęta również 
druga propozycja włodarza Gminy o obniżeniu średniej ceny skupu 1q żyta przyjętej jako podstawę do 
obliczania podatku rolnego z kwoty 74,18 zł do 55,00 zł za 1 q. 

» czytaj na str. 13

» czytaj na str. 20
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Burmistrz Igor Bandrowicz tel. wew. 66 i.bandrowicz@prusice.pl
Z-ca Burmistrza Kazimiera Rusin tel. wew. 43 k.rusin@prusice.pl
Sekretarz Wojciech Hoffman tel. wew. 65 w.hoffman@prusice.pl
Skarbnik Konrad Buczek tel. wew. 45 k.buczek@prusice.pl

Księgowość
 Magdalena Żyża wew. 51 m.zyza@prusice.pl
 Teresa Czarniecka wew. 51 t.czarniecka@prusice.pl
Podatki
 Agnieszka Książek wew.  53 a.ksiazek@prusice.pl
 Barbara Kowalczyk wew. 72 b.kowalczyk@prusice.pl
 Iwona Sowa wew. 72 i.sowa@prusice.pl
Zamówienia publiczne
 Dorota Muszczak wew. 52 d.muszczak@prusice.pl
 Kamil Leśniak wew. 47 k.lesniak@prusice.pl
Gospodarka przestrzenna
 Mirosław Janicki wew. 52 m.janicki@prusice.pl
 Małgorzata Słota wew. 52 m.slota@prusice.pl
Gospodarka komunalno-mieszkaniowa
 Krystyna Lis wew. 50 k.lis@prusice.pl
Biuro Rady Maria Zientarska wew. 55 m.zientarska@prusice.pl
Kadry Bożena Hrycak wew.  46 b.hrycak@prusice.pl

Infrastruktura, Planowanie przestrzenne
 Michał Koziński wew. 68 m.kozinski@prusice.pl
Fundusze strukturalne 
 Monika Stankieiwcz wew. 70 m.stankiewicz@prusice.pl
Nieruchomości Adela Socha wew. 42 a.socha@prusice.pl
Urząd Stanu Cywilnego
 Alicja Woźniak wew. 58 a.wozniak@prusice.pl
Ewidencja Ludności Dorota Karkosz wew. 56 d.karkosz@prusice.pl
Budownictwo 
 Paweł Kaźmierczak wew. 68 p.kazmierczak@prusice.pl
Ochrona środowiska Mateusz Wojda wew. 54 m.wojda@prusice.pl
Informatyk Paweł Grzyb wew. 77 p.grzyb@prusice.pl
Promocja Maria Cieślińska wew. 69 m.cieslinska@prusice.pl
Sprawy Obronne i Zarządzanie Kryzysowe
 Marcin Leszczyński wew. 56 m.leszczynski@prusice.pl
Straż Miejska wew. 67 straz-miejska@prusice.pl

Wydawca:  Gmina Prusice
Rynek 1, 55-110 Prusice
Telefon: (71) 312-62-24 w. 77
E-mail:  prusice24@prusice.pl
Nakład wydawnictwa:  2 000 egz.
Redaktor Naczelny: Paweł Grzyb

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 71 312 63 10 gokis@prusice.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 71 312 50 97 gops@prusice.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 71 312 62 28 zgkim@prusice.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
 71 312 50 35 biblioteka@prusice.pl
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Początek sezonu kulturalnego w Prusicach w tym roku rozpoczął się już w styczniu. Tym razem to stało się za sprawą kabaretu „Paranie-
normalni”, który licznie zgromadzonej publiczności w hali sportowej Zespołu Szkół w Prusicach przyniósł wiele dobrego humoru w ciągu 
dwugodzinnego show. To wydarzenie ponownie pokazało, że mieszkańcy naszej Gminy są „spragnieni” kultury na najwyższym poziomie.

zeszłym roku za-
planowano, że w 
Prusicach począ-
tek roku kalen-

darzowego będzie również 
początekiem wydarzeń kul-
turalnych. W 2011 rozpo-
czął się on w marcu za spra-
wą występu Marcina Dańca. 
Natomiast w tym roku już w 
połowie stycznia do Prusic 
zagościł kabaret „Paranie-
normalni”. Bilety na występ 
tych wspaniałych komików 
rozchodziły się w mgnie-
niu oka.  Na kilka dni przed 
występem Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz wyszedł naprzeciw 
zainteresowanym i prze-
znaczył jeszcze do sprzeda-
ży dodatkowe bilety, które  
można było nabyć w dniu 
występu. 

Sala pełna widzów z 
dobrym poczuciem 
humoru…
Hala Sportowa w Zespole 
Szkół w Prusicach zamieniła 
się w wielką salę widowisko-
wą ze sceną, wystrojem, do-
brym oświetleniem, a także 
nagłośnieniem. Wszystko 
było przygotowane i zapięte 
na ostatni guzik. Oczywi-
ście nie zabrakło wspania-
łej publiczności, wszystkie 
miejsca były od początku 
do końca zajęte. Tak dużym 
zainteresowaniem nie ciesza 
się podobne wydarzenia w 
sąsiednich gminach.

… i dobrze przygoto-
wanymi gośćmi na 
scenie

Humor przedstawiony przez 

kabareciarzy znalazł znako-
mity odbiór wśród prusic-
kiej publiczności. Artyści 
dobrze przygotowali się do 
występu osadzając żarty i 
skecze w lokalnych realiach.

Największe uznanie widzów 
zdobyła wyśmienita gra i 
charakteryzacja aktorów, 
prezentujących młody i 
żywy humor. 

Tematem przewodnim spo-
tkania w Prusicach była te-
lewizja, która przedstawiona 
w zwierciadle ironicznego 
spojrzenia Paranienormal-
nych nabierała nowego, ar-
cyzabawnego wymiaru. Nie 
zabrakło także najbardziej 
rozpoznawalnych nume-
rów: niezapomnianej Ma-
riolki, dziewczyny zdolnej 

porwać każdego, świetnego 
skeczu o dr Prozaku i pię-
ściarzu Balcerzaku – dobrze 
opracowanego i zagranego. 

Doskonałej zabawie nie 
było końca. Widzowie byli 
rozbawieni do łez. A artyści 
pokazali, że także umieją się 
śmiać z własnych żartów.  
Jednak wszystko co dobre 
szybko się kończy. Tak do-
skonały i energiczny występ 
został nagrodzony grom-
kimi brawami zgromadzo-
nych i tradycyjnym „bisie”. 

Zachwyceni mieszkańcy 
opuszczając halę sportową 
żartowali, że wybierają się 
do domu, aby „przepony 
mogły odpocząć”. 

Występ zgromadził nie tylko 

W

Nie mogło zabraknąć „Mariolki”
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mieszkańców naszej Gminy, 
ale także mieszkańców ca-
łego powiatu trzebnickiego, 
a nawet znaleźli się tacy, 
którzy przyjechali do nas z 
Wrocławia. 

– Kolejna impreza w naszej 
Gminie pokazuje, że ludzie 
potrzebują wydarzeń kul-
turalnych. W zeszłym roku 
byli u nas Marcin Daniec, 
zespół Boys, Grzegorz Ha-
lama, Top One oraz An-
drzej „Piasek” Piaseczny. 
Jak było można zauważyć 
to wszystkie te wydarzenia 
cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem mieszkań-
ców – opowiada Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz dodając: – W 
tym roku sezon kulturalny 
Gminy Prusice postanowi-
liśmy rozpocząć od występu 
kabaretu. Jak widać wybór 
kabaretu „Paranienormal-
nych” był strzałem w „10” i 

zachwycił mieszkańców.. Na 

mieszkańców naszej małej 

ojczyzny czeka wiele wyda-

rzeń kulturalnych. Już dzi-

siaj możemy powiedzieć, że 

23 i 24 czerwca odbędą się 

II Dni Prusic. Informacje o 

kolejnych imprezach, które 

odbędą się w tym roku w 

Gminie Prusice znajdą Pań-

stwo na stronie internetowej 

www.prusice.pl.

Organizatorami imprezy 

byli: Burmistrz Miasta i 

Gminy Prusice Igor Ban-

drowicz, Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu w Prusi-

cach oraz Zespół Szkół w 

Prusicach.  

Podczas występu Hala Sportowa ZS 
w Prusicach była wypełniona do ostatniego miejsca

Firma Consultor Sp. z o.o. prowadzi nadal rekrutację do trzech rodzajów bezpłatnych szkoleń zawodowych dla osób 
odchodzących z rolnictwa. Tematyka szkoleń to: organizator obsługi turystycznej - agroturystyka z podstawami przed-
siębiorczości, kelner i barman z językiem angielskim oraz Monter Izolacji Budowlanych. Bardzo serdecznie zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych oraz spełniających wymagania do zgłaszania się na szkolenia. Już są pierwsi zakwalifi-
kowani z naszej Gminy. 

rojekt „Nowy zawód – 
lepsze perspektywy” 
na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego 

jest realizowany od 3 listo-
pada 2011 roku. Najbliż-
sze zaplanowane szkolenia 
obejmują również powiat 
trzebnicki, a tym samym 
Gminę Prusice. Szkolenia 
są przeznaczone dla osób 
odchodzących z rolnictwa, a 
ich celem jest pomoc w do-
stosowaniu kwalifikacji tych 
osób, aby mogły znaleźć za-
trudnienie na regionalnym 
rynku pracy w obszarach 
niezwiązanych z rolnictwem 
lub podjąć pozarolniczą 
działalność gospodarczą.
Projekt jest realizowany na 
mocy umowy z Wojewódz-
twem Dolnośląskim – Dol-
nośląskim Wojewódzkim 
Urzędem Pracy, z dnia 5 
września 2011 r., w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, 

Priorytet VIII Regionalne 
kadry gospodarki, Działanie 
8.1. Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie, 
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie 
procesów adaptacyjnych i 
modernizacyjnych w regio-
nie, jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.
– Projekt skierowany jest do 
rolników /lub ich domow-
ników/, którzy spełniają 
łącznie poniższe warunki: 
są ubezpieczeni w KRUS-
-ie, zamierzają podjąć za-
trudnienie w obszarach nie 
związanych z rolnictwem 
lub podjąć pozarolniczą 
działalność gospodarczą; 
zamieszkują w gminie wiej-
skiej, miejsko-wiejskiej, lub 
mieście do 25 tys. miesz-
kańców, zamieszkują, uczą 
się lub pracują na terenie 
województwa dolnośląskie-
go, w powiatach wałbrzy-

skim, kłodzkim, oleśnickim, 
trzebnickim, średzkim lub 
wrocławskim oraz chcą zdo-
być nowe kwalifikacje zawo-
dowe w branżach uznanych 
za strategiczne dla woje-
wództwa dolnośląskiego 
(turystyka, hotele i restaura-
cje, zrównoważone budow-
nictwo) – informuje Grze-
gorz Szewczuk, specjalista 
ds. rekrutacji i informacji 
projektu i dodaje: – Udział 
w projekcie jest bezpłatny. 

Wśród tematyki szkoleń na 
które prowadzona jest re-
krutacja znajdują się: Orga-
nizator obsługi turystycznej 
- agroturystyka z podstawa-
mi przedsiębiorczości(120 
godz. + 40 godz. moduł 
podstawy przedsiębiorczo-
ści). –Z uwagi na duże zain-
teresowanie tym szkoleniem 
osób  spełniających kryte-
rium uczestnictwa w projek-
cie z powiatu trzebnickiego, 

to szkolenia będzie odbywa-
ło się właśnie w tym powie-
cie, w okolicach Trzebnicy 
– informuje Grzegorz Szew-
czuk z Firmy Consultor.
Drugie szkolenie to: kelner 
i barman z językiem angiel-
skim(120 godz. +80 godz. 
moduł językowy). To szko-
lenie planowane jest w po-
wiecie oleśnickim.
Natomiast trzecie szkolenie: 
Monter Izolacji Budowla-
nych(120 godz. zajęć teore-
tycznych + 140 godz. zajęć 
praktycznych) odbędzie się 
w powiecie wrocławskim.
Szkolenia będą odbywały 
się trzy razy w tygodniu. 
Wszyscy uczestnicy szko-
leń będą mieć zapewnio-
ne: doradztwo zawodowe 
przed rozpoczęciem szkole-
nia, poczęstunek w trakcie 
trwania szkolenia (przerwy 
kawowe oraz ciepły posi-
łek), materiały szkoleniowe, 
zwrot kosztów dojazdu na 

miejsce szkolenia, ubezpie-
czenie NNW, miłą atmosfe-
rę, sprzyjającą zdobywaniu 
wiedzy oraz profesjonalną 
organizację zajęć.
Jak poinformował nas Grze-
gorz Szewczuk to rekrutacja 
do wszystkich szkoleń jesz-
cze trwa.
Jak już wiemy, są też pierw-
sze osoby z terenu Gminy 
Prusice, które zostały za-
kwalifikowane do projektu. 
Zachęcamy innych miesz-
kańców naszej Gminy, do 
skorzystania z bezpłatnych 
możliwości zdobywania 
wiedzy i rozwoju.
.

– Wszystkie kursy odbywają 
się w rozsądnej odległości 
od gminy Prusice: na terenie 
powiatu trzebnickiego oraz 
powiatów graniczących: ole-
śnickiego i wrocławskiego 
– podkreśla Grzegorz Szew-
czuk. 

Organizatorzy zapewniają 
zwrot kosztów dojazdu na 
szkolenia, a także poczęstu-
nek w trakcie szkolenia, ma-
teriały szkoleniowe, mate-
riały do zajęć praktycznych.
Z organizatorami szkolenia 
można skontaktować się tel. 
71/ 343 97 09, 500 026 596, 
lub mailowo:g.szewczuk@
consultor.pl. 
Strona internetowa projek-
tu: www.nowyzawod.con-
sultor.pl 

- Udział w projekcie to 
szansa na bezpłatne  zdo-
bycie nowych kwalifikacji 
zawodowych dla wszystkich 
rolników rozważających 
zmianę profilu zawodowego 
– dodaje na koniec Grzegorz 
Szewczuk. 

BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE DLA ROLNIKÓW!

P
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mina Prusice pod-
czas tegorocznych 
ferii przygotowała 
szeroki wachlarz 

zajęć dla dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Prusice.

Ferie zostały podzielone 
pod względem atrakcji na 
dwa bloki tematyczne. W 
pierwszym zorganizowa-
ne zajęcia odbywały się w 
Zespole Szkół w Prusicach. 
Drugi blok to tydzien wy-
jazdów podczas których 
dzieci odwiedziły m.in. Bo-
bolandię, basen, a także lo-
dowisko. 

Pierwszy tydzień w 
Prusicach z wieloma 
atrakcjami dla każ-
dego

Zajęcia, które miały miejsce 
w Zespole Szkół przyniosły 
ogromne zainteresowanie ze 
strony wszystkich uczestni-
ków. W poniedziałek oraz 
wtorek największą popu-

larnością cieszyło się Brac-
two Rycerskie z Byczyny. 
Podczas tych zajęć  można 
było być świadkiem walk 
rycerskich, strzelać z łuku, 
pisać gęsim piórem,  rzucać 
włócznią, toporem oraz no-
żem do tarczy. 

Nie zabrakło także czegoś 
dla miłośników gier kom-
puterowych. Dwie sale oraz 
cztery stanowiska do gier-
przyniosły mnóstwo rywali-
zacji oraz radości zwłaszcza 
tym najmłodszym. Współ-
zawodnictwo udzieliło się 
także na hali sportowej, 
gdzie pod okiem nauczycieli 
wychowania fizycznego, a 
także instruktorów sportu 
były przeprowadzane za-
jęcia z piłki nożnej, piłki 
siatkowej, a także z tenisa 
stołowego. 
Dzieci i młodzież chętnie 
rywalizowały ze sobą także 
w rzutkach elektronicznych. 
Każdy mógł również spró-
bować swoich sił w warszta-

tach plastycznych, podczas 
których zostawały wykony-
wane prace, przeróżnymi 
technikami. 

Dla miłośników muzyki 
były przygotowane warszta-
ty DJskie, a dla tych którzy 
czują muzykę, warsztaty 
taneczne cieszące się ostat-
nimi czasy dużą popularno-
ścią.

Specjalną atrakcją był RO-
BOcamp, czyli w skrócie 
programowanie wcześniej 
zbudowanych przez siebie 
robotów na stanowiskach, 
które były oblegane przez 
„młodych inżynierów”.  
Szóstoklasiści ze szkoły 
podstawowej dla urozma-
icenia ferii mieli „Nockę”,  w 
której były przeprowadzane 
zajęcia integracyjne, wspól-
ne przygotowanie kolacji, a 
także maraton filmowy. 
Natomiast zarówno fani 
jak i fanki motoryzacji, lecz 
tej pomniejszonej, znaleźli 

Przez dwa tygodnie stycznia odbywały się ferie dla dzieci i młodzieży w naszej Gminie. Podobnie jak w ubiegłym roku 
Gmina Prusice przygotowała wiele atrakcji dla każdego – od zajęć w Zespole Szkół w Prusicach, poprzez zajęcia w 
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach oraz wyjazdy do Trzebnicy i Wrocławia. Na wszystkich czekał również 
ciepły posiłek, aby mieć siłę do dalszych atrakcji. Nie zabrakło również czegoś dla rodziców.

G

Zajęcia plastyczne rozwijały zdolności manualne dzieci

swoje miejsce na hali spor-
towej, gdzie spędzali czas 
sterując modelami samo-
chodów. 
Uczestnicy ferii byli też 
świadkami ciekawych do-
świadczeń oraz ekspery-
mentów fizycznych przepro-
wadzanych przez doktora 
fizyki. 

Na wszystkich czekał rów-
nież ciepły posiłek, aby mieć 
siłę do dalszych atrakcji. Nie 
zabrakło również czegoś dla 
rodziców, dla których zo-
stał przygotowany specjal-
ny wykład na temat dzieci 
w opresji współczesności, 
podczas którego sala pęka-
ła w szwach. Organizatorzy 

zapewnili transport uczest-
nikom ferii oraz zadbali o 
to, żeby wszystkie pociechy 
spędzający wolny czas w 
szkole zjadły ciepły posiłek.

Dzieci jednomyślnie stwier-
dziły, że ferie były bardzo 
dobrze przygotowane a gdy-
by ten czas miałyby spędzi 
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rzebudowany odci-
nek drogi ze Skoko-
wej do Piotrkowic ma 

długość 2,73 km. Łączy on 
drogę wojewódzką nr 342 z 
drogą powiatową w Piotrko-
wicach. 
Remont drogi był planowa-
ny od dłuższego czasu i miał 
zostać wykonany w trzech 
etapach. Jednak informacja 
o dofinansowaniu od woje-
wody przyszła dopiero pod 
koniec października 2011 

roku. – Wtedy otrzymaliśmy 
pytanie czy zdąrzymy wy-
konac i rozliczyc inwestycję 
do końca roku – wyjaśnia 
Burmistrz Igor Bandrowicz 
kontynuując – Dzięki dobrej 
pogodzie inwestycja została 
zrealizowana w terminie. 
W projekcie zaplanowano 
poszerzenie jezdni do 5,5 m 
na całym odcinku wraz z wy-
konaniem pobocza. Została 
także zbudowana kanaliza-
cja deszczowa na odcinku 

wsi Skokowa. Ponadto z obu 
stron powstały chodniki z 
kostki betonowej w barwach 
gminy żółto - czarnych oraz 
zjazdy do posesji. Remont 
obejmował także odzielenie 
chodników od jezdni pasem 
zieleni.  Nowa droga jest też 
drogą dojazdową m.in. do 
stacji PKP czy też do niektó-
rych miejscowości Gminy 
Prusice.
Jak podkreśla Burmistrz 
Gminy ta inwestycja to nie 

tylko korzyść dla mieszkań-
ców wsi czy też gminy, ale 
dla wszystkich podróżują-
cych w kierunku Żmigrodu.
Całkowity koszt inwestycji 
to ponad 2,6 mln zł, z czego 
połowa zostanie sfinanso-
wana ze środków Narodo-

wego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008 
– 2011, które to pozyskała 
Gmina Prusice jeszcze w 
2011 roku. 
Wykonawcą inwestycji była 
firma Gembiak &Mikstacki 
z Krotoszyna. 

