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Już niebawem z Dębnicy do Skokowej pojedziemy zupełnie nową drogą! Trwają intensywne pra-
ce w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) – Skoko-
wa (DW342)”, a pierwsze częściowe odbiory inwestycji już za nami. Postęp prac bardzo często,  
a nawet codziennie sprawdzają Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, a także Starosta 
Trzebnicki Małgorzata Matusiak oraz Wicestarosta Grzegorz Terebun. 
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ŚwiETlicA x 4NowA droGA Z dęBNicy do SkokowEj 
już w mAju!

oTwArTE STrEfy AkTywNoŚci już Są!

Na terenie Gminy Prusice powstają nowe tereny rekreacyjne, które będą ogólnodostępnymi 
plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wchodzą: urządzenia 
siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, jak również 
zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane do różnych 
grup wiekowych.
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Nowy oŚrodEk kulTury 
i SPorTu corAZ BliżEj 
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4 mlN w 4 miESiącE... 
wywiAd Z wicESTAroSTą PowiATu 
TrZEBNickiEGo więcej str. 11

jAk GŁoSują Radni 
Gminy PRusice? więcej str. 4

Nowi SołtySi GmiNy PruSicE
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Kontakt z Burmistrzem: 
tel. 71 312 62 24 wew. 66, tel. kom. 697 997 874 , e-mail: i.bandrowicz@prusice.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prusice!
Z wielką przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce pierwszy w tym 
roku numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Prusice „Prusice24”. 

W aktualnym numerze mogą Państwo przeczytać materiał o jednej  
z najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Prusice, czy-
li Przebudowie drogi powiatowej nr 1350 D od Dębnicy do Skokowej, na 
którą to samorząd prusicki pozyskał dofinansowanie w wysokości 7,7 mln 
zł z funduszy unijnych, zaś Powiat Trzebnicki przekazał 2,5 mln zł. Inwe-
stycja nabiera tempa, a jej zakończenie planowane jest na koniec maja 
2019 roku. 

Dodatkowo będzie można przeczytać o powstałych Otwartych Strefach 
Aktywności na terenie Gminy Prusice, planowanych do budowy Lokalnych 
Centrach Kultury, świetlicach wiejskich, które przeszły termomodernizację 
oraz o postępie prac remontowych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu 
w Prusicach. 

Jednym z ciekawych materiałów będzie wywiad z Wicestarostą Powiatu 
Trzebnickiego Grzegorzem Terebunem o działaniach i planach Powiatu 
Trzebnickiego dla naszej Gminy. 

Na Państwa czeka również materiał o nowych Sołtysach w Gminie Pru-
sice, a także o tym na jakim etapie jest projekt paneli fotowoltaicznych 
dla mieszkańców, czy też informacje z Dolnośląskiej Krainy Rowerowej  
o nowych Miejscach Przyjaznych Rowerzystom w tym z Gminy Prusice oraz 
informacja o osobowości roku, którą w kategorii samorządność i społecz-
ność lokalna w powiecie trzebnickim zdobył Burmistrz Igor Bandrowicz. 

W aktualnym numerze będzie można przeczytać materiały i obejrzeć foto-
relacje z wydarzeń kulturalnych, szkolnych i sportowych w naszej gminie 
tj.: Wielkanocny Jarmark Myśliwski i Produktów Lokalnych, Piknik Harcer-
ski – Pierwsze urodziny Brzasku, odwiedziny dzieci w UM Prusicach, dzień 
wody w Szkole Podstawowej w Prusicach, Forum Tolerancji oraz Bal Cha-
rytatywny Szkoły Podstawowej w Skokowej. 

Mamy nadzieję, że w aktualnym wydaniu naszej gazety, każdy z Państwa 
znajdzie coś dla siebie. W tym miejscu zapraszamy również Państwa do 
spędzenia weekendu majowego w Gminie Prusice, gdyż czeka wiele 
atrakcji i wydarzeń o czym Państwo mogą się dowiedzieć z naszej gazety,  
m.in. Wrace Skokowa czy też Majówka w Skokowej. 

Życzymy miłej lektury!
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Szanowni Państwo,
Burmistrz gminy prusice Igor Bandrowicz bardzo chętnie odpowie  
na wszystkie pytania od Mieszkańców całej gminy. Odpowiedzi udzielane  
będą na pytania dotyczące kompetencji Burmistrza oraz jego obowiązków 
służbowych w możliwie najkrótszym terminie. 

Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe. 

BuRMISTRZ gMINY pRuSICE przyjmuje w sprawie skarg i wniosków  
po umówionym terminie w Sekretariacie urzędu.

Szanowni Państwo,
Burmistrz