– W najbliższym czasie 
na drodze firma Gembiak 
&Mikstacki wykona jeszcze 
dodatkowe prace, gdyż in-
westycja została odebrana 
z poprawkami – informuje 
Burmistrz Igor Bandrowicz. 

w domu to nie miałyby co 
robić. -Najciekawsze zajęcia 
były z Bractwem Rycerskim 
oraz z eksperymentami fi-
zycznymi – mówiły dziew-
czynki, a chłopcy - Naj-
bardziej podobały nam się 
zajęcia sportowe.

Rodzice również byli zado-
woleni, z tego, że ich pocie-
chy mogły spędzić czas ak-
tywnie i pod odpowiednią 
opieką.

Drugi tydzień i na 
miejscu i na wyjeź-
dzie

Drugi tydzień ferii był rów-
nież pełen atrakcji. Oprócz 
zajęć w Gminnym Ośrod-
ku Kultury i Sportu oraz 
Zespołu Szkół w Prusicach 
miały miejsce wyjazdy do: 

„Bobolandii” we Wrocławiu 
oraz na basen i łyżwy do 
Trzebnicy. Miejscówki na te 
zajęcia  rozeszły się jak przy-
słowiowe „świeże bułeczki”. 
Wrażenia po odbytych wy-
cieczkach były nie do opisa-
nia przez uczestników. 
Jednak Ci, którzy nie zdą-
żyli się zapisać, albo chcieli 
zostać miejscu uczestniczy-
li w tych atrakcjach, które 
dla nich przygotowano. Do 
wyboru były warsztaty pla-
styczne oraz gry kompute-
rowe. które przyciągnęły za 
sobą mnóstwo uczestników. 

W poniedziałkowy, śro-
dowy i piątkowy wieczór 
odbyły się trzy Dyskusyjne 
Pokazy Filmowe, na których 
obejrzeć można było ta-
kie hity filmowe, jak:  „Sala 
Samobójców”, „California 

Dreamin” oraz „Śniadanie 
na Plutonie”. Przyszła na nie 
chętnie młodzież, która po 
zakończeniu filmu zabierała 
głos podczas forum dysku-
syjnego. 

Na zakończenie ferii została 
zorganizowana dyskoteka w 
klubie uczniowskim w Ze-
spole Szkół, gdzie laureatki 
warsztatów DJskich zapre-
zentowały swoje ogromne 
zdolności.

Organizatorzy są zadowole-
ni z tego, że tegoroczny pro-
gram przypadł dzieciom do 
gustu i każdy w nim znalazł 
cos dla siebie.

Kamil Szydełko

Tenis stołowy to popularny sport wśród uczestników ferii

Mieszkańcy Piotrkowic i okolicznych miejscowości od niedawna podróżują do Skokowej nową drogą gminną. Na realizację inwestycji pozy-
skano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych.

P
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

W najbliższym czasie na drodze firma Gembiak &Mikstacki wykona 
jeszcze dodatkowe prace, gdyż inwestycja została odebrana z popraw-
kami
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Trwa budowa kanalizacji na terenie aglomeracji Prusice. Jest to temat, który w naszej Gminie budzi wiele kontrowersji 
i podawanych jest  wiele sprzecznych informacji. W związku z powyższym  postanowiliśmy wszystkim mieszkańcom 
przedstawić całą prawdę o prusickiej kanalizacji. Jak podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz,  w 
obecnej chwili jest zrealizowane 93 % inwestycji jeśli chodzi o budowę kanalizacji. Pozostały do wykonania prace w 
Prusicach i w części miejscowości Pietrowice Małe. 

mina Prusice w 
sierpniu 2009 
roku otrzymała 
dotację unijną 

w ramach Regionalne-
go Programu Operacyj-
nego dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 
2007 – 2013 na projekt 
pod tytułem: „Program 
ochrony wód zlewni 
rzeki Sąsiecznicy poło-
żonej w dorzeczu rzeki 

Baryczy poprzez budo-
wę oczyszczalni ścieków 
i kanalizacji na terenie 
aglomeracji Prusice”  w 
ramach Priorytetu 4 
„Środowisko i bezpie-
czeństwo ekologiczne”. 

P o d n i e s i e n i e 
standardu życia 
mieszkańców

W ramach inwestycji zo-

stanie zbudowana kana-
lizacja sanitarna wraz z 
przepompowniami, stu-
dzienkami, komorami 
armatury (przyłączami 
do budynków) dla miej-
scowości: Pietrowice 
Małe, Ligotka, Krościna 
Mała, Dębnica i miasto 
Prusice oraz sieć kana-
lizacji sanitarnej w ob-
rębie Prusic odprowa-
dzająca ścieki ze strefy 

ekonomicznej, wraz z 
dostawami wyposażenia 
eksploatacyjnego sieci 
(zgodnie z dokumenta-
cją projektową)
Długość wykonanej sie-
ci kanalizacyjnej objętej 
inwestycją to 29,5 km z 
13 przepompowniami 
ścieków i oczyszczalnią 
ścieków w Pietrowicach 
Małych . Z kanalizacji 
będzie korzystać blisko 

Głównym zamierzeniem projektu jest ograni-
czenie ilości zanieczyszczeń przedostających 
się do wód i gleb w obszarze zlewni rzeki Są-
siecznicy, a co za tym idzie podniesienie stan-
dardu życia mieszkańców gminy Prusice. Ta 
inwestycja pozwoli również naszej Gminie 
zwiększyć potencjał inwestycyjny tego obszaru 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

G
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30% mieszkańców Gminy 
Prusice.
– Głównym zamierzeniem 
projektu jest ograniczenie 
ilości zanieczyszczeń prze-
dostających się do wód i 
gleb w obszarze zlewni rze-
ki Sąsiecznicy, a co za tym 
idzie podniesienie stan-
dardu życia mieszkańców 
gminy Prusice. Ta inwesty-
cja pozwoli również naszej 
Gminie zwiększyć potencjał 
inwestycyjny tego obszaru – 
podkreśla Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz. 

Burmistrz zastaje 
zaniedbany projekt

Realizacja inwestycji  nie 
polega tylko na pozyskaniu 
środków. Taką inwestycję 
trzeba dobrze zaplanować, 
przeprowadzić jej realizację, 
a na koniec rozliczyć. 

– Warto zauważyć w tym 
miejscu, że  kluczem do suk-
cesu  jest nie tylko pozyska-
nie  dotacji na inwestycję,  
ważne  jest , aby zrealizować 
projekt  i tutaj  pojawiają 
się największe problemy 
spowodowane błędami w 
dokumentacji projektowej 
zatwierdzonej przez po-
przednią władzę – podkreśla 
Burmistrz Igor Bandrowicz.

W grudniu 2010 roku, gdy 
Burmistrzem zostaje Igor 
Bandrowicz zastaje zanie-
dbany i opóźniony projekt 
budowy  kanalizacji sanitar-
nej i oczyszczalni ścieków. 
Ma 8 miesięcy na budowę 
29,5 km sieci , natomiast 
oczyszczalnię ścieków  musi 
wybudować  w ciągu 5 mie-
sięcy. Są to  nierealne ter-
miny, ponieważ nie został 
nawet ogłoszony przetarg na 
wybór wykonawcy na budo-
wę oczyszczalni.  Rozpoczy-
nają się rozmowy z Insty-
tucją Zarządzającą, w celu 
ratowania projektu. Uzy-
skano zgodę na wydłużenie 
terminu realizacji inwesty-
cji, tym samym obroniono 
dotację. 

Aktualizacja doku-
mentacji projekto-
wej i tak z błędami

Przed ogłoszeniem prze-
targu na budowę kanali-
zacji Gmina Prusice w la-
tach 2002 - 2010 poniosła 
koszty w wysokości ponad 
1,5 mln zł na opracowanie 
dokumentacji, a następnie 
jej aktualizację i inne ele-
menty związane z przygoto-
waniem inwestycji do reali-
zacji . Na uwagę zasługuje 
fakt, że ówczesny burmistrz 
nienależycie nadzorował 
prace przygotowujące za-
danie.  Zlecono aktualiza-
cję dokumentacji, lecz nie 
sprawdzono  dokumentów 
z rzeczywistym stanem. 
Cena za to zaniedbanie jest 
wysoka. Błędnie określono 
prace odtworzeniowe,  nie 
ujęto zmian nawierzchni 
w stosunku do projektu z 
2002 roku czyli projekt nie 
uwzględniał odtworzenia 
nowopowstałych dróg, już 
na początku inwestycji firma 
Skanska wskazała na istot-
ną pomyłkę w przedmiarze 
robót, zamiast 27 tyś. mkw 
dróg asfaltowych projektant 
wpisał 3,7 tyś. mkw.  skutku-
je to wysokimi roszczeniami 

firmy Skanska wobec Gminy 
Prusice.
Warto podkreślić, ze głów-
nym celem zlecenia aktuali-
zacji jest  sprawdzenie doku-
mentacji z tym, co znajduje 
się w terenie, a nie wykony-
wanie jej z „zza biurka”. Na 
marginesie można dodać, 
że Gmina przez lata  pro-
wadziła inwestycje drogowe 
nie uwzględniając budowy 
kanalizacji. Wykonano wie-
le modernizacji dróg, wy-
budowano chodniki w miej-
scach przeznaczonych na 
budowę sieci, tym samym 
wzrosły koszty prac odtwo-
rzeniowych. Gdyby  prace 

te zostały należycie ujęte 
podczas aktualizacji, zosta-
łyby sfinansowane z dotacji. 
Niestety tak się nie stało. 
Taka sytuacja spowodowa-
ła wydłużenia w realizacji 
inwestycji, ale także prace 
dodatkowe w trakcie budo-
wy  sieci, a co za tym idzie 
dodatkowe koszty, na które 
Gminę nie stać.  

Koszt opracowania aktuali-
zacji projektu na budowę 
kanalizacji wyniósł 366 tys. 
zł, natomiast koszt aktuali-
zacji map około 30 tyś. zł. 
Niestety na etapie realiza-
cji okazało się również, że 
mapy były nieaktualne, co 
rodzi kolejne koszty. 

Wykonawcą budowy 
kanalizacji sanitar-
nej jest firma Skan-
ska S.A.

Gmina Prusice podpisała 
umowę z Urzędem Marszał-
kowskim na realizację zada-
nia 19 listopada 2009 roku, 
decyzję o dofinansowaniu 
inwestycji podjęto w sierp-

niu 2009. W ramach RPO 
WD wydatki poniesione od 
01.01.2007 roku są uznane 
za kwalifikowane. Reasumu-
jąc, już od sierpnia Gmina 
mogła ruszyć z realizacją in-
westycji i uruchamiać pro-
cedury przetargowe. Nieste-
ty tak się nie stało,  dopiero 
w styczniu 2010 roku ogło-
szono przetarg na Inżyniera 
Kontraktu, a umowę z fir-
mą Grontmij podpisano 27 
kwietnia 2010 roku. Opóź-
nienie w wyborze inżyniera 
kontraktu, miało bezpośred-
ni wpływ na dalszy przebieg 
inwestycji, bowiem jednym 
z zadań inżyniera jest przy-

gotowanie procedur prze-
targowych niezbędnych do 
realizacji projektu. Zgodnie 
z wnioskiem o dofinanso-
wanie przetarg na inżyniera 
kontraktu powinien zostać 
ogłoszony we wrześniu 2009 
roku, na budowę kanalizacji 
i oczyszczalni w styczniu 
2010. Opóźnienia na tym 
etapie wpłynęły bezpośred-
nio na przebieg inwestycji. 
W rzeczywistości ogłoszono 
przetarg na budowę kana-
lizacji w lipcu 2010 roku, 
czyli z siedmiomiesięcznym 
opóźnieniem. Natomiast 
na budowę oczyszczalni nie 

wszczęto procedury wyboru 
wykonawcy. To nie jedyne 
zaniedbania. We wrześniu 
2010 roku gmina zaciągnęła 
kredyt w wysokości 4 mln zł 
na realizację inwestycji, nie 
mając nawet wybranego wy-
konawcy robót, nie mówiąc 
o postępach rzeczowych, za 
które miałaby płacić. 

Umowa między Gminą  
Prusice, a firmą Skanska zo-
stała podpisana 14 stycznia 
2011 roku, z dziewięciomie-
sięcznym opóźnieniem w 
stosunku do wniosku apli-
kacyjnego.  Pierwszy ter-

min zakończenia prac był 
zaplanowany na koniec paź-
dziernika 2011 roku. Jednak 
ze względu na wydłużają-
ce się prace spowodowane 
błędami projektowymi w 
październiku 2011 roku 
podpisano aneks do umowy 
o wydłużeniu terminu reali-
zacji budowy kanalizacji do 
końca listopada 2012 roku.

Milionowe koszty za 
prace dodatkowe 
przez błędną doku-
mentację

Do dnia dzisiejszego Gmina 
Prusice na rzecz Wykonaw-
cy zapłaciła wynagrodzenie 
za wykonane prace w kwo-
cie ponad 16 mln zł, gdzie w 
2011 roku prawie 14 mln zł, 
a w 2012 zapłacono ponad 3 
mln zł. 
W trakcie prowadzonych 
prac przy inwestycji okazało 
się, że w związku z błędami 
w dokumentacji i błędami 
projektowymi dojdą dodat-
kowe i to bardzo wysokie 
koszty. 

Podpisano umowę na do-
datkowe roboty drogowe 
na kwotę ponad  3,5 mln zł 
brutto. Wśród drogowych 
prac dodatkowych było od-
tworzenie nawierzchni dro-
gowych: z kostki betonowej, 
kostki kamiennej, kamieni 
polnych i znaczącego niedo-
szacowania ilości odtworzeń 
nawierzchni asfaltowych. 
Obecnie wykonawca wyko-
nał 50 % prac dodatkowych. 
Jak się okazało z miesiąca 
na miesiąc przybywało wię-
cej dodatkowych prac nie 
zawartych w dokumentacji 
projektowej, a co za tym 
idzie dodatkowe kwoty ze 

strony Inżyniera Kontraktu i 
Wykonawcy. Kwota prac do-
datkowych wynosi do końca 
grudnia 2011 roku włącznie 
5 121 951,11 zł brutto, choć 
wg wyliczeń Wykonawcy 
jest to więcej, bo aż 6 546 
266,99 zł. Rozbieżność na 
obecnym etapie wynika z 
prac nad ich weryfikacją 
przez inżyniera kontraktu. 

Gmina analizuje kwoty 
przedstawione przez Wy-
konacę, na dzień dzisiejszy  
zatwierdzona przez Burmi-
strza kwota wynosi  1 254 
383,25 zł brutto. 
Całkowita wartość prac na 
sieci kanalizacyjnej i dodat-
kowych robót przedstawio-
nych przez firmę Skanska to 
ponad 27,2 mln zł. Kwota ta 
od  kwoty zawartej w umo-
wie z wykonawcą jest więk-
sza od ponad 10,1 mln zł. 
(dodatkowe prace przy sieci 
ponad 6,5 mln zł brutto i 
dodatkowe roboty budowla-
ne ponad 3,6 mln zł. brutto)
Kwota ponad 10 mln zł. za 
dodatkowe to  ogromne ob-
ciążenie dla Gminy, przy do-
chodach 25 mln zł na 2012 
rok. 

Wartość robót na budowę 
kanalizacji na poziomie 27 
mln, w projekcie oszacowa-
na została na 17 mln Gmina 
ogłaszając przetarg wybrała 
rozliczenie z wykonawcą na 
podstawie obmiarów wyko-
nanych prac. To rozwiązanie 
jest korzystne, przy bardzo 
dokładniej dokumentacji 
projektowej. Zwykle inwe-
storzy wybierają rozliczenie 
ryczałtowe, gdzie to wyko-
nawca robót na etapie przy-
gotowania oferty bierze na 

[...] kolejny popełniony błąd. Jak można wybrać na 
opracowanie dokumentacji projektowej na inwesty-
cję wartą 27 mln zł. firmę, która ma ubezpieczenie na 
ponad 300 tys. zł. Przy takiej dużej inwestycji, kwota 
ubezpieczenia wykonawcy dokumentacji projektowej 
powinna być o identycznej lub zbliżonej wartości do 
kwoty realizacji inwestycji.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

[...] nie sposób jest pozyskać wielomilionową dotację na inwe-
stycję, tylko cały sposób jest w tym, aby zrealizować inwestycję i 
tutaj są największe problemy spowodowane błędami w dokumen-
tacji projektowej zatwierdzonej przez poprzednią władzę Warto 
zauważyć w tym miejscu, że to nie sposób jest pozyskać wielomi-
lionową dotację na inwestycję, tylko cały sposób jest w tym, aby 
zrealizować inwestycję i tutaj są największe problemy spowodo-
wane błędami w dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez 
poprzednią władzę 

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
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siebie ryzyko prawidłowego 
oszacowania kosztów. Wów-
czas nie ma możliwości do-
konywania roszczeń wobec 
inwestora. Wszelkie błędy, 
nieprawidłowości powinien 
określić na etapie wyceny 
kontraktu Wykonawca. Nie-
stety tak się nie stało i wyko-
nawca ma znaczne roszcze-
nia wobec gminy ze względy 
na błędy w dokumentacji 
projektowej. 
Gmina szuka wszelkich roz-
wiązań, aby ratować ważną i 
znaczącą inwestycję. Trwają 
rozmowy z Instytucją Za-
rządzającą, w celu uzyskania 
dodatkowego wsparcia na 
roboty zwiększające. 
W obecnej chwili Gminie 

Prusice zostało do zapłace-
nia SKANSKIEJ ok. 11 mln 
zł.

Koszt pracy Inżyniera Kon-
traktu inwestycji to kwota 
ponad 456 tys. zł brutto, 
gdzie ponad 187 tys. zł za 
pełnienie funkcji na budo-
wie oczyszczalni ścieków i 
ponad 269 tys. zł na budo-
wie kanalizacji. Dotychczas 
inżynierowi kontraktu za-
płacono kwotę w wysokości 
269 124,00 zł. 

Pierwsze wątpliwo-
ści w dokumenta-
cji na oczyszczal-
nię ścieków w 2008 
roku

W Październiku 2008 roku, 
jeszcze przed informacją o 
uzyskaniu dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego 
w Gminie Prusice została 
przeprowadzona kontrola  
przez ekspertów z  Norwe-
skiego Mechanizmu Finan-
sowego. Kontrola dotyczyła 
zarówno projektu oczysz-
czalni ścieków, jak i części 
kanalizacji. W raporcie po-
kontrolnym  znalazły się za-
strzeżenia do  dokumentacji 
projektowej oczyszczalni 
ścieków. Zanegowano po-
prawność dokumentacji 
m.in. w zakresie wydajno-
ści technicznej oraz ekono-
micznej . Wskazano, że bu-
dowa  jest ryzykowna”. 

Niestety Gmina znając treść 
raportu i zastrzeżenia Eks-
pertów do dokumentacji 
projektowej oczyszczalni 
nie podjęła żadnych działań  
przez kolejne 3 lata. 

Przetarg na Wykonawcę 
oczyszczalni ścieków miał 
według wniosku  zostać 
ogłoszony w styczniu 2010 
roku, a w kwietniu 2010 
powinna być podpisana 
umowa z wykonawcą robót 
na budowę oczyszczalni 
ścieków. Inwestycja miała 
zostać zakończona do maja 
2011 roku. 

Burmistrz Igor Bandrowicz, 
gdy objął stanowisko włoda-
rza Gminy Prusice miał pięć 
miesięcy na zakończenie bu-
dowy oczyszczalni ścieków, 
gdzie nie rozpoczęto nawet 
procedury przetargowej na 
wybór wykonawcy . Dzięki 
uzyskaniu zgody na prze-
dłużenie realizacji inwesty-
cji i zyskaniu więcej czasu na 
realizację zadania, podjęto 

decyzję o przeanalizowaniu 
dokumentacji przez specja-
listów, firmę Gazoprojekt. 
Technologia zastosowana 
w projekcie była przesta-
rzała, nieprawidłowo zwy-
miarowane urządzenia, nie 
zapewniające właściwego 
stopnia oczyszczenia ście-
ków mogły narazić gminę 
na kary po uruchomieniu 
oczyszczalni.– Zależało mi 
, aby uniknąć sytuacji po-
dobnej do budowy kanali-
zacji – podkreśla włodarz 
Gminy dodając: – I jak się 
okazało podjęta decyzja była 
słuszna, gdyż dokumentacja 
zawierała szereg uchybień, 
które udało się w odpowied-
nim czasie naprawić. Dzięki  
temu,   zapobiegliśmy wy-
konaniu oczyszczalni, która 
nie spełniłaby wymogów 
prawa i naraziła gminę na 
kary oraz dodatkowe koszty 
związane z modernizacją . 

W chwili obecnej trwają 
prace polegające na wyko-

naniu  projektu zamiennego 
dla oczyszczalni ścieków. 
Termin zakończenia prac 
zaplanowano na grudzień  
2012 roku. 
Przetarg na budowę oczysz-
czalni zostanie ogłoszony 
w styczniu 2013, wówczas 
gmina będzie dysponowała 
aktualną dokumentacją pro-
jektową. 

Mimo wielu trudności na-
potkanych podczas reali-
zacji inwestycji oraz ciągle 
zwiększających się kosztów 
inwestycji Burmistrz Igor 
Bandrowicz uznał tą inwe-
stycję jako kluczową dla 
mieszkańców Gminy Prusi-
ce i przygotował plan dzia-
łania, w tej trudnej sytuacji 
i postanowił doprowadzić 
inwestycję do końca.

Zależało mi , aby uniknąć sytuacji podobnej do budowy kanalizacji. I jak 
się okazało podjęta decyzja była słuszna, gdyż dokumentacja zawierała 
szereg uchybień, które udało się w odpowiednim czasie naprawić. Dzięki  
temu,   zapobiegliśmy wykonaniu oczyszczalni, która nie spełniłaby wy-
mogów prawa i naraziła gminę na kary oraz dodatkowe koszty związane z 
modernizacją

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

BUDOWA KANALIZACJI
INŻYNIER 

KONTRAKTU BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
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Styczeń 2010 

OGŁOSZONY PRZETARG 

NA INŻYNIERA KONTRAKTU

27 Kwiecuień 2010

PODPISANIE UMOWY

Z INŻYNIEREM KONTRAKTU

Lipiec 2010

OGŁOSZONY PRZETARG

NA WYKONAWCĘ KANALIZACJI

W
rzesień 2010

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETAGU

14 Styczeń 2011

PODPISANIE UMOWY ZE SKANSKĄ

Grudzień 2010

DECYZJA O SPRAWDZENIU DOKUMENTACJI 

NA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Maj 2011

PLANOWE ZAKOŃCZENIE 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Sierpień 2011

PROJEKT ZAMIENNY 

NA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Listopad 2012

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI

PROJEKTU

PRZETARG NA OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
 

NIE OGŁOSZONY DO DZISIAJ

Rzeczywista realizacja projektu
(to co rzeczywiście zostało zrealizowane)

Harmonogram projektu zgodnie z umową na dofinansowanie (19.11.2009)
(to co było planowane)
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Już w kwietniu po dwumiesięcznej przerwie ma wrócić komunikacja gminna po Gminie Prusice. Jednak będzie to zupeł-
nie nowa komunikacja, gdyż tym razem przewoźnikiem nie będzie już firma zewnętrzna, tylko Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, który do tego będzie miał własnego busa. ZGKiM ogłosił już przetarg na leasing operacyjny 
busa – autobusu. 

urmistrz Miasta i 
Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz po wielu 
skargach na przewoź-

nika przez niezadowolo-
nych mieszkańców naszej 
Gminy podjął decyzję, że 
razem z Zakładem Gospo-
darki Komunalnej i Miesz-
kaniowej uruchomi nową 
Prusicką Komunikację 
Gminną.
Komunikacja jest wstrzy-
mana od początku lutego. 
Miała zostać uruchomiona 
na początku marca. Jednak 
z powodu dokumentacji 
przetargowej opóźniło się 
ogłoszenie przetargu na le-
asing busa – autobusu. Zo-
stał on ogłoszony środę 7 
marca. Tym samym komu-
nikacja gminna ruszy do-
piero w kwietniu.  

 Jak zapewnia Bur-
mistrz, to wszystkie formal-

ności zostaną do tego czasu 
załatwione. 

– Bus, który będzie ob-
sługiwany przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej do komu-
nikacji gminnej to tania 
alternatywa do podróżowa-
nia po Gminie – podkreśla 
włodarz dodając: - Taki 
sposób funkcjonowania 
komunikacji spowoduje to 
że bilety również będą w 
bardzo przystepnej cenie 
dla wszystkich. Cena bi-
letu na trasie powinna się 
kształtować od 2 do 2,50 zł. 

 K o m u n i k a c j a 
Gminna będzie kursować 
na sześciu trasach. Trasa I 
to trasa Prusice-Debnica-
-Krościna Wielka-Pększy-
n-Piotrkowice-Zakrzewo-
R a s z o w i c e - S t r u p i n a -
Górowo-Skokowa-Krościna 

Wlk.- Dębnica – Prusice. 
Kurs na tej trasie będzie 
trwał do godziny czasu. 
II trasa to: Prusice-Jago-
s z yc e - Bu d z i c z - Ł e gów -
C h o d l e w k o - S k o k o w a -
Borówek-Borów-Brzeźno-
Wilkowa-Gola-Prusice. 
Tutaj kurs będzie trwał 50 
minut. Trzecia trasa to 20 
minut jazdy z Prusice-Ka-
szyce Wielkie-Gąski-Kaszy-
ce Wielkie-Prusice. Czwarta 
trasa trwac również będzie 
20 min z Prusice-Wszemi-
rów-Pawłów Trzebnicki-
-Wszemirów-Prusice. Piąta 
trasa będzie dojeżdzać do 
Obornik Śląskich.

 - Jest to trasa 
zrobiona na prośbę ro-
dziców, których dzieci z 
naszej Gminy dojeżdżają 
do szkoły w Obornikach 
Śląskich– podkreśla Bur-
mistrz dodająć: – Dlatego 

Komunikacja gminna w nowej odsłonie

B

Trasa nr 1 

Lp. km Miejscowość Kurs I Kurs II 

1 0 Prusice 8:10 11:40

2 2 Dębnica 8:15 11:35

2 5 Krościna Wlk. 8:20 11:30

3 7 Pększyn 8:25 11:25

3 8 Piotrkowice 8:30 11:20

4 10 Zakrzewo 8:35 11:15

4 12 Raszowice 8:40 11:10

5 18 Strupina 8:45 11:05

5 20 Górowo 8:50 11:00

6 23 Skokowa 8:55 10:55

6 27 Krościna Wlk. 9:00 10:50

7 29 Dębnica 9:05 10:45

7 31 Prusice 9:10 10:40

Trasa nr 2 

Lp. km Miejscowość Kurs I Kurs II 

1 0 Prusice 9:50 13:50

2 3 Jagoszyce 9:55 13:45

3 4 Budzicz 10:00 13:40

4 6 Łęgów 10:05 13:35

5 8 Chodlewko 10:07 13:33

6 10 Skokowa 10:10 13:30

7 11 Borówek 10:15 13:25

8 12 Borów 10:20 13:20

9 14 Brzeźno 10:25 13:15

10 17 Wilkowa 10:30 13:10

11 20 Gola 10:35 13:05

12 23 Prusice 10:40 13:00

Trasa nr 3 

Lp. km Miejscowość Kurs I Kurs II 
1 0 Prusice 9:10 12:00
2 8 Kaszyce Wlk. 9:18 11:52
3 10 Gąski 9:20 11:50
4 12 Kaszyce Wlk. 9:22 11:48
5 20 Prusice 9:30 11:40

Trasa nr 4 

Lp. km Miejscowość Kurs I Kurs II 
1 0 Prusice 9:30 13:00
2 3 Wszemirów 9:35 12:55
3 6 Pawłów 

Trzebnicki
9:40 12:50

4 9 Wszemirów 9:45 12:45
5 12 Prusice 9:50 12:40

Trasa nr 5 
Lp. km Miejscowość Kurs I Kurs II Kurs I Kurs II 
1 0 Prusice 7:20 8:10 15:15 16:00
2 3 Kopaszyn 7:25 8:05 15:20 15:55
3 5 Świerzów 7:30 8:00 15:25 15:50
4 10 Oborniki 

Śląskie
7:40 7:50 15:35 15:40

Trasa nr 6 

Lp. km Miejscowość Kurs I Kurs II
1 0 Prusice 6:50 15:15
2 2 Dębnica 6:55 15:10
3 5 Krościna Wlk. 7:00 15:05
4 7 Dębnica 7:05 15:00
5 9 Prusice 7:10 14:55

Podobny Bus będzie jeździł w Komunikacji Gminnej

postanowiliśmy ułatwić im 
ten dojazd do miejsca edu-
kacji, a także powrót po za-
kończonych lekcjach.

Ta trasa wygląda następują-
co: Prusice-Kopaszyn-Świe-

rzów-Oborniki Śląskie. 
Natomiast Trasa nr 6 to: 
Prusice-Dębnica-Krościna 
Wielka-Debnica – Prusice.

Rozkład kursowania na 
poszczególnych trasach za-

mieszczamy poniżej:
Informujemy także, że 
rozkład jazdy nie jest jesz-
cze ostateczny i mogą ulec 
zmiany, o których oczywi-
ście będziemy informować. 
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Jak wiadomo sektor społeczny – to sektor organizacji pozarządowych, który odgrywa ważną rolę w życiu lokalnych 
społeczności. Identycznie jest w naszej Gminie. Wszystkie stowarzyszenia miały okazję zabrać głos podczas Forum 
Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach.

 środę 26 stycznia 
w Sali widowi-
skowej Gminnego 
Ośrodka Kultury 

i Sportu w Prusicach odbyło 
się spotkanie organizacji po-
zarządowych działających 
na terenie Gminy Prusice. 
Jak wiadomo organizacja 
pozarządowa – to organiza-
cja obywatelska, która dzia-
ła z własnej inicjatywy na 
rzecz wybranego interesu 
publicznego i nie działa dla 
osiągnięcia zysku. Organi-
zacje pozarządowe są na-
zywane trzecim sektorem – 
sektorem społecznym obok 
sektora publicznego i go-
spodarczego – biznesowego. 
Na terenie naszej Gminy 
działa również wiele orga-
nizacji należących do trze-
ciego sektora. Do tej pory te 
grupy spotykały się na róż-
norodnych spotkaniach, ale 
jednak teram miały okazję 
każda po kolei zabrać głos 
na temat swojej organizacji 
oraz wziąć udział w dysku-
sji, co było właśnie celem 
tego spotkania. 

W spotkaniu uczestniczyli 
burmistrz Igor Bandrowicz, 
wiceburmistrz Kazimie-
ra Rusin, Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Prusi-
ce Zbigniew Ziomek, radni: 
Czesław Suchacki, Marian 
Radzik, Wacław Bienias, 
Grzegorz Zając, dyrektor-
ka GOKiS Renata Cybulska 
– Kaczałko oraz przedsta-
wiciele organizacji pozarzą-
dowych na terenie Gminy 
Prusice, a także Szkolnego 
Koła Wolontariatu. 

Na początku spotkania bur-
mistrz Igor Bandrowicz, za-
apelował do wszystkich, aby 
się włączyć do działań na 
rzecz remontów kościołów 
w Prusicach i w Pawłowie 
Trzebnickim. Jak już wiemy 
od dawna prowadzona jest 
zbiórka pieniędzy poprzez 
zakup cegiełek na remont 
dachu w Kościele św. Józefa 
Oblubieńca w Prusicach. 

W trakcie spotkania zosta-
ły przyznane wyróżnienia 
i wręczono dyplomy uzna-
niowe oraz kwiaty za do-

tychczasowy wkład pracy i 
zaangażowanie w wolonta-
riat oraz promocję postaw 
prospołecznych Stowarzy-
szeniu „SKOKOWIAK” - 
Kazimierze Niemczurze i 
Wandzie Bandrowicz, które 
m.in. zajmują się Bankiem 
Żywności na terenie Gmi-
ny Prusice oraz Szkolnemu 
Kołu Wolontariatu działają-

cym przy Zespole Szkół w 
Prusicach – Lucynie Zalew-
skiej i Żanecie Szatkowskiej 
– Wolskiej,  które organizują 
Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy w Prusicach, a 
także inne akcje społeczne i 
wolontariacie. 

Zrealizowano oczywiście 
główny – założony cel Fo-

rum, którym był omówienie 
działań organizacji poza-
rządowych zrealizowanych 
na terenie Gminy Prusice. 
Przedstawiciele grup zapre-
zentowali swoje osiągnięcia 
w 2011 roku, opowiadali 
o tym jakie fundusze po-
zyskali i na to je wydali. 
Mówili również o swoich 
potrzebach i o tym, co im 

jest potrzebne do dobrego 
funkcjonowania. Znalazł 
się również czas na przedys-
kutowanie dalszej – dobrej 
współpracy organizacji po-
zarządowych i samorządu 
lokalnego. 

Organizacje pozarządowe Gminy Prusice 
spotkały się na Forum

W

Skradziony silnik ukryli w lesie
Policjanci z Posterunku Policji w Prusicach ustalili i zatrzymali czterech męż-
czyzn podejrzanych o kradzież dwóch silników. Przedmioty były warte około 
15 tysięcy złotych . Mężczyźni usłyszeli już zarzuty, za kradzież z włama-
niem grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10. 

zterech męż-
czyzn w wie-
ku od 24 do 51 
lat, mieszkańcy 

gminy Prusice, przez okno 
dostali się do pomieszczeń 
mieszalni pasz. Następnie 
zdemontowali dwa silniki 
o łącznej wartości około 15 

tysięcy złotych. Sprawcy 
jeden ze skradzionych  sil-
ników zdążyli sprzedać na 
skupie złomu, drugi z silni-
ków policjanci  odnaleźli w 
lesie pod stertą gałęzi. Po-
licjanci na poczet ewentu-
alnego odszkodowania za 
straty powstałe w wyniku 

przestępstwa zabezpieczyli 
samochód osobowy Audi, 
którym posługiwali się po-
dejrzani.  

Za kradzież z włamaniem 
grozi do 10 lat więzienia. 
asp. Magdalena Kruaze 

C

Burmistrz zaapelował do wszystkich o włączenie się do działań 
na rzecz remontu kościołów w Prusicach i w Pawłowie Trzeb.
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Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wyszedł naprzeciw mieszkańcom Gminy Prusice i zaproponował 
obniżenie podatku od środków transportowych, co znalazło odzwierciedlenie w Uchwale Rady Miasta i Gminy Prusice 
z dnia 23 listopada 2011 roku. Podczas obrad została przyjęta również druga propozycja włodarza Gminy o obniżeniu 
średniej sceny skupu 1q żyta przyjętej jako podstawę do obliczania podatku rolnego z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 
55,00 zł za 1 q. 

Gmina Prusice obniżyła podatek 
rolny i podatek od środków transportu

Gmina Prusice mimo że ma 
bardzo korzystne położenie 
jest miejscem umiarkowa-
nej aktywności gospodar-
czej sektora małej i średniej 
przedsiębiorczości. 

Niewielki wzrost po-
datku od nierucho-
mości

- Wychodząc naprzeciw do-
tychczasowej polityce po-
przednich władz w zakresie 
maksymalizacji lokalnych 
obciążeń podatkowych, 
podjęto w 2011 roku proces 
racjonalnej polityki podat-
kowej – podkreśla Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz, dodając: – W 
następnych latach polityka 
Gminy będzie skłaniała się 
ku prorozwojowemu po-
dejściu z punktu widzenia 
podmiotów gospodarczych. 
Oprócz licznych ulg i zwol-
nień w zakresie podatku od 
nieruchomości. Ponieważ 

największym problemem w 
fazie wstępnej procesu dzia-
łalności gospodarczej jest 
znalezienie źródeł finanso-
wania.

Należy podkreślić, że stawki 
podatku od nieruchomości 
wzrosły poniżej wskaźnika 
inflacji za lata 2010-2011, 
co ma swoje odzwierciedle-
nie w Uchwale Rady Miasta 
i Gminy Prusice z dnia z 23 
listopada. Warto zauważyć, 
że kwoty podatku od nie-
ruchomości w 2012 roku w 
naszej Gminie nieznacznie 
różnią się od kwot w czte-
rech innych gminach na-
szego powiatu Trzebnickie-
go, tak jak: w Żmigrodzie, 
Trzebnicy, Wiszni Małej i 
Zawoni. Nowe podatki na 
2012 rok przedstawiamy 
Państwu w tabeli poniżej 
wraz z porównaniu z inny-
mi gminami w naszym po-
wiecie. 
Podatek rolny obni-

żony

Burmistrz Igor Bandrowicz 
zaproponował aby został 
obniżony podatek rolny dla 
mieszkańców Gminy Pru-
sice na 2012 rok, którego 
podstawą do obliczenia jest 
średnia cena skupu 1 q żyta. 
I tak się stało, gdyż kwotę z 
74,18 zł/1q obniżono do 55 
zł/1 g, co znajduje odzwier-
ciedlenie w Uchwale Rady 
Miasta i Gminy Prusice z 
dnia 23 listopada 2011 roku. 
I tym samym podstawa do 
obliczenia podatku rolnego 
na obszarze gminy Prusice 
w 2012 roku wynosi:

od 1 ha przeliczeniowego 
gruntów gospodarstw 

rolnych – 137, 50 zł
od 1 ha pozostałych grun-

tów – 275 zł. 

Warto podkreślić że, w  in-
nych gminach powiatu 
trzebnickiego średnia cena 

skupu 1 q żyta kształtuje się 
następująco:

Trzebnica – 57 zł
Żmigród – 55 zł
Zawonia – 50 zł
Wisznia Mała - 60 zł

Największa rewo-
lucja w podatku od 
środków transporto-
wych na 2012 rok

– Gmina Prusice jako pierw-
sza z gmin powiatu trzeb-
nickiego podjęła inicjatywę 
obniżenia stawek podatku 

od środków transportowych 
w celu wspierania lokal-
nych przedsiębiorstw oraz 
przyciągania nowych inwe-
storów i przedsiębiorców 
do prusickiej strefy ekono-
micznej zwanej Prusickim 
Parkiem Przemysłowym – 
podkreśla Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz.
Warto zauważyć, że nowe 
stawki podatku od środków 
transportowych przypada-
jące na 2012 roku wypadają 
bardzo korzystnie na tle in-
nych gmin powiatu trzeb-

nickiego: Trzebnicy, Obor-
nik Ślaskich, Wiszni Małej 
i Żmigrodu, a także Gminy 
Środa Śląska. Zestawienie 
tych danych mogą Państwo 
zobaczyć w tabeli. Władzą 
naszej Gminy zależy na tym, 
aby obie strony były zado-
wolone, zarówno Urząd, jak 
i mieszkańcy Gminy. Przy 
takich zmianach w kwotach 
podatków właśnie tak jest.

Warto podkreślić, że obni-
żenie podatków od środków 
transportu jest bardzo mo-
tywujące i aktywizujące do 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PRUSICE

2012
PRUSICE

2011
TRZEBNICA

2012
OBORNIKI ŚLĄSKIE 

2012
ŻMIGRÓD

2012 
ŚRODA ŚLĄSKA 

2012
Samochody ciężarow e 3,5 t – 5,5 t 490,00 zł 691,00 zł 700,00 zł 656,00 zł 549 – 678 zł 586,00 zł
Samochody ciężarów e 5,5 t – 9 t 1 100,00 zł 1 155,00 zł 1 200,00 zł 960,00 zł 809 - 1133 zł 976,00 zł
Samochody ciężarow e 9 t – 12 t 1 300,00 zł 1 385,00 zł 1 500,00 zł 1 060,00 zł 979 - 1358 zł 1 262,00 zł

Ciągnik siodłowy i balast 3,5 t – 5,5 t 500,00 zł 1 615,00 zł 900,00 zł 1 260,00 zł 3,5 t – 8 t
934 – 1367 zł

690,00 zł

Ciągnik siodłowy i balast 5,5 t – 9 t 800,00 zł 1 615,00 zł 1 200,00 zł 1 260,00 zł - 976,00 zł
Ciągnik siodłowy i balast 9 t – 12 t 1 000,00 zł 1 615,00 zł 1 500,00 zł 1 260,00 zł 8 t – 12 t

1215 – 1584 zł
1 263,00 zł

Przyczepy i naczepy 7 t – 12 t 1 300,00 zł 1 385,00 zł 1 500,00 zł 1 060,00 zł 7 t – 10 t 
330 -  492 zł
10 t – 12 t: 

546 – 708 zł

1 147,00 zł

Autobusy do 30 miejsc 500,00 zł 1534 zł – 1615 
zł

1 700,00 zł 1 260,00 zł 1042 -1584 zł 1 378,00 zł

Autobusy > 30 miejsc 1 000,00 zł 1941 zł – 2044 
zł

2 200,00 zł 1 660,00 zł 1386 -19327zł 1 723,00 zł

[...] W następnych latach polityka Gminy będzie skłaniała 
się ku prorozwojowemu podejściu z punktu widzenia pod-
miotów gospodarczych. Oprócz licznych ulg i zwolnień w 
zakresie podatku od nieruchomości. Poniewaz najwięk-
szym problemem w fazie wstępnej procesu działalności go-
spodarczej jest znalezienie źródeł finansowania.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
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rozwijania na terenie naszej 
Gminy rozwoju sektora ma-
łej i średniej przedsiębior-
czości. 

Jak podkreśla włodarz Gmi-
ny te działania są wykony-
wane m.in.  poprzez bieżące 
konsultowanie z przedsię-
biorcami aktów prawa miej-

scowego (w zakresie podat-
ków, miejscowych planów 
zagospodarowania prze-
strzennego i innych).

– Gmina Prusice wchodzi 
również w skład Agencji 
Rozwoju Aglomeracji Wro-
cławskich, którego partner-
stwo stwarza przesłanki do 

nawiązywania współpracy 
władz samorządowych, po-
wiatów i gmin, by zwięk-
szać szanse na uzyskanie 
środków pomocowych ze 
środków Unii Europejskiej 
– zaznacza burmistrz Igor 
Bandrowicz kontynuując: – 
O dalszym rozwoju sektora 
małej i średniej przedsię-

biorczości na terenie naszej 
Gminy będą decydowały nie 
tylko indywidualne wysiłki 
potencjalnych przedsiębior-
ców, lecz przede wszystkim 
zbieżna i przychylna z nimi 
polityka naszej Gminy i to 
na wielu płaszczyznach. 
Zachęcam Państwa do za-
poznania się z naszą ofertą, 

ponieważ swoimi działania-
mi Gmina Prusice jest miej-
scem przyjaznym prywatnej 
inicjatywie i stwarzającym 
dogodne warunki do jej 
rozwoju. 
Wszystkich zaintereso-
wanych zarejestrowaniem 
swojej firmy zapraszamy do 
naszej Gminy, a dokładniej 

do Urzędu Miasta i Gminy 
w Prusicach do Pani Alicji 
Woźniak. W celu szczegóło-
wych informacji można się 
kontaktować telefonicznie 
pod nr 71 312 62 24 w.38 
oraz na stronie www.prusi-
ce.pl. 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
PRUSICE 2012 PRUSICE 2011 WISZNIA MAŁA 

2012
ZAWONIA 2012 TRZEBNICA 2012 ŻMIGRÓD 2012

GRUNTY
Związane z prowadzeniem działalności gospo-

darczej
0.82 zł/ 1 mkw. 0,77 zł 0,84 zł 0,84 zł 0,80 zł 0.79 zł

Pod jeziorami 4,28 zł/1 ha 4,04 zł 3,65 zł 4,33 zł 4,30 zł 4,33 zł
Pozostałe w tym pożytek publiczny 0,40 zł  od 1 mkw. 0,39 zł 0,42 zł 0,34 zł 0,40 zł 0,32 zł

Związane z działalnością sportu i rekreacji 0,20 zł 0,20 zł - - - -
BUDYNKI

Mieszkalne 0,66 zł za 1 mkw 0,65 zł 0,66 zł 0,66 zł 0,65 zł 0,65 zł
Związane z prowadzeniem działalności gospo-

darczej
21,50 zł od 1 mkw. 20,51 zł 20,00 zł 21,94 zł 21,00 zł 20,04 zł

Działalność gospodarcza w zakresie materiału 
siewnego

10,00 zł od 1 mkw. 9,57 zł 9,00 zł 10,24 zł 10,00 zł 9,98 zł

Działalność gospodarcza w zakresie świadczeń 
zdrowotnych

1,00 zł  od 1 mkw. 4,16 zł 4,25 zł 4,45 zł 4,30 zł 3,90 zł

Pozostałych 7,10 zł od 1 mkw. 6,88 zł 6,00 zł 4,45 zł 7,10 zł 6,00 zł
Budowli 2%

1% dla ZGB
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Gmina będzie inwestować w najmłodszych
Na wiosnę place zabaw dla dzieci w Chodlewku i w Prusicach na ul. Rzemieślniczej zostaną wyremontowane i uzupeł-
nione o nowe urządzenia. 

ie odkryciem jest 
fakt że dzieci to 
przyszłość nasze-

go społeczeństwa, dlatego 
też Gmina Prusice posta-
nowiła inwestować w naj-
młodszych w naszym rejo-
nie. 
– W najbliższym czasie dwa 
place zabaw: w Chodlewku 

i przy ul. Rzemieślniczej w 
Prusicach  zostaną wyre-
montowane i uzupełnio-
ne o nowe urządzenia dla 
najmłodszych – podkreśla 
włodarz Gminy Burmistrz 
Igor Bandrowicz. 
Na placu zabaw w Cho-
dlewku  zostanie zamon-
towane pięć urządzeń 

zabawowych dla dzieci: 
karuzela, mostek łańcucho-
wy, huśtawka, zestaw rekre-
acyjny „Maja”, oraz urzą-
dzenie ruchowe „młynek”. 
Ponadto zostanie zamonto-
wana tablica do kosza oraz 
piłko-chwyt  długości 45 m, 
zabezpieczający wypadanie 
piłki na drogę. 

Jeśli chodzi o drugi plac 
zabaw, który zostanie wy-
remontowany, to plac w 
Prusicach na ul. Rzemieśl-
niczej. Zostaną tutaj zde-
montowane stare urządze-
nia (zestaw ze zjeżdżalnią, 
urządzenie sprawnościowe, 
drążki, huśtawka pojedyn-
cza i podwójna), a na ich 

miejsce nowe zamonto-
wane: bujak na sprężynie, 
karuzela krzyżakowa, huś-
tawki oraz zestaw zaba-
wowy. Poprawiona będzie 
też nawierzchnia na placu 
zabaw, a także zostanie na-
prawione ogrodzenie.
Każda z inwestycji kosz-
tować będzie po 36 tys. zł. 

Koszt ten zostanie pokryty 
z budżetu Gminy Prusice. 
Zakończenie prac zaplano-
wane jest na koniec marca 
2012 roku, a co za tym idzie 
na wiosnę dzieci będą mia-
ły nowe miejsca, gdzie będą 
mogły korzystać i bawić się 
na bezpiecznych placach 
zabaw.

N
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Malowniczy teren i renowacja pomnika
Po rewitalizacji otoczenia pomnika w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej powstanie malowniczy teren, gdzie będzie można 
się wybrać na spacer, a w okresie wiosenno – letnio – jesiennym bardzo mile spędzić czas na swieżym powietrzu. Rów-
nież wieczorami teren będzie dobrze oświetlony, a jednocześnie bezpieczny.

eren przy pomni-
ku “Ku czci pole-
głych na wojnach” 

przy ul. Żmigrodzkiej w 
Prusicach zostanie od-
nowiony, a pomnik od-
restaurowanu. Obecnie 
miejsce pozostawiające 
wiele do życzenia, gdyż w 
otoczeniu pomnika znaj-
duje się stara nawierzch-
nia porośnieta chwastami 
oraz zniszczone klomby 
w narożkach. Jednak po 
rewiatlizacji będzie jak 
nowe. 

Pomnik wazny dla 
Prusiczan

Pomnik odgrywa bar-
dzo ważną rolę w historii 
Prusiczan, gdyż w formie 
obelisku poświęcony był 
poległym mieszkańcom 
Prusic w I Wojnie Świa-
towej. Natomiast w latach 
90 – tych został zaadapto-
wany przez polskie społe-

czeństwo. Jak informują 
pomysłodawcy projektu 
sama bryła pomnika nie 
ulegnie znacząco zmia-
nie. 

– W ramach renowacji 
obiekt zostanie oczysz-
czony i zostaną w nim 
odtworzone brakujące 
elementy w formie dwóch 
mieczy z brązu, a tablica 
będzie przełożona na pra-
wy bok – informuje Bur-
mistrz Igor Bandrowicz, 
dodając: – Zostanie wy-
konany na niej nowy na-
pis o treści “Ku Pamięci 
Poległych Mieszkańców 
Prusic w Walce o Niepod-
ległość Ojczyzny”, a w ka-
mieniu będzie zrobiony 
nowy orzeł. 

Teren jak nowy

W ramach inwestycji zo-
stanie odrestaurowany 
pomnik, który będzie 

otaczać placyk w kształcie 
trapezu wykonany z na-

wierzchni granitowej. Na 
jego obrzeżach zostaną 

zainstalowane ławki do 
odpoczynku. Natomiast 
po obu stronach znajdą 
się kule granitowe, które 
będą miały charakter de-
koracyjno – grodzący. Po 
prawej stronie znajdzie 
się tablica informacyjna, 
na której odwiedzający 
Park przeczytają historię 
tego terenu. Za nią bę-
dzie znajdował się stojak 
na rowery i ławka wraz 
z koszem na śmieci. Gdy 
będziemy wchodzić na 
alejkę będzie nas witał 
lew  trzymający herb Pru-
sic. Nie tylko wygląd tere-
nu będzie dość ciekawy i 
interesujący. Identycznie 
sytuacja ma się w ukła-
dzie roślinności.  Osno-
wą dla nowych nasadzeń 
będzie kształt trapezu tuż 
przy linii placyku. Na tym 
fragmencie zostaną posa-
dzone krzewy ozdobne o 
czerwonym i białym za-

barwieniu liści, co będzie 
podkreslało historycz-
ny charakter tego miej-
sca.  W Parku zostanie 
również zainstalowane 
oświetlenie. 

- Teren po rewitalizacji i 
renowacji pomnika sta-
nie się bardzo ciekawy i 
atrakcyjny – podkreśla 
Burmistrz Igor Bandro-
wicz, dodając: –  Miejsce 
będzie nie dość że nowe 
i jak z obrazka, to jeszcze 
piękne i bezpieczne. 
Według kosztorysu inwe-
storskiego Rewitalizacja 
Otoczenia Pomnika – za-
gospodarowanie Parku 
będzie kosztowało ponad 
100 tys. zł.

Wizualizacja rewitalizacji otoczenia pomnika w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej
T

Rewitalizacja uwzględnia również instalacja oświetlenia
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Ogólnopolski sukces Prusiczan
Martyna Majda, Marta Miszczuk i Paweł Czaniecki z Publicznego Gimnazjum im. H. Sienkiewicza przy Zespole Szkół w 
Prusicach to laureaci II Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego „Klio 2011” organizowanego przez Centrum Edukacji 
Historycznej Klio. Martyna została zwyciężczynią w kategorii test wiedzy. W tej samej kategorii trzecie miejsce zajęła 
Marta Miszczuk. Natomiast Paweł Czaniecki zajął czwarte miejsce w kategorii praca fotograficzna, zaś Karolina Rutkow-
ska otrzymała dyplom za najlepszą fotografię w szkole. Nagrody prusickim znawcą mitologii wręczono w środę 1 lutego.

 Ogólnopolski 
Konkurs Mitolo-
giczny „Klio 2011” 

był przeznaczony dla 
uczniów szkół gimna-
zjalnych w klasach I – III.

– Jego celem była popu-
laryzacja i poszerzenie 
wiedzy na temat wie-
rzeń religijnych państw 
kręgu śródziemnomor-
skiego, kształtowanie 
postawy szacunku dla 
dorobku cywilizacyjne-
go starożytnej Grecji i 
Rzymu, kształtowanie 
szacunku do literatury 
jako jednego z najważ-
niejszych czynników 
kulturotwórczych – opo-
wiada Wioletta Drząszcz 
nauczycielka historii w 
prusickim gimnazjum 
dodając: – Celem kon-
kursu jest również po-
moc dla nauczyciela w 
urozmaiceniu zajęć lek-
cyjnych, umożliwienie 
zewnętrznej oceny wie-
dzy uczniów w zakresie 
znajomości mitologii 
oraz  integracja młodzie-
ży przejawiającej zainte-
resowania historyczne. 
Ogólnopolski Konkurs 
Mitologiczny, to jednak 
bardzo trudny konkurs, 
w którym bierze udział 
niewielu uczniów.

Uczniowie biorący 
udział w konkursie, mo-
gli rywalizować w trzech 
formach: test z wiedzy 
mitologicznej, konkurs 
prac plastycznych oraz 
konkurs fotograficzny.
Jeśli chodzi o test z wie-
dzy mitologicznej, to 
odbył się on w listopa-
dzie 2011 roku, trwał 60 
minut i składał się z 40 
zamkniętych pytań jed-
nokrotnego wyboru oraz 
z pytania otwartego. Wy-
niki testu były dopiero w 
pierwszej połowie stycz-
nia.

Drugą formą konkursu 
był konkurs prac pla-
stycznych. Tematyka 
prac konkursowych do-
tyczyła wybranego mitu/
postaci mitologicznej. 
Z naszej szkoły zosta-
ły zgłoszone prace pla-
styczne następujących 
uczniów: Kacper Przor, 
Kamil Czekaj, Piotr 
Majda, Paweł Seńczuk, 
Agnieszka Miszczuk, 
Martyna Majda, Domi-
nika Probierz, Karol Bąk.

Kolejną formą był kon-
kurs fotograficzny. 
Zadaniem było sfoto-
grafowanie obiektu hi-
storycznego (np. zamku, 
pałacu, dworku szlachec-

kiego, kościoła, cmen-
tarza, starej fabryki). 
Każdy uczestnik mógł 
nadesłać maksymalnie 
jedno zdjęcie. Z naszej 
szkoły zostały wysłane 
prace fotograficzne na-
stępujących gimnazja-
listów: Martyna Majda, 
Aleksandra Seredyńska, 
Kacper Przor, Paweł 
Seńczuk, Kamila Bo-
ruszewska, Paweł Cza-
niecki, Daniel Kramarz, 
Agnieszka Miszczuk, 
Piotr Pudłowski, Karo-

lina Rutkowska, Marta 
Miszczuk.

II Ogólnopolski Kon-
kurs Mitologiczny „Klio 
2011”  z maksymalną 
ilością punktów w ka-
tegorii test wiedzy wy-
grała nasza uczennica 
Martyna Majda z Prusic 
i otrzymała w nagrodę 
Laptopa.

Trzecie miejsce w tej sa-
mej kategorii zajęła Mar-
ta Miszczuk z Prusic, 

która w nagrodę otrzy-
mała Odtwarzać DVD.

Jeszcze jeden uczeń na-
szej szkoły odniósł suk-
ces, tylko, ze w kategorii 
prac fotograficznych. 
Jest to Paweł Czaniecki z 
Prusic, który zajął czwar-
te miejsce w Polsce, a w 
nagrodę otrzymał Trans-
lator językowy. Nato-
miast Karolina Rutkow-
ska otrzymała dyplom 
za najlepszą fotografię w 
szkole - fotografię Pałacu 

w Piotrkowicach.

Nagrody uczniom zosta-
ły wręczone na początku 
lutego. Uroczystego wrę-
czenia nagród uczniom 
dokonali Dyrektor 
Adam Marcinkowski, 
Wicedyrektor Dorota 
Borowiecka i nauczyciel-
ka historii - koordynator 
szkolny konkursu Wio-
letta Drząszcz.
FOTO: Żaneta Szatkoska 
– Wolska

 Nagrody uczniom wręczyli: Dyrektor Adam Marcinkowski, Wicedyrektor Dorota 
Borowiecka i koordynator szkolny konkursu Wioletta Drząszcz.

Nielegalne wyrzucanie 
śmieci w Gminie 
Prusice ukarane

traż Miejska wraz 
z podinspektorem 
ochrony środowi-

ska przyłapali na gorącym 
uczynku mieszkańca Gmi-
ny Żmigród na wywożeniu 
śmieci do lasu na terenie 
naszej Gminy. 

Jak się okazuje, zajście mia-
ło miejsce podczas rutyno-
wego patrolowania terenu 
Gminy Prusice. Sprawcy 
zostali przyłapani na działce 
leśnej w miejscowości Cho-
dlewko. 
Za wykroczenie na miesz-

kańca Gminy Żmigród zo-
stał nałożony mandat karny 
w wysokości 500 zł., oraz 
obowiązek posprzątania po-
rzuconych śmieci. 
– Gmina Prusice jako Eco 
Gmina dba o ochronę śro-
dowiska i tym samym nie 

ma miejsca w niej na tego 
typu zdarzenia – informuje 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz,
Warto podkreślić, że to nie 
pierwszy wystawiony man-
dat za tego typu zdarzenie w 
ostatnim czasie.

II

S
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Prusice na szczycie we współpracy z III Sektorem
Gmina Prusice jako jedyna z gmin powiatu trzebnickiego znalazła się w 175 najlepszych gminach w Rankingu „Przyjazny 
Samorząd”, który oceniał współpracę samorządu lokalnego z III Sektorem. Nasz samorząd otrzymał ponad 4 gwiazdki, 
gdyż osiągnięty wynik końcowy wyniósł 4,75 i jest w Rankingu na równi z Wrocławiem. Jak widać władzom naszej Gmi-
ny bardzo zależy na partnerstwie z organizacjami pozarządowymi i będą dążyć do jeszcze większych sukcesów.

towarzyszenie Klon/ 
Jawor z Warszawy 
wspólnie z Depar-
tamentem Pożytku 

Publicznego Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej 
w oparciu o wyniki Monito-
ringu współpracy urzędów 
z sektorem pozarządowym 
opracował ankietę na temat 
współpracy w 2010 roku i 
wysłał ją w maju 2011 roku 
do urzędów w wersji elek-
tronicznej. Jak się okazało 
kwestionariusz wypełniło 
89% samorządów gmin-
nych, czyli 2192 gminy, 
wśród nich nasza – Prusice. 
Na podstawie zgromadzo-

nych ankiet Stowarzyszenie 
opracowało Ranking „Przy-
jazny Samorząd”. Z nade-
słanych formularzy brano 
pod uwagę takie elementy 
jak: uchwalanie programu 
współpracy z organizacja-
mi pozarządowymi, zakres 
współpracy finansowej, re-
lacje partnerskie między 
samorządem, a III sektorem 
oraz wspieranie współpracy.
W każdym z czterech wy-
miarów gminy mogły uzy-
skać od 0 do 5 gwiazdek. 
Jednak końcowym wyni-
kiem była średnia liczba 
punktów. 

Wśród 175 gmin, które zna-
lazły się w Rankingu oczy-
wiście nie zabrakło Gminy 
Prusice, która otrzymała 
dość wysokie liczby gwiaz-
dek w poszczególnych kry-
teriach. I tak za kryterium 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi otrzymali-
śmy 5 gwiazdek. – gdyż jako 
Gmina oprócz tego uchwa-
liliśmy program współpra-
cy, skonsultowaliśmy go 
z III Sektorem, to jeszcze 
udokumentowaliśmy formę 
konsultacji. W kryterium 
współpracy finansowej rów-
nież otrzymaliśmy 5 gwiaz-
dek. Jeśli chodzi o wspiera-

jące formy współpracy to 
nasza Gmina otrzymała 4 
gwiazdki, a w partnerskiej 
formie współpracy oczywi-
ście 5 gwiazdek. Wynik koń-
cowy naszej Gminy to 4,75, 
który władze bardzo cieszy, 
ale również motywuje, aby 
to było równe 5.00.
Tutaj warto zobaczyć, że 
mała gmina wiejsko – miej-
ska Prusice osiągnęła taki 
sam wynik końcowy jak 
duża gmina miejska Wro-
cław.  

Warto podkreślić, że Gmina 
Prusice, to jedyna Gmina 
powiatu trzebnickiego, któ-

ra znalazła się w tym ran-
kingu. Więc jest to również 
wielki sukces. 

Jak podkreśla Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor 
Bandrowicz, że bardzo mu 
zależy na tym, aby współ-
praca między samorządem 
lokalnym, a III Sektorem 
była cały czas bardzo dobra 
i widoczna. 

– Tak wysokie osiągniecie w 
Rankingu „Przyjazny Samo-
rząd” to wspólny sukces na-
szego samorządu lokalnego 
i organizacji pozarządowych 
– podkreśla Igor Bandro-

wicz dodając: – Zawdzię-

czamy go aktywnym organi-

zacjom na naszym terenie i 

ich prezesom oraz liderom. 

Taki wynik  pokazuje jak 

ważna współpraca jest mię-

dzy sektorem publicznym, a 

sektorem społecznym. Na-

sza Gmina będzie dążyła do 

jeszcze lepszej współpracy, 

tak aby w kolejnych Ran-

kingach być już na szczycie 

z 5,00. 

S

Wspólnie dla Gminy Prusice z regulaminem, zarządem i logiem
We wtorek 21 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach odbyło się Walne Zgromadzenie Partnerstwa „Wspólnie dla 
Gminy Prusice”, które poprowadził Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz. Podczas spotkania zatwierdzono 
Regulamin, wybrano sześcioosobowy Zarząd oraz logo Partnerstw.  

rzypomnijmy, że w 
grudniu 2010 roku 
16 podmiotów po 
rocznej pracy tworze-

nia Partnerstwa podpisało 
umowę partnerską „Wspól-
nie dla Gminy Prusice”.  

Dokument z Urzędem Mia-
sta i Gminy w Prusicach 
reprezentowanym przez 
Burmistrza Igora Bandrowi-
cza podpisali: Stowarzysze-
nie „Aktywni” z Pawłowa 
Trzebnickiego, „Młodzież 
z Budzicza”, „Razem dla 
Górowy”, „Kroczynka” z 
Krościny Małej, Stowarzy-
szenie Miłośników Ziemi 
Prusickiej, „Skokowiak”, „17 
Stawów” ze Świerzowa, LKS 
Dolpasz w Skokowej, VOX 
DOMINI i GOKiS, Zespół 
Szkół w Prusicach, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Prusicach, Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w 
Prusicach oraz Sołectwem 
Brzeźno i Sołectwem Wsze-
mirów.

W tym roku do tego grona 
podczas Walnego Zgroma-
dzenia Partnerstwa dołą-
czyły cztery organizacje po-
zarządowe: Uniwersytet III 
Wieku, Bike Family Team, 
Chodlewko Zielona Wieś i 
Klub Motocross Prusice. 

Główny cel – wspól-
ne działanie dla Gmi-
ny Prusice

Nazwa „Wspólnie dla Gmi-
ny Prusice” wzięła się z tego, 
że członkowie Partnerstwa 
postanowili wspólnie dzia-
łać dla dobra całej Gminy 
Prusice, bez podziałów. 
Mottem Partnerstwa jest 
„Łączy nas twórcza pasja”. 

– Partnerstwo lokalne to 
współpraca różnych pod-
miotów publicznych, pry-
watnych mająca na celu ana-
lizę i identyfikację lokalnych 
problemów, a następnie 
znalezienie innowacyjnych 

rozwiązań i wprowadzenie 
ich w życie wspólnymi si-
łami podmiotów. Skutecz-
ność tego rodzaju partner-
stwa jest pochodną wielu 
czynników: umiejętności 

precyzowania potrzeb i ce-
lów, poczucie decydowania 
w zakresie podejmowania 
decyzji,  transparentności  
struktur decyzyjnych oraz  
zdywersyfikowanego  kapi-

tału ludzkiego  opartego  na 
lokalnych zasobach – pod-
kreśla Burmistrz Igor Ban-
drowicz dodając: –  Myślę, 
że przy odpowiedniej koor-
dynacji da się to połączyć i 

zrobić wszystko aby wpły-
nęło to pozytywnie na dal-
szy rozwój naszej gminy.

Celem Partnerstwa w Pru-
sicach jest zintegrowanie 

P
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działań instytucji, stowa-
rzyszeń i innych organizacji 
pozarządowych, samorządu 
lokalnego, przedsiębiorców 
oraz innych podmiotów 
działających na rzecz roz-
woju społeczności lokalnej 
poprzez: włączenie grup 
społecznych, organizowa-
nie pomocy i samopomocy, 
zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzie-
ży, stworzenie sprzyjają-
cych warunków służących 
rozwojowi zainteresowań, 
twórczości, wiedzy oraz 
ochrony zasobów przy-
rodniczych i kulturowych, 
pomoc w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, 
przeciwdziałanie bezrobo-
ciu, zachęcanie do działania 
organizacji społecznych, po-
moc prawno-psychologicz-
ną, pozyskiwanie środków, 
przeciwdziałanie ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu, 
animowanie do współdzia-
łania różnych grup społecz-
nych, wspieranie lokalnych 
inicjatyw obywatelskich, 
rozwój ekonomii społecznej 
rozwój potencjału trzeciego 
sektora, rozwój dialogu spo-
łecznego, wsparcie oraz pro-
mocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia, aktywi-
zowanie obszarów wiejskich 
w działaniach: aktywności 

zawodowej, integracji spo-
łecznej, edukacji, sportu, 
rozwój wykształcenia i 
kompetencji, wzmocnienie 
potencjału administracji sa-
morządowej oraz profilakty-
ka prozdrowotna.

Na spotkaniu w Urzędzie 
Gminy w Prusicach został 

zatwierdzony Regulamin 
Partnerstwa.
Uczestnicy również wybrali 
Zarząd Partnerstwa, w skład 
którego weszli: Burmistrz 
Igor Bandrowicz, Anna Dy-
jak, Renata Cybulska – Ka-
czałko, Małgorzata Syrnyk 
– Żuk, Joanna Wiraszka i 
Maria Zientarska

Ustalono również że Sekre-
tariat Partnerstwa będzie 
znajdował się w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Prusicach 
w pokoju nr 14 -  w Biurze 
Rady u Marii Zientarskiej. 

Na sam koniec spotkania 
zgromadzeni wybrali logo 

Partnerstwa z czterech pro-

jektów przedstawionych 

przez Burmistrza. Zatwier-

dzono znakiem rozpoznaw-

czy  „Wspólnie dla Prusic” 

 Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach

Droga w remoncie
W ostatnim czasie rozpoczął się remont drogi we Wszemirowie. Cały koszt inwestycji to ok. 920 tys. zł, a jej zakończenie 
planowane jest na czerwiec 2012 roku. 

ukcesywnie wła-
dze Gminy Prusice 
dążą do remonto-

wania i poprawiania stanu 
dróg na naszym terenie. 
Jedną z inwestycji jest wy-
konanie nowej drogi we 
Wszemirowie o szerokości 
5 m i na długości 1700 m. 
Oprócz tego wyremonto-
wane zostaną zjazdy rolne, 
indywidualne i publiczne, 
a także zostaną odnowio-
ne wpusty deszczowe. Re-
mont obejmie także zatokę 
autobusową wraz z chod-
nikiem przy niej. Zostanie 

poprawiony również stan 
poboczy i rowów
–Termin zakończenia prac 
wyznaczony jest na czer-
wiec 2012 roku.. 
Ze względu na dobre wa-
runki atmosferyczne wy-
konawca mógł rozpocząć 
prace zaraz po podpisaniu 
umowy. W chwili obecnej 
trwa regulacja wysoko-
ściowa istniejących kra-
wężników.
Całkowity koszt inwesty-
cji to 920 tys. zł. Inwe-
stycja jest finansowana z  
Budżetu Gminy Prusice, 

Starostwa Powiatowego w 
Trzebnicy (10 tys. zł) oraz 
Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administra-
cji w ramach programu 
wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy Program Prze-
budowy Dróg lokalnych 
– etap II- bezpieczeństwo- 
dostępność- rozwój” (30% 
całości zadania). 
Wykonawcą inwestycji jest 
firma Gembiak & Mik-
stacki z Krotoszyna. 

 Remont drogi we Wszemirowie

S
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EvEntus otrzymał wyróżnienie w Obornickiej Zimie Artystycznej
Zespół EvEntus pochodzący z Kaszyc Wielkich wystąpił podczas sobotniego finału Obornickiej Zimy Artystycznej w 
Obornickim Ośrodku Kultury. Zespół mimo, że nie znalazł się na podium, to odniósł wielki sukces otrzymując wyróżnie-
nie i dyplom.

espół EvEntus z Ka-
szyc Wielkich powstał 
w lutym 2010 roku w 

Prusicach. Jak mówią sami 
muzycy, historia ich zespo-
łu jest skromna. – Zespół 
powstał z inicjatywy Da-
miana Jakubiaka (gitara,wo-
kal) oraz Pawła Krępskiego 
(perkusja). Nazwa zespołu 
pochodzi ze słownika łaciń-
skiego i ma wiele znaczeń, 
lecz najważniejszym jego 
tłumaczeniem jest słowo 
‚eventus’ (z łac. ,,wynik”) – 
mówią sami o sobie muzycy 
dodając: – 
Zespół posiada własne 
utwory do których teksty 
komponował Damian Ja-
kubiak, a kompozycję me-
lodyjne wszyscy układali 
wspólnie. W czerwcu 2010 
roku do zespołu dołączył 
klawiszowiec Piotr Soko-
łowski, a na początku grud-
nia tego samego roku gita-
rzysta Arkadiusz Chrobot, 
zaś w listopadzie 2011 dołą-
czył basista Michał Krępski. 
W tym oto składzie zespół 
występuje do dziś.

W sobotę 3 marca br. odby-
ła się I edycja Powiatowego 
Przeglądu Zespołów Mło-
dzieżowych „Obornicka 
Zima Artystyczna”. W finale 
wśród wielu zespołów nie 
tylko z powiatu trzebnic-
kiego wystąpił właśnie nasz 
zespół – EvEntus. Muzycy 
wykonali pop – rockowe 
brzmienia, a dokładniej co-
ver utworu „Ona jest ze snu” 
zespołu Ira. 
EvEntus niestety nie znalazł 
się na wysokich miejscach 
podium, ale otrzymał wy-
różnienie i dyplom. – W 
sumie to wszystko jest  suk-
cesem – podkreślają jedno-
głośnie młodzi ludzie kon-
tynuując: – Dostaliśmy się 
do finału grając w pełnym 
składzie zaledwie rok, a ze-
społy grające to naprawdę 
wysoka półka, świetni lu-
dzie z doświadczeniem i 
dużo większym stażem niż 
my.  Jesteśmy zadowoleni i 
tak -warto było wystąpić. 

Obornicką Zimę Artystycz-

ną wygrał zespół Fama 
Blues Band z Trzebnicy. 
Na podium znalazła się tez 
obornicka grupa Krótkie 

Spięcie i wołowski zespół 
Apokalipsa.
Wszystkie występy oceniało 
jury w składzie: burmistrz 

Obornik Śląskich Sławomir 
Błażewski, producent mu-
zyczny Mariusz PMX Szcze-
belski oraz Leszek Pawlak, 

jeden z założycieli funda-
cji Jabal-WJ organizującej 
przegląd.

 Zespół Eventus podczas finału Obornickiej Zimy Artystycznej 
fot. Fundacja Jabal WJ

Kwiatowa wyremontowana
Poprawę stanu dróg w Strupinie Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz rozpoczął od remontu ulicy Kwiato-
wej.

od koniec grudnia 
2011 roku miał 
miejsce odbiór in-

westycji pod nazwą „Bu-
dowa kanalizacji deszczo-
wej na ulicy Kwiatowej 
w Strupinie oraz remont 
drogi gminnej”. Odbio-
ru dokonali Paweł Kaź-
mierczak – pracownik 
Urzędu Miasta i Gminy 
w Prusicach, Jerzy Ozi-
mina inspektor nadzoru 
inwestorskiego, Zdzisław 
Tarnowski kierownik bu-
dowy oraz Jarosław Bro-
dala kierownik ZGKiM w 
Prusicach 
W ramach inwestycji 
droga została zrobiona 

z kostki betonowej na 
szerokości minimum 5 
metrów i długości 410 
m. Wykonano kanaliza-
cję deszczowa ogrodzona 
krawężnikami oraz  za-
znaczono miejsca parkin-
gowe.
Wykonawcą inwestycji 
był Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszka-
niowej w Prusicach. 
Natomiast jej k0oszt in-
westycji to 430 tys. zł., a 
pieniądze pochodziły z 
budżetu Miasta i Gminy 
Prusice. 

P

 Strupina, świeżo wyremontowana ulica Kwiatowa

Z
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Pieniądze na realizację zadań w Gminie Prusice na 2012 rozdane
Gmina Prusice po sprawdzeniu wszystkich ofert złożonych w ramach konkursów na zadania z pożytku publicznego w 
zakresie ekologii i dziedzictwa przyrodniczego przyznała kwotę - 9,250 zł,  na kulturę, ochronę dóbr i tradycji – 32 750 
zł, na oświatę, edukację i wychowanie – 8 tys. zł, a na sport 100 tys. zł. 

ajwięcej ofert kon-
kursowych wpły-
nęło w kategorii 
upowszechniania 
kultury, ochrony 

dóbr kultury i tradycji, bo 
aż 16, z czego dwie oferty 

zostały odrzucone z błędów 
formalnych, a pozostałe 14 
dofinansowanie. 
 Na drugim miej-
scu dużym zainteresowanie 
cieszył się konkurs z zakre-
su sportu. Tutaj wpłynęło 

10 ofert, z czego dwie zo-
stały odrzucone ze wzglę-
dów formalnych, a osiem 
dofinansowanych. Warto 
podkreślić, że oba kluby A-
-klasowe w naszej Gminie 
zarówno Dolpasz Skokowa, 

jak i Orzeł Prusice otrzyma-
ły dotację w wysokości 30 
tys. zł. Natomiast pozostałe 
trzy prusickie kluby sporto-
we, które złożyły oferty po 
10 tys. zł.
 Do konkursu z 

zakresu oświaty, edukacji i 
wychowania wpłynęło pięć 
ofert i wszystkie zostały do-
finansowane.
 Jeśli chodzi o eko-
logię i ochronę środowiska 
przyrodniczego to tutaj zo-

stały dofinansowane wszyst-
kie trzy oferty konkursowe:N

Upowszechnianie kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Wysokość dotacji 
wnioskowanej (zł) 

Wysokość dotacji 
przyznanej (zł) 

1.   Stowarzyszenie Miłośników Kultury - 
Marcinowo 

Śladami Pradziadów 3.960 0  - oferta odrzucona – 
błędy formalne

2.   Stowarzyszenie „Expresja” 
w Obornikach Śl.

brak tytułu 4.800 0 - oferta odrzucona – 
błędy formalne

3.   Stowarzyszenie „Młodzież 
z Budzicza”

Budowanie tożsamości lokalnej promocja projektu  produktu lokalnego – „Ser-
nik z Budzicza”– III edycja

4.350 1.800

4.   Stowarzyszenie Bike Family Team - 
Prusice

Przygoda z zabytkami Gminy Prusice 4.650 2.500

5.   ZHP Chorągiew Dolnośląska 
–Hufiec Powiatu Trzebnickiego

„Dziś, Jutro, Pojutrze” 3.800 3.000

6.   Ochotnicza Straż Pożarna 
w Prusicach

Zaczarowany świat dziecka – happening z okazji Dnia Dziecka 2.925 1.500

7.   Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
„RAZEM DLA GÓROWY”

Upowszechnianie kultury jako forma budowy tożsamości z wykorzystaniem 
nowoczesnych i tradycyjnych form przekazu

4.300 2.000

8.   Stowarzyszenie VOX  DOMINI Prusice Zagraj, zaśpiewaj z nami – warsztaty gitarowe oraz wokalne 8.000 2.750
9.   Stowarzyszenie Miłośników 

Ziemi Prusickiej 
Prusiczanie na koncercie Rubika 3.000 2.400

10.   Stowarzyszenie „Pozytywnie 
Nakręceni z Wszemirowa”

Powiatowe Święto Truskawki we Wszemirowie 5.600 2.500

11.   Stowarzyszenie 17 stawów Świerzów Sposób na rybę 3.650 2.500
12.   Stowarzyszenie „Skokowiak” 

- Skokowa
Majówka w Skokowej 4.400 3.000

13.   Stowarzyszenie KROCZYNKA III Zlot Czarownic czyli czary-mary w Krościnie Małej 4.130 2.000
14.   Polski Związek Niewidomych – Koło 

Trzebnica
Propagowanie idei ruchu niewidomych 3.500 1.500

15.   Uniwersytet III Wieku - Prusice Aktywizacja kulturalna osób w wieku emerytalnym 3.850 2.800
16.   Stowarzyszenie „AKTYWNI”

w Pawłowie Trzebnickim
Wspólnie działamy na rzecz naszego rozwoju 9.200 2.500

Razem 32.750

Ekologia i ochrona środowiska przyrodniczego

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Wysokość dotacji 
wnioskowanej (zł) 

Wysokość dotacji 
przyznanej (zł) 

1.   Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku - Prusice Szerzenie wiedzy ekologicznej wśród społeczności emerytalnej na 
terenie Gminy Prusice

4.000 3.000

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „RAZEM DLA 
GÓROWY”

Przyroda Strażnikiem historii 2.850 2.850

3. Stowarzyszenie Młodzież z Budzicza Wieś Budzicz z motywem kwiatowym 5.650 3.400
Razem 9.250
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Oświata, edukacja i wychowanie

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Wysokość dotacji 
wnioskowanej (zł) 

Wysokość dotacji 
przyznanej (zł) 

1. Stowarzyszenie „Kroczynka” – Krościna Mała Poznaj historię Dolnego Śląska 3.392 1.000
2. Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku – Prusice Aktywizacja intelektualna, psychiczna i społeczna oraz podtrzymywa-

nie więzi wśród osób starszych
5.000 4.000

3. Stowarzyszenie 17 stawów - Świerzów Razem poznajemy nasz region 2.150 1.200
4. Stowarzyszenie Młodzież z Budzicza Wychowanie młodzieży przez pisanie historii – wydanie Kroniki 

wspomnień mieszkańców wsi Budzicz
2.550 1.000

5. Bike Family Team Rowerem bezpiecznie 800 800
Razem 8000

Sport

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Wysokość dotacji 
wnioskowanej (zł) 

Wysokość dotacji 
przyznanej (zł) 

1.   Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orlik” Skokowa Żyjmy zdrowo na sportowo 2012 4.000 0 - oferta odrzucona – 
błędy formalne

2.   Uczniowski Klub Sportowy „Ursus” Prusice Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 2.000 0 - oferta odrzucona – 
błędy formalne

3.   Rawicki Klub Karate SUREM Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate SHOTO-
KAN

12.800 1.800

4.   Klub Piłkarski „Błękitni” Pawłów Trzebnicki Piłka nożna naszą pasją i sposobem na zdrowy styl życia 12.300 10.000

5.   Klub Piłkarski „SYBES” Strupina Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie 
Gminy Prusice w 2012 r.

11.000 10.000

6.   Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Prusice Sport to moje życie – organizacja zajęć dla dzieci i mło-
dzieży z zakresu piłki nożnej

30.000 30.000

7.   Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Wszemirów Piłka nożna – popularyzacja sportu i aktywności 10.000 10.000
8.   Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Prusice Prowadzenie sekcji tenisa stołowego 10.000 4.020
9.   Stowarzyszenie BIKE FAMILY TEAM Turystyczny rajd rowerowy 4.180 4.180

10.   Ludowy Klub Sportowy „DOLPASZ” Skokowa Organizacja zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Prusice w zakresie piłki nożnej 

30.000 30.000

 Razem 100.000

Kup cegiełkę na remont dachu Kościoła
Trwająca sprzedaż cegiełek na dofinansowanie remontu dachu Kościoła św. Józefa Oblubieńca w Prusicach będzie 
trwać będzie do końca czerwca 2012 roku.

mina Prusice, to 
jak wiadomo gmi-
na trzech wież 
– wieża Kościoła 
św. Jakuba, wieża 

Ratusza i wieża Kościoła 
św. Józefa Oblubieńca. Stąd 
slogan, który od niedawna 
nam towarzyszy naszej ma-
łej ojczyźnie „Miasto Trzech 
Wież”. Od pół roku staramy 
się już by tak nadal  zostało. 
Dach Kościoła p.w. św. Józe-
fa grozi zawaleniem. 
Jak wszyscy pamiętamy w 
2009 roku został wyremon-
towany dach kościoła p.w. 
Św. Jakuba Apostoła. 
W 2010 roku odrestaurowa-
ny został Ratusz w ramach 

projektu „Turystyka kultu-
rowa w Gminie Prusice po-
przez rewitalizację elewacji 
zabytkowego Ratusza, wie-
ży widokowej oraz Rynku i 
utworzenie Punktu Infor-
macji Turystycznej” dofi-
nansowanego z Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnoślą-
skiego 2007 – 2013. 
Do odrestaurowania został 
jeszcze dach ostatniej wieży 
– wieży na dachu Kościo-
ła św. Józefa Oblubieńca. I 
stąd inicjatywa sprzedaży 
cegiełek, której podjęły się 
władze Gminy Prusice ra-
zem z Stowarzyszeniem Vox 
Domini. Pragniemy zebrać 

środki na inwentaryzację 
oraz projekt. W związku 
z tym, że kościół wpisany 
jest do rejestru zabytków 
realizacja zaplanowanych 
zadań jest dość kosztowna, 
gdyż musi ją wykonać oso-
ba posiadająca uprawnienia 
wykonywania projektów 
dla takich obiektów. Kwota 
na którą opiewa realizacja 
inwestycji kształtuje się w 
przedziale od 50 tys. zł do 80 
tys. zł. Jednak koszty zależą 
od tego, jaki zakres prac zo-
stanie wykazany do wyko-
nania za konieczny podczas 
inwentaryzacji. 
Jak zostanie wykonany już 
projekt, będzie wtedy moż-

liwość o staranie się o do-
finansowanie remontu ze 
Starostwo Powiatowego w 
Trzebnicy, a także z innych 
funduszy zewnętrznych i 
europejskich. Jednak bez 
projektu nie ma możliwości, 
aby wystąpić o wsparcie. 
Dlatego też, jako miesz-
kańcy Gminy Prusice po-
winniśmy jednoczyć się we 
wspólnym celu dbania o 
nasze zabytki oraz suweren-
ność i wyjątkowość naszego 
regionu i naszej małej ojczy-
zny. W obecnej chwili na-
sza Gmina liczy sobie 9 254 
mieszkańców. Patrząc na tą 
liczbę, wydawałoby się dość 
prostym zebranie takiej 

kwoty w przeciągu pół roku. 
Tymczasem, niestety tak nie 
jest. Dotychczas zebraliśmy 
11480 zł. 
I w tym miejscu apelujemy 
właśnie o to aby wesprzeć 
ten remont dachu, poprzez 
zakup cegiełek o nomina-
łach 10 zł, 50 zł i 100 zł. Każ-
da zakupiona cegiełka, to 
kolejny najdrobniejszy ele-
ment „już wyremontowany”. 
Sprzedaż cegiełek odbywać 
się będzie do końca czerw-
ca 2012 r. Przyłączmy się do 
tego dzieła i wspomóżmy 
ratowanie trzeciej wieży w 
naszym mieście. 
Osoby u których możemy 
zakupić cegiełki to: Re-

nata Cybulska – Kaczał-
ko, Grzegorz Piotrkowski, 
Stanisław Leśniak, Marian 
Radzik, Irena Mielniczek, 
Alina Saladra, Sławomir 
Zarentowicz, Wojciech 
Hoffman, Zofia Koncewicz, 
Mirosława Klimek, Andrzej 
Podrygajło,  Krzysztof Pa-
wełkowicz, Wiesław Gryz  
Monika Stankiewicz, Ma-
ria Cieślińska, Józef Kieler, 
Wanda Maryniak oraz Bur-
mistrz Igor Bandrowicz.         

G
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Co w mediach „piszczy” o Prusicach
W ostatnim czasie o Gminie Prusice jest dość głośno w różnych mediach, zarówno w prasie lokalnej, jak i w telewizji 
regionalnej. Głównym tematem jest oczywiście budowa trwajacej kanalizacji, ale są również miejsca na to jak Gmina 
Prusice będzie się promowała.

od koniec stycznia w 
faktach informacyj-
nych TVP 3 Wrocław 
został wyemitowany 

materiał o Gminie Prusi-
ce pod tytułem „Gmina w 
opałach” Pawła Wilka. Ma-
teriał ten dotyczył budowy 
kanalizacji w naszej Gminie, 
a dokładnie problemów z 
nią związanych, jak błędy w 
dokumentacji projektowej, 
opóźnienia prac i miliono-
we koszty za prace dodat-
kowe związane z inwestycją. 
W materiale było mozna 
usłyszeć wypowiedzi Bur-
mistrza Igora Bandrowicza 
o tym jak wygląda sytuacja, 
a także o pomyśle na wyjście 
z tej sytuacji. Głos zabrała 
również wiceburmistrz Ka-
zimiera Rusin, która pod-

kreśliła że w przetargu na 
wybór Wykonawcy inwesty-
cji były droższe oferty o 4 i 5 
mln. zł. Natomiast Inżynier 
Kontraktu wypowiedział się 
o tym, jakie błędy były po-
pełnione w dokumentacji 
projektowej.

Kolejny materiał dotyczący 
również tego samego tematu 
ukazał się w dwutygodniku 
lokalnym „Kurier Trzeb-
nicki” pod tytułem „Gmina 
Prusice w poważnych tara-
patach finansowych”. Mate-
riał był tak naprawdę wersja 
tekstową tego co mogliśmy 
usłyszeć we wrocławskich 
faktach.

Ciekawym i bardzo dobrym 
promocyjnie artykułem był 

materiał opublikowany 14 
lutego br. w  lokalnej gaze-
cie powiatowej – w NOWej 
gazecie trzebnickiej autor-
stwa Joanny Lewandowskiej 
pod tytułem „Promocja po 
rewitalizacji”. Materiał opo-
wiada o planach i pomy-
słach Burmistrza Prusic na 
dalszą promocję Gminy. W 
artykule wypowiadają się 
również pracownicy nasze-
go urzędu Maria Cieślińska 
i Paweł Grzyb. Autorka w 
jasny sposób opisuje co po 
kolei będzie w elementach 
promocji działo u nas. War-
to podkreślić, że jednym z 
nich jest nowa strona Gmi-
ny Prusice, która można 
już odwiedzić pod adresem 
www.prusice.pl.

P

 Reportaż w TVP 3

POWIATOWY KONKURS „Z ORTOGRAFIĄ NA TY”
15 lutego 2012 r. Zespół Szkół w Prusicach miał zaszczyt gościć uczniów na Powiatowym Konkursie Ortograficznym, 
który miał na celu propagowanie dbałości o poprawność ortograficzno – interpunkcyjną wypowiedzi pisemnych. W kon-
kursie wzięło udział 18 uczniów z pięciu gmin Powiatu Trzebnickiego.

adaniem uczestników 
było napisanie dyk-
tanda przygotowane-
go przez Stowarzy-

szenie Oświatowe „Sowa”. 
Tegoroczne dyktando do-
tyczyło sylwetki patrona 
naszej szkoły – Henryka 
Sienkiewicza, sławnego pi-
sarza, podróżnika, laureata 
Literackiej Nagrody Nobla. 
 Uczniowie byli 

oceniani w trzech katego-
riach – osobno czwartokla-
siści, piątoklasiści i szósto-
klasiści. W każdej z kategorii 
wyłoniono laureatów trzech 
miejsc, więc nagrodzonych 
zostało 9 uczniów:

W kategorii klas 4:
I miejsce  - Malwina Rosiak 
ze SP nr 2 w Obornikach 
Śląskich

II miejsce - Kamil Hoffman 
ze SP w Prusicach
III miejsce - Magdalena Li-
pień ze SP w Kuźniczysku

W kategorii klas 5:
I miejsce  - Maciej Razik ze 
SP nr 2 w Obornikach Ślą-
skich
II miejsce - Wioletta Królik 
ze SP w Powidzku
III miejsce - Natalia Hariasz 

ze SP w Kuźniczysku

W kategorii klas 6:
I miejsce - Julia Marschollek 
ze SP nr 3 w Obornikach 
Śląskich
II miejsce - Klaudia Kraw-
czyńska ze SP w Zawoni
III miejsce  - Joanna Pie-
trzyk ze SP nr 2 w Trzebnicy 

 Zwycięzcy otrzy-

mali cenne nagrody książ-
kowe – albumy i encyklo-
pedie, a pozostali uczestnicy 
konkursu nagrody pociesze-
nia – przybory piśmienni-
cze.

 Ko o r d y n at o r k ą 
konkursu była pani Anna 
Karczowska. Cennej pomo-
cy i wsparcia udzielił pan 
dyrektor Adam Marcin-

kowski – gospodarz szkoły, 
który oprócz wiedzy mery-
torycznej, świetnej znajo-
mości wierszyków ortogra-
ficznych, okazał się duszą 
towarzystwa.

Anna Karczowska

Z

Sekcja szachowa w GOKiS
 Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Prusicach 
informuje, że w poniedziałki 
i środy w godzinach od 15.30 
do 17.30 będą się odbywać za-
jęcia Sekcji Szachowej.

W razie dodatkowych pytań 
wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach za-
praszamy do kontaktu z GOKiS pod nr 71 312 63 10

Konkurs wielkanocny dla dzieci
 Gminny Ośrodek Kultu-
ry i Sportu w Prusicach zaprasza 
wszystkie dzieci do wzięcia udziału 
w Konkursie Wielkanocnym. Jak in-
formują organizatorzy technika prac 
dowolna. 
Gotowe prace można dostarczać do 
Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu do 27 marca br.
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XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W ZESPOLE SZKÓŁ W PRUSICACH
W Gminie Prusice po raz kolejny odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas XX Finału WOŚP udało 
się zebrać 16 641, 38 zł. Hasłem tegorocznej edycji było „Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe 
dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla 
kobiet ciężarnych z cukrzycą”. 

zień 8 stycznia 2012 
roku był niezwykle 
wyjątkowym dniem. 
Odbył się XX Finał 

Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, w którym 
czynny udział wzięła rów-
nież Gmina Prusice. Udało 
nam się zebrać 16.641,38 
zł. Warto podkreślić, iż ten 
rok był bardzo szczególny 
dla naszego miasteczka ze 
względu na fakt, iż po raz 
pierwszy nasi wolontariusze 
działali całkowicie samo-
dzielnie, we własnym szta-
bie, a nie jak do tej pory przy 
sztabie w Żmigrodzie. 

Wolontariusze na no-
gach od godzin ran-
nych

Nie tracąc czasu, pełni za-
pału i wigoru nasi wolon-
tariusze rozpoczęli Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy już o godz. 9.00, prze-
prowadzając kwestę uliczną 
na terenie miasta i gminy 
Prusice. 

Czas na sport i inne 
atrakcje...

W godzinach 12.00 – 14.00 
odbywały się rozgrywki 
sportowe – turniej piłki 

nożnej halowej.
Kolejną atrakcją w tym wy-
jątkowym dniu był pokaz 
Wrocławskiego Klubu Mor-
sów, którego członkowie po 
krótkiej rozgrzewce, zaży-
wali kąpieli w pobliskim sta-
wie, wywołując niezwykle 
gorące emocje. W tym roku 
Morsy zaskoczyły przyby-
łych gości podwójnie.  Po-
wodem tego zdumienia były 
oryginalne i jedyne w swoim 
rodzaju przebrania. Przed 
tłumem zainteresowanych 
zaprezentowały się bowiem 
zielone Morsy z Marsa, co 
okazało się ogromną atrak-
cją dla najmłodszej publicz-
ności. 

Prezentacja wozu strażac-
kiego z pełnym wyposaże-
niem oraz pokaz ratownic-
twa zorganizowany przez 
Ochotniczą Straż Pożarną z 
Prusie to następne atrakcje, 
które przyciągnęły tłumy 
gości na szkolny dziedzi-
niec.

Występ grupy wczesno-
średniowiecznej ULF RA-
GNARSSON HIRD był 
następnym punktem pro-
gramu, dzięki któremu nasi 
mieszkańcy mieli niepowta-
rzalną okazję wybrać się w 

bajeczną podróż do średnio-
wiecza. Wśród rozmaitych 
atrakcji znalazły się pokazy 
tańców średniowiecznych 
oraz profesjonalnych walk. 
Dla najmłodszych zosta-
ły przygotowane rozmaite 
zabawy plastyczne a wśród 
nich pisanie runami, tkac-
two oraz walki z wojem. 
Podczas warsztatów wszy-
scy chętni mogli nauczyć się 
władać szablą, jak i przećwi-
czyć kroki tańców średnio-
wiecznych. 

… a także muzykę, 
kulturę, licytacje i 
Światełko do Nie-
ba...

Przyszedł czas na zespoły 
muzyczne, zarówno tanecz-
ne jak i śpiewające. Dzię-
ki prusickiej grupie HOW 
HIGH CREW przenieśliśmy 
się w nowoczesny świat hip 
hopu podziwiając młodych 
i utalentowanych tancerzy. 
Nie zabrakło również ludo-
wości, gdyż jako następny 
wystąpił Zespół Ludowy 
Strupinianie, który zabrał 
nas do ludowych klimatów i 
ludowych korzeni.  

Przy okazji występów ta-
necznych, nie mogło także 

zabraknąć pokazów naszych 
najmłodszych tancerzy. I 
tak, jako pierwszy, swoje 
umiejętności zaprezentował 
szkolny zespół taneczny ze 
Skokowej. Kolejnymi tan-
cerzami była grupa uczniów 
ze szkoły podstawowej w 
Piotrkowicach. Po tańcach, 
dla odmiany, na scenie za-
prezentował się chór szkol-
ny ze Skokowej. Uczniowie 
zachwycili gości niezwykle 
pięknymi barwami głosów 
śpiewając znane pieśni i ko-
lędy. Wszystkie grupy mu-
zyczne urzekły gości swoimi 
pokazami otrzymując w po-
dzięce gromkie brawa. 

O godzinie 18 przyszedł 
czas na rozpoczęcie wiel-
kiej licytacji, podczas której 
towarzyszyły nam ogromne 
emocje oraz duże zaintere-
sowanie ze strony przyby-
łych. Wśród wielu gadże-
tów orkiestrowych znalazły 
się między innymi: ręcznie 
malowane obrazy, rzeźby, 
kalendarze, oryginalne pił-
ki na Euro 2012, fotografie 
Prusic, urządzenie wielo-
funkcyjne – telefax, kalen-
darze, książki, plakaty oraz 
zdjęcia z autografem same-
go Jurka Owsiaka, a nawet 

specjalnie przygotowane 
orkiestrowe torty, jak i dzik. 

Tuż przed licytacją przybyli 
goście mieli niepowtarzalną 
okazję na obejrzenie filmiku 
przedstawiającego naszych 
wolontariuszy na spotkaniu 
z Jurkiem Owsiakiem, które 
odbyło się w Fundacji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Warszawie. Pod-
czas filmiku zaprezentowa-
liśmy co będzie się działo 
podczas finału w Prusicach 
a pan Owsiak serdecznie 
pozdrowił całe Prusice. 

Po licytacji, odbyły się fan-
tastyczne koncerty dwóch 
zespołów: Eventus oraz 
Randers, które wprowadziły 
nas w jeszcze bardziej po-
zytywne nastroje prezentu-
jąc swoje rockowe kawałki. 
Warto wspomnieć, iż grupa 
Randers w całości przekaza-
ła swoje honorarium za wy-
stęp na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.  

XX finał WOŚP został za-
kończony spektakularnym 
pokazem sztucznych ogni 
– „światełko do nieba”, któ-
ry odbył się na dziedzińcu 
szkoły i dostarczył wszyst-

kim niezwykłych wrażeń.

Oprócz wyżej wymienio-
nych atrakcji, wszyscy 
przybyli mogli zasmakować 
pysznych posiłków takich 
jak: bigos, grochówka. Była 
okazja delektować się słod-
kimi, domowymi wypieka-
mi popijając je kawą i her-
batą. Wszystko to zostało 
przygotowane przez Straż 
Pożarną, stowarzyszenia, jak 
i rodziców naszych uczniów. 
O bezpieczeństwo całej im-
prezy zadbała niezastąpiona 
policja oraz straż pożarna. 

Szczytny cel, więc i 
sukces wielu

Nie zabrakło nam również 
pomocy ze strony nauczy-
cieli oraz pracowników 
obsługi. Stąd też, pragnie-
my gorąco podziękować za 
wsparcie podczas organiza-
cji sztabu WOŚP w Prusi-
cach, jakiego udzieliły nam 
następujące osoby: Alicja 
Żyła – absolwentka naszej 
szkoły oraz nauczyciele: p. 
Edyta Hoffman i p. Anna 
Karczowska jak również 
pracownicy obsługi ZS Pru-
sice. 

 Występ zespołu EvEntus

Najmłodsi bawią się podczas jednego z występów

D
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Rzecz jasna, nasz sukces 
nie byłby tak spektakularny 
gdyby nie wsparcie, jakie 
otrzymaliśmy od następu-
jących instytucji: Urząd 
Miasta i Gminy w Prusi-
cach, Burmistrz Miasta i 
Gminy Prusice, Starostwo 
Powiatowe w Trzebnicy, 
Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu, Zespół Ekonomicz-
no-Administracyjny Szkół 
i Przedszkoli, Ochotnicza 
Straż Pożarna, Posterunek 
Policji, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, Gmin-
na Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholo-
wych, aktywnie działające 
w gminie stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Prusickiej, Stowa-
rzyszenie „Skokowiak”, Vox 
Domini,  Stowarzyszenie 
Chodlewko-Zielona Wieś 

oraz Stowarzyszenie 17 Sta-
wów ze Świerzowa, Rady 
Sołeckie, Koła Łowieckie, 
Leśnik Wrocław oraz Darz 
Bór Wrocław. 

Za włączenie się do akcji 
pragniemy również gorą-
co podziękować pozyska-
nym przez nas sponsorom 
– zarówno firmom, jak i 
osobom prywatnym, które 
wspomogły nas materialnie 
i rzeczowo. Lista naszych 
darczyńców jest długa, co 
niewątpliwie jest ogromnym 
powodem do dumy, a wśród 
nich należy wymienić na-
stępujące osoby: Sławomir 
Zarentowicz Auto-Handel, 
Hubbard Polska Sp. z o.o. 
Pawłów Trzebnicki, An-
drzej Koryciak – Piekarnia 
Prusice, P.W. „ALICJA” Sp. 
z o.o. Hotel i Restauracja Ri-

viera, Barbara Gajdulewicz 
– Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Usługowe Prus-Pol, 
Piotr Kotara Całodobowa 
Pomoc Drogowa, ADe Line 
S.A. Almi Decor, Roman 
Zając Zakład Stolarski, 
hurtownia napojów Glob 
Sp. z o. o., H.J. Dąbrowski 
– Firma D&D Usługowo-
-Handlowa Auto Naprawa, 
Sklep Zoologiczny, Krzysz-
tof Drząszcz – „Kris-Auto-
-Centrum”, Farmutil HS 
Punkt Pozyskiwania Su-
rowców Utylizacyjnych oraz 
osoby prywatne: Agnieszka 
Karlikowska, Urszula Ba-
naszkiewicz, Małgorzata 
Herner, Renata i Joanna Ha-
rasiuk, Małgorzata Wojtyra, 
Antonina Tukaj, Justyna 
Płoszaj, Andrzej Koryciak, 
Adam Szustak, Józef Kielar, 
Mirosław Samborski, Moni-

ka Stankiewicz oraz Antonia 
Kostecka.  
Podsumowując, możemy 
bez wątpienia uznać XX 
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. 
Dzięki ich zaangażowaniu, 
możemy być pewni, że uda 
nam się uratować choć część 

wcześniaków oraz kobiet 
ciężarnych z cukrzycą.

Żaneta 
Szatkowska – Wolska

Lucyna Zalewska

Impreza nie mogła by się odbyć gdyby 
nie zaangażowanie Prusickiej Młodzieży 

50 lat wspólnego życia w zgodzie i miłości
Państwo Anna i Jan Tarbaj z Zakrzewa 20 września 2011 roku obchodzili swoje Złote Gody. Jednak uroczysty Jubileusz 
z okazji 50 lat życia małżeńskiego świętowali w piątek 3 lutego 2012 roku. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Prusicach. 

aństwo Tarbaj sa-
kramentalne „Tak” 
powiedzieli sobie 

dokładnie 20 września 
1961 roku. We wrześniu 
2011 roku minęło im 50 
lat wspólnego życia mał-
żeńskiego. Swój Złoty 
Jubileusz świętowali 3 
lutego 2012 roku. 

W tym szczególnym 
dniu uroczystości dla Ju-
bilatów przewodniczył 
Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Prusice Igor Bandro-
wicz, a poprowadziła go 
Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Prusicach 
Alicja Woźniak. Bur-
mistrz Miasta  i Gminy 
w imieniu Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej 
udekorował medalem 
Państwa Tarbaj, któ-
ry jest przyznawany za 
„ długoletnie pożycie 

małżeńskie”.

Pani Anna i Pan Jan 
to szczęśliwi rodzice 
czwórki dzieci i wspa-
niali dziadkowie dla 
dziewięciu wnucząt.

Z okazji tego szczegól-
nego Jubileuszu Bur-
mistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz 
życzy Drogim Jubilatom 
kolejnych 50 lat wspól-
nego życia, 50 lat wspól-
nego patrzenia na świat 
i to zawsze we dwoje, 50 
lat w zdrowiu i w szczę-
ściu, a także w zgodzie, 
aby pokazać światu, że 
miłość istnieje tak długa 
i wspaniała.

P

Pamiątkowe zdjęcie
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Teatralnie w scenerii bożonarodzeniowej
Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach przy scenerii i dekoracji bożonarodzeniowej po raz kolejny zamieniła 
się w teatr, tym razem to za sprawą IV Powiatowego Przeglądu Form Teatralnych o tematyce Bożonarodzeniowej „Gwiazdo Betlejemska 
Prowadź”. 

onorowy patro-
nat na Przeglą-
dem, który od-

był się 12 stycznia br. 
objęli Starosta Powiatu 
Trzebnickiego Robert 
Adach oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz. Orga-
nizatorzy gościli ponad 
130 dzieci z powiatu 
trzebnickiego, które 
zaprezentowały swoje 
umiejętności aktorskie.
Uczestnicy byli ocenia-
ni w trzech kategoriach 

wiekowych: dzieci w 
wieku przedszkolnym, 
w wieku szkolnym kla-
sy I-III, oraz klasy IV-
-VI. 
Nad przebiegiem im-
prezy czuwało jury w 
składzie: Renata Cybul-
ska-Kaczałko- Dyrek-
tor GOKiS, Małgorza-
ta Wojtyra – Dyrektor 
Publicznej Biblioteki w 
Prusicach oraz Barbara 
Wręczycka – Plastyk. 
Jury oceniało biorąc 
pod uwagę: dobór re-

pertuaru, grę aktorską 
(w tym ruch scenicz-
ny), oprawę muzyczną, 
kostiumy oraz ogólny 
wyraz artystyczny, 
Do przeglądu zgło-
sili się: Niepubliczne 
Przedszkole „Calinecz-
ka” z Prusic, Zespół 
Szkół z Zawoni, Szkoła 
Podstawowa ze Sko-
kowej, Językowa Inte-
gracyjna Szkoła Pod-
stawowa z Trzebnicy, 
Szkoła Podstawowa im. 
Henryka Sienkiewicza 

z Prusic i Szkoła Pod-
stawowa im. Bolesława 
Chrobrego ze Żmigro-
du. 
Grupy teatralne pre-
zentujące się na scenie 
przedstawiły bardzo 
bogaty i urozmaicony 
program artystyczny, 
który z roku na rok za-
skakuje, a tym samym 
ukazuje wysoki poziom 
i umiejętności naszych 
młodych artystów. Pre-
zentacje trwały od go-
dziny 9 do 13:30. 

Jury miało twardy 
orzech do zgryzienia, 
jednak dokonało trud-
nego werdyktu i nagro-
dziło dzieci w poszcze-
gólnych kategoriach: 
Przedszkola:
 I miejsce Niepubliczne 
Przedszkole „Calinecz-
ka” z Prusic 
Szkoły Podstawowe 
klasy I-III
I miejsce Językowa In-
tegracyjna Szkoła Pod-
stawowa z Trzebnicy 

II miejsce Zespół Szkół 
z Zawoni
Szkoły Podstawowe 
klasy IV-VI
I miejsce Szkoła Pod-
stawowa ze Skokowej
II miejsce Szkoła Pod-
stawowa im. Bolesława 
Chrobrego ze Żmigro-
du
III miejsce Szkoła Pod-
stawowa im. Henryka 
Sienkiewicza z Prusic

H

Grupy teatralne prezentujące się  na scenie przedstawiły 
bardzo bogaty i urozmaicony program artystyczny

Jury oceniało biorąc pod uwagę m.in. kostiumy

Panie z Gminy Prusice świętowały
„Kobieta to raj dla oczu, czyściec dla kieszeni i piekło dla duszy” - to jeden z ciekawych tekstów i życzeń wypowiedzianych w czwartkowe święto w kierunku Pań 
w Gminie Prusice w Dniu ich Święta. Nie obyło się bez kwiatków, ciasta i słodyczy, a także pięknych wierszy i występów artystycznych przygotowanych przez 
dzieci z całej Gminy Prusice.

urmistrz Igor Bandro-
wicz w tym roku za-
prosił wszystkie Panie 

Gminy Prusice począwszy od 
Wiceburmistrz przez radne, 
sołtyski, dyrektorki, kierow-
niczki, nauczycielki, pra-
cownice różnych instytucji, 
nauczycielki i urzędniczki na 
Program Artystyczny z okazji 
Dnia Kobiet, który odbył się 
w czwartek w Restauracji Ri-
viera. 

Na Sali oczywiście jak przy-

stało na ten dzień przeważa-
ły Panie, ale nie zabrakło też 
Panów. Znaleźli się Przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy 
Prusice Zbigniew Ziomek, 
Sekretarz Gminy Prusice 
Wojciech Hoffman, Skarb-
nik – Konrad Buczek, radny 
powiatowy Sławomir Zaren-
towicz, kierownik ZGKiM 
Jarosław Brodala, kierownik 
ośrodka zdrowia w Prusicach 
Adam Gubernat oraz dyrek-
torzy szkół Andrzej Grzego-
rzewicz i Stanisław Mazur. To 

właśnie Ci ostatni w związku 
z nieobecnością Burmistrza 
przejęli stery w prowadzeniu 
imprezy i przywitali bardzo 
serdecznie wszystkie „Prusi-
czanki”.

W ramach Programu Arty-
stycznego dla Pań zostało 
przygotowane wiele atrakcji 
od tych najmłodszych dzieci 
do tych najstarszych. Na sce-
nie zaprezentowały się dzieci 
z Niepublicznego Przedszko-
la „Calineczka” w Prusicach. 

Później dla wszystkich Pań 
wystąpiły najmłodsze pocie-
chy z Punktu Przedszkolne-
go działającego na „Orliku” 
w Skokowej. Swoje progra-
my artystyczno – poetycko 
– muzyczne zaprezentowali 
uczniowie Zespołu Szkół w 
Prusicach, Szkoły Podsta-
wowej w Skokowej i Szkoły 
Podstawowej w Piotrkowi-
cach. Tego dnia do całej płci 
pięknej padło wiele miłych i 
życzliwych słów. A wszystkie 
występy podkreślały, że życie 

bez kobiet byłoby nudne. 

Natomiast Przewodniczą-
cy Rady Zbigniew Ziomek i 
radny powiatowy Sławomir 
Zarentowicz złożyli wszyst-
kim Kobietom najlepsze ży-
czenia od Burmistrza Igora 
Bandrowicza i podkreślili, że 
zainicjowane przez niego w 
tym roku obchody tego dnia 
właśnie w taki sposób, są po 
raz pierwszy, ale nie ostatni. 

Na koniec wszystkie Panie 

dostały coś słodkiego – prze-
pyszną szarlotkę na gorąco i 
torta oraz jak przystało na ich 
Święto – kwiatka. 

Współorganizatorami uro-
czystości był Zespół Szkół w 
Prusicach, Szkoła Podstawo-
wa w Skokowej i Szkoła Pod-
stawowa w Piotrkowicach.

B
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Piłkarska Zima w Prusicach
Zawodnicy drużyn piłkarskich z terenu Gminy Prusice nie marnują zimowej przerwy w rozgrywkach ligowych. Sprawdza-
li swoje umiejętności podczas Halowej Ligi Piłki Nożnej oraz Pucharu Halowej Ligi Piłki Nożnej. 

eszcze w listopadzie ru-
szyła Prusicka Halowa 
Liga Piłki Nożnej. Do 
ligi zgłosiło się sześć 

drużyn z terenu Gminy: Błękit-
ni Pawłów Trzebnicki, Dolpasz 
Skokowa, Orzeł Prusice, Spar-
ta Wszemirów, Sybes Strupina 
oraz drużyna Samorządowców. 
Zespoły rywalizację rozpoczę-
ły w niedzielę 27 listopada 
2011 roku. O kolejności me-
czów decydowała rozlosowany 
wcześniej układ meczów. 

Pierwsza kolejka z 
wielką niewiadomą  

Pierwsza kolejka zapowiadała 
się bardzo emocjonująco. Dru-
żyny nie były pewne kto w ja-
kiej jest formie, dla niektórych 
było to pierwsze wejście na 
halę po rundzie jesiennej.
W pierwszym meczu Ligi 
zmierzyły się ze sobą dru-
żyny Sparty i Sybesu. Mimo 
ambitnej walki i kilku bardzo 
efektownych zagraniach dru-
żyna ze Strupiny uległa roz-
pędzonej Sparcie prowadzonej 
przez niezawodnego strzelca 
Mateusza Kanownika. Popu-
larny „Rooney” 4 trafieniami 
stanął na czele listy strzelców 
po pierwszej kolejce. Na uwa-
gę zasługuje również świetna 
dyspozycja strzelecka Miłosza 
Kiepula, który zdobył wszyst-
kie trzy trafienia dla Sybesu.
W kolejnym meczu naprze-
ciw siebie wyszły dwa nasze 
„A” klasowe teamy. Spotkanie 
zapowiadało się, jak zresztą 
każde tych drużyn, na pełne 
walki. Od początku toczone w 
szybkim tempie, pełne zagrań z 
„pierwszej”, efektownych sztu-
czek. Czysta reklama halówki. 
Mecz zakończył się zwycię-
stwem młodych zawodników 
Orła 5:3.
Na zakończenie I kolejki spo-
tkały się drużyny Błękitnych 
oraz Samorządowców. Ci dru-
dzy pod wodzą Burmistrza 
Igora Bandrowicza zaskoczyli 
chyba wszystkich wychodząc 
na znaczne prowadzenie do 
przerwy 3:1. Im dłużej jednak 
mecz trwał tym samorządowcy 
mieli mniej sił. Wykorzystał to 
Krystian Jajko, który aż 4 razy 
pokonał Jana Zdziarskiego, 
dołączając w ten sposób do 
Kanownika lidera klasyfikacji 
strzelców.

II kolejka z jeszcze 
większymi emocjami

Tydzień później rozegrano II 
kolejkę spotkań Ligi Halowej. 
Strzelono w niej 43 bramki, nie 
zabrakło wielu efektownych 
zagrań oraz kibiców, którzy 
licznie zjawili się na trybunach. 
W pierwszym tego dnia meczu 
zmierzyły się dwie drużyny 
przodujące w tabeli po pierw-
szej kolejce: Sparta Wsze-
mirów oraz Orzeł Prusice. 
Pierwsi na prowadzenie wyszli 
gracze Sparty, za sprawą Koło-
dzieja. Stratę szybko starali się 
odrobić prusiczanie, jednak 
mimo kilku dogodnych sytu-
acji nie udawało im się to. W 
miarę upływu czasu uwidacz-
niała się coraz większa przewa-
ga Orła. Poskutkowało to pod 
koniec pierwszej połowy tra-
fieniami Krajewskiego i Katry. 
Do przerwy Orzeł prowadził 
2:1. W drugiej części spotka-
nia MKS kontynuował dobrą 
grę dokumentując ją jeszcze 
4 trafieniami. Sparta zdołała 
odpowiedzieć jedynie dwoma 
golami. Sparta - Orzeł 3:6.
W drugim spotkaniu tego 
dnia na przeciw siebie stanę-
li zawodnicy z Pawłowa oraz 
Strupiny. Mecz był bardzo za-
ciekły szczególnie w pierwszej 
połowie, gdy panowała takty-
ka „bramka za bramkę”. Po 25 
minutach to jednak Błękitni 
zdołali utrzymać prowadzenie 
3:2. W drugiej połowie znać 
o sobie dała dużo szersza ław-
ka rezerwowych Pawłowa. To 
wchodzący z ławki pełni sił re-
zerwowi Błękitnych raz po raz 
strzelali kolejne bramki. Sybes  
- Błękitni 6:11
Na zakończenie II kolejki spo-
tkań zmierzyły się drużyny 
Dolpaszu i Samorządowców. 
Faworytem wydawał się Do-
lpasz jednak szeroka ławka 
rezerwowych Samorządowców 
i osłabiony Dolpasz dawały 
nadzieje tym pierwszym na 
dobry wynik. Wszystko jednak 
zweryfikowało boisko. Grający 
na co dzień w „A” klasie sko-
kowianie przeważali techniką 
i mądrością gry. Samorządow-
cy starali się jak mogli, jednak 
tego dnia ambicja i waleczność 
nie starczyły na Dolpasz. Fe-
stiwal strzelecki rozpoczął Ko-
zal, kolejne trafienia dołożyli 
Okoński i Burchacki i Dolpasz 
do przerwy prowadził 5:2. Po 
przerwie Dolpasz kontynuował 

swoja ofensywę, swoje trafienia 
dołożyli Płatek i Kanownik. 
Dolpasz - Samorządowcy 13:4

III kolejka przed długą 
przerwą

Kolejna III już kolejka od-
była się tuż przed świętami 
18 grudnia. Po tygodniowej 
przerwie spowodowanej tur-
niejem Filii Śląska Wrocław 
pierwsi na parkiet Hali ZS 
Prusice wyszli zawodnicy ze 
Skokowej. Ich przeciwnikami 
mieli być zawodnicy Sybesu. 
Jednak z przyczyn niezależ-
nych od siebie nie udało im 
się stawić w Prusicach, wobec 
czego sędziowie zmuszeni byli 
odgwizdać walkower 5:0 dla 
Dolpaszu. 
W następnym spotkaniu na-
przeci siebie stanęły druży-
ny Samorządu i Orła. W tym 
spotkaniu zdecydowanym fa-
worytem byli Ci drudzy, jed-
nak postawa Samorządu była 
zaskoczeniem dla wszystkich. 
Szczególnie w pierwszej poło-
wie, gdy to prusiczanie zdołali 
wypracować ledwie jedno-
bramkową przewagę 3:2. Po 
przerwie jednak Samorząd nie 
wytrzymał wysokiego tempa 
spotkania i został za to uka-
rany kolejnymi 8 bramkami 
strzelonymi przez młodych 
prusiczan.
W ostatnim tego dnia meczu 
zmierzyły się drużyny Sparty i 
Błękitnych. W bardzo emocjo-
nującym i momentami ostrym 
meczu mimo długo utrzymu-
jącego się remisu lepsi się oka-
zali zawodnicy Sparty, którzy 
wygrali 9:4. 

Przedostatnia kolejka 
halówki

IV przedostatnia kolejka Ligi 
Halowej rozpoczęła się w nie-
dzielę 22 stycznia br. o godzi-
nie 16 na hali Zespołu Szkół 
w Prusicach. Po przerwie spo-
wodowanej Pucharem Ligi i 

występem Paranienormalnych 
zmierzyli się z sobą Orzeł z Sy-
besem, Dolpasz z Błękitnymi i 
Samorządowcy ze Spartą. 
W pierwszym meczu tego dnia 
Orzeł zmierzył się z Sybesem. 
Już na pierwszy rzut oka tabeli 
widać było, że faworyt jest tyl-
ko jeden – przewodzący w te-
beli Orzeł. To potwierdziło się 
na boisku, gdzie rządzili i dzie-
lili piłkarze z Prusic pokonując 
bardzo pewni rywali 13:3. Na 
uwagę zasługuje bardzo dobra 
postawa strzelca 4 bramek – 
Niedzieli.
W kolejnym meczu tego dnia 
Dolpasz podejmował Błękit-
nych. Obie drużyny nie stawiły 
się tego dnia w prusickiej Hali 
w pełnym składzie, jednak 
zapowiadały walkę o każdy 
centymetr boiska. Jak zapowie-
działy tak zrobiły. Mecz owo-
cował w kilka groźnych fauli 
ale śedziowie szybko poradzili 
sobie z tą sytuacją. Lepiej w tej 
walce poradzili sobie skoko-
wianie strzelając 8 bramek przy 
2 bramkach Błękitnych.
Na zakończenie dnia Samo-
rządowcy stanęli naprzeciw 
zawodnikom Sparty. Samorzą-
dowcy po raz kolejny zapowia-
dali, że tanio skóry nie sprze-
dadzą. Jednak i tym razem 
wybieganie, technika i skutecz-
ność były po stronie przeciw-
nika i Samorząd musiał uznać 
wyższość Wszemirowian, któ-
rzy pokonali ich 11:1

Koniec halówki

Pod koniec stycznia odbyła się 
ostatnia kolejka Ligi Halowej 
decydująca o końcowej kolej-
ności w tabeli. W niej Orzeł 
zmierzył się z Błękitnymi, Sa-
morządowcy z Sybesem, a Do-
lpasz ze Spartą. Była to kolejka 
pełna niespodzianek. 
Orzeł długo walczył o statut 
niepokonanych z Pawłowem, 
którzy dość nieoczekiwanie 
postawili im twarde warunki. 
W końcówce jednak po strza-

łach Szydełki, Garncarza i Pa-
cana Orzeł zdołał przechylić 
szale zwycięstwa na swoją ko-
rzyść. 
W kolejnym meczu Samorzą-
dowcy grali z Sybesem o to by 
nie zostać ostatnim zespołem 
w tabeli. W tym meczu również 
dość długo utrzymywał się re-
mis bądź nieznaczna przewaga 
Sybesu. Jednak doświadcze-
nie i zimna krew w końcówce 
pozwoliły Samorządowcom 
osiągnąć pierwsze upragnione 
zwycięstwo w Lidze. 
W ostatnim meczu Ligi Halo-
wej czekało nas emocjonujące 
spotkanie pomiędzy Dolpa-
szem i Spartą o drugie miej-
sce w tabeli. Również w tym 
pełnym walki meczu nie bra-
kowało dramaturgii. Dolpasz 
prowadził przez większą część 
pojedynku, wydawało się że 
kontroluje sytuację, jednak 
niesieni dopingiem i posiada-
jący szerszą ławkę rezerwo-
wych zawodnicy z Wszemi-
rowa cieszyli się po syrenie 
końcowej meczu. Zwycięską 
bramkę strzelił Pyrz. 
Klasyfikacja najlepszych strzel-
ców Halowej Ligi Piłki Nożnej 
w Prusicach:
14 bramek: M. Kanownik
10 bramek: K. Jajko
9 bramek: Niedziela
7 bramek: K. Kanownik, Płatek
6 bramek: Grys, Bandrowicz

Po rozegraniu ostatniego me-
czu Ligi wszyscy zawodnicy i 

kibice przenieśli sie do Klubu 
uczniowskiego,  gdzie czekał 
ich ciepły posiłek. 
Następnie Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz rozdał nagrody dla 
zespołów uczestniczących w 
turnieju.

Ponadto przyznano wiele na-
gród indywidualnych:
Najlepszy bramkarz:
Wojtek Bednarz (Sparta)
Najlepszy strzelec:
Mateusz Kanownik (Sparta)
Najlepszy zawodnik:
Paweł Grys (Orzeł)
Najstarszy zawodnik:
Jan Zdziarski (Samorząd)
Najstarszy strzelec bramki:
Zdzisław Turczyn (Sybes)
Najlepszy piłkarz młodego po-
kolenia: Grzegorz Tarnowski 
(Sparta)
Najbardziej wybuchowy tem-
perament Ligi: Piotr Jajko 
(Błękitni)
Najlepsi kibice:
Sparta Wszemirów
Drużyna Fair Play:
Sybes Strupina
Najładniejsza bramka turnieju:
Mariusz Gajewski (Błękitni)
Najwięcej kiwający zawodnik: 
Kamil Kanownik, Przemysław 
Burchacki (Dolpasz)
Lider drużyny zwycięzców:
Andrzej Bacanski (Orzeł)
Najbardziej uśmiechnięta 
twarz po przegranej:
Czesław Suchacki(Samorzą-
dowcy)

J

Tabela końcowa Halowej Ligi Piłki Nożnej w Prusicach

Miejsce Nazwa drużyny Mecze Punkty Bramki Z R P
1 Orzeł Prusice 5 15 43:17 5 0 0
2 Sparta Wszemirów 5 12 40:19 4 0 1
3 Dolpasz Skokowa 5 9 33:17 3 0 2
4 Błękitni Pawłów Trzebnicki 5 6 28:35 2 0 3
5 Samorządowcy 5 3 19:45 1 0 4
6 Sybes Strupina 5 0 16:47 0 0 5

Dolpasz Skokowa - Orzeł Prusice



27Aktualności
Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice24 | Nr 1/2012 | 15 marca 2012 r.

www.prusice.pl

Filie WKS Śląska Wrocław w naszej Gminie
W Gminie Prusice działają dwie filie WKS Śląsk Wrocław: filia w Prusicach oraz filia w Skokowej. Ta pierwsza zainaugu-
rowała projekt Filii Śląska Wrocław. Natomiast Skokowianie wygrali IV Turniej Filii Śląska Wrocław odgrywany w grudniu 
2011 roku w Prusicach. Na początku marca podsumowano pierwszy rok młodzieżowych filii Śląska.

rzypominamy, że pro-
jekt Filie WKS Śląska 
Wrocław posiada filie 
młodsze i filie starsze. 

Te pierwsze są przeznaczone 
dla dzieci w wieku 7 – 9 lat, 
czyli klasy I – III szkół podsta-
wowych. Natomiast filie starsze 
dotyczą dzieci w wieku 10 – 12 
lat czyli klasy IV – VI szkół pod-
stawowych. 

Filie powstają pod patronatem 
włodarzy gmin i miast, w na-
szym przypadku pod patrona-
tem Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Prusice Igora Bandrowicza 
i WKS Śląsk Wrocław. Są one 
finansowane przez samorząd lo-
kalny oraz WKS. 

Jak informują pomysłodawcy, 
to: – Drużyny otrzymują trene-
rów i są prowadzone do wieku 
młodzika. Następnie najlepsi 
gracze trafią do Śląska a reszta 
do klubów lokalnych. Zespoły 
nie będą prawdopodobnie brać 
udziału w związkowych roz-
grywkach – ma powstać liga filii 
i dodają: – Celem tego przedsię-
wzięcia, a przy konsekwentnej 
realizacji, i skutkiem będą mię-
dzy innymi: zwiększenie liczby 
grup młodzieżowych szkolo-
nych w strukturach WKS Śląsk 
Wrocław, szkolenie młodzieży w 
partnerujących Gminach i Mia-
stach dla podniesienia poziomu 
sportowego lokalnych klubów 
piłkarskich, animacja sportu 
na terenie województwa dolno-
śląskiego oraz budowa dobrego 
wizerunku WKS-u Śląska Wro-
cław w regionie.

Pierwsza Filia WKS Ślą-
ska Wrocław w Prusi-
cach

Do tej pory na Dolnym Śląsku 
jest dziewięć filii WKS Śląska 
Wrocław, gdzie dwie w naszej 
Gminie: Filia Prusice i Filia Sko-
kowa. Ta pierwsza była w ogóle 
pierwszą filią na Dolnym Śląsku. 
23 lutego 2011 roku powołano ją 
trójstronną umową, którą pod-
pisali: Piotr Waśniewski (prezes 
WKS Śląsk Wrocław SA), Janusz 
Pilch (dyrektor Wojskowego 
Klubu Sportowego „Śląsk”) oraz 
urzędowy gospodarz Filii Igor 
Bandrowicz (Burmistrz Prusic). 

– Gdy otrzymałem informację 
że WKS Śląsk Wrocław szuka 
miejsc, gdzie mógłby otworzyć 
szkółki WKS dla najmłodszych 

to od razu stwierdziłem, że 
Gmina Prusice jest najlepszym 
do tego miejscem – podkre-
śla Burmistrz Igor Bandrowicz 
dodając: –  Pomyślałem o tym, 
dlatego, że w miejscowym Orle 
zaprzestano szkolenia grup 
młodzików i orlików. Także 
od dziecka moim marzeniem 
było grać w Śląsku Wrocław. 
Mnie się nie udało, ale może 
tym młodym piłkarzom uda się 
zagrać kiedyś w piłkę na naj-
wyższym poziomie, być może 
właśnie w Śląsku. 

Trenerem filii w Prusicach jest 
Jakub Kramarz. Zajęcia grupy 
młodszej odbywają się w po-
niedziałki i czwartki o godz. 16, 
zaś grupy starszej również w te 
same dni tylko o godz. 17.30. 
Piłkarze spotykają się na Orliku 
przy Zespole Szkół w Prusicach.

Pierwsze występy w 
turniejach Filii

Prusicka filia po raz pierwszy z 
innymi filiami zmierzyła się 11 
i 12 czerwca 2011 roku na tur-
nieju towarzyskim we Wrocła-
wiu. Pierwszy turniej Filii odbył 
się 18 września na Polach Mar-
sowych przy Stadionie Olim-
pijskim we Wrocławiu. Nasi 
młodsi piłkarze niestety swoje 
wszystkie trzy mecze przegrali, 
zaś starsi jeden mecz wygrali, a 
cztery przegrali. Jednak to były 
pierwsze koty za płoty. Drugi 
turniej Filii odbył się 16 paź-
dziernika w Oleśnicy. Starsza 
grupa reprezentująca Prusice  
jeden mecz wygrała pokonując 
drużynę z Sycowa 2:1 i trzy star-
cia piłkarskie przegrała. 
13 listopada 2011 roku odbył się 
trzeci turniej Filii WKS Śląsk, 
tym razem w Sycowie. Jeśli  
chodzi o naszych młodszych 
piłkarzy to sytuacja bez zmian. 
Chłopcy jeden mecz wygrali, a 
trzy przegrali. Jednak jak sami 
mówią jest to dla nich nie tylko 
rywalizacja, ale też dobra zaba-
wa. 
Natomiast nasi starsi piłkarze 
pokonali drużynę z Sycowa 1:0, 
zremisowali z drużyną z Kłodz-
ka 0:0 i trzy starcia przegrali.

Skokowska Filia od 
grudnia 2011 roku

Druga Filia WKS Śląska Wro-
cław w naszej Gminie działa 
od końca roku 2011 w Skoko-
wej. Swój wielki debiut starsi 

piłkarze zaliczyli na turnieju w 
Prusicach pod wodzą Kamila 
Leśniaka. Obecnym trenerem 
skokowskiej filii jest Wojciech 
Dzik, na co dzień piłkarz LKS 
Dolpasz – Skokowa. Skokowska 
Filia WKS Śląska ma treningi 
dwa razy w tygodniu: w ponie-
działki o i w piątki na Orliku w 
Skokowej. 

Debiutujący Skokowia-
nie wygrali IV Turniej 
Filii WKS Śląsk Wro-
cław w Prusicach

W Niedzielę 11 grudnia 2011 
roku w Hali Zespołu Szkół w 
Prusicach odbył się IV już tur-
niej Filii Śląska Wrocław. W 
turnieju rozgrywanym w dwóch 
kategoriach – Młodszej (klasy I 
– III szkoły podstawowej) oraz 
Starszej (IV – VI) wzięły udział 
filie z : Kondratowic, Kłodzka, 
Milicza, Sycowa, Oleśnicy, Sko-
kowej oraz oczywiście gospo-
darz imprezy Filia Prusice. 

W grupie młodszej wystąpiło 5 
zespołów (Prusice, Kondratowi-
ce, Syców, Kłodzko oraz Milicz), 
które grało w jednej grupie sys-
temem każdy z każdym. 

Jeśli idzie o grupę starszą to tutaj 
wystąpiło 6 zespołów (Kłodzko, 
Milicz, Syców, Skokowa, Oleśni-
ca oraz Prusice), które zostały 
podzielone na dwie 3-zespoło-
we grupy. W wyniku losowania 
w grupie pierwszej spotkały się 
zespoły z Kłodzka, Milicza oraz 
Oleśnicy, zaś w drugiej z Syco-
wa, Skokowej i Prusic. Mecze 
pełne walki, emocji, radości ale 
i łez oglądała licznie zgroma-
dzona tego dnia publiczność na 
Hali ZS Prusice. 

W grupie młodszej na boisku 
padły następujące wyniki:
Prusice – Kondratowice 1:1
Syców – Kłodzko 3:0
Milicz – Prusice 3:0
Kondratowice – Syców 1:2
Kłodzko – Milicz 0:7
Prusice – Syców 1:0
Kondratowice – Kłodzko 1:0
Milicz – Kondratowice 1:0
Kłodzko – Prusice 0:3
Milicz – Syców 5:0

Mecze grupowe nie dały roz-
strzygnięcia co do zwycięzcy w 
grupie pierwszej w wyniku cze-
go o awansie do finału musiały 
zadecydować rzuty karne. Po 
zaciętym i pełnym emocji kon-

kursie okazało się, że lepiej wy-
konywali je zawodnicy z Oleśni-
cy i to oni awansowali do finału. 

Zanim jednak został rozegrany 
finał, odbyły się mecze o 5 miej-
sce, w którym Kłodzko poko-
nało Syców 6:0 i o 3, w którym 
Milicz pokonał Prusice 4:0. 

W wielkim finale zmierzyły się 
drużyny ze Skokowej i Oleśnicy. 
Cała zgromadzona na hali pu-
bliczność jak i piłkarze innych 
drużyn byli świadkami zacię-
tego pełnego emocji meczu, w 
którym sytuacja zmieniała się z 
minuty na minutę. 
Dość długo jednak żadna ze 
stron nie mogła przechylić szali 
zwycięstwa na swoją korzyść. W 
końcówce spotkania udało się 
to jednak Skokowianom i to oni 
odtańczyli na zakończenie tur-
nieju taniec radości. 

Na koniec turnieju odbyła się 
uroczysta prezentacja wyników 
turnieju, w której uczestniczyli 
Zbigniew Ziomek – Przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy 
Prusice oraz Renata Cybulska 
Kaczałko – Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu. 

Ponadto dwóch zawodników 
z naszej Gminy: Kacper Ra-
dziwon z Prusic oraz Łukasz 
Owsiany ze Skokowej otrzymali 

specjalne wyróżnienia i nagrody 
rzeczowe od klubu WKS Śląsk 
Wrocław.
Pierwsze mecze w tym 
roku już rozegrane

Nowy Rok 2012 w sportowych 
zmaganiach Filii WKS Śląsk 
Wrocław rozpoczął się turnie-
jem grup starszych w Miliczu. 
Był on pełen niespodzianek i 
emocji. Naszą Gminę repre-
zentowały obie filie, zarówno 
Prusiczanie, jak i Skokowianie. 
Obie te drużyny znalazły się w 
Grupie A. I w pierwszym swo-
im rozgrywanym meczu stanę-
ły naprzeciw siebie. Jednak to 
Skokowianie okazali się lepsi 
i pokonali prusicką drużynę 
wynikiem 3:0. Kolejne swoje 

spotkanie drużyna ze Skokowej 
przegrała z drużyną z Kłodzka, 
a także z Miliczem. Jeśli chodzi 
o Prusiczan to oba swoje me-
cze zarówno z Miliczem, jak i 
Kłodzkiem przegrali. W osta-
tecznym rozrachunku Prusice 
zagrały z Sycowem o 7. miejsce 
i wygrały pokonując Sycowian 
wynikiem 1:0. Natomiast Sko-
kowianie zmierzyli się z Ole-
śnicą o 5. miejsce, która to ich 
pokonała 2:0 i tym samym zajęli 
szóstą pozycję. 

Naszym obu drużynom życzy-
my dalszego rozwijania sporto-
wego i odnoszenia sukcesów na 
boisku.

P

Tabela końcowa grupa młodsza
Lp. Nazwa drużyny Punkty Bramki strzelone/ 

stracone
Zwycięstwa Remisy Porażki

1 Milicz 12 16-0 4 0 0
2 Prusice 7 5-4 2 1 1
3 Syców 6 5-7 2 0 2
4 Kondratowice 4 3-4 1 1 2
5 Kłodzko 0 0-14 0 0 4

Tabela końcowa grupa A starsza
Lp. Nazwa drużyny Punkty Bramki strzelone/ 

stracone
Zwycięstwa Remisy Porażki

1 Oleśnica 4 2-1 1 1 0
2 Milicz 4 2-1 1 1 0
3 Kłodzko 0 0-2 0 0 2

Tabela końcowa grupa B starsza
Lp. Nazwa drużyny Punkty Bramki strzelone/ 

stracone
Zwycięstwa Remisy Porażki

1 Skokowa 6 3-0 2 0 0
2 Prusice 3 2-2 1 0 1
3 Syców 0 0-3 0 0 2

Zwycięska drużyna ze Skokowej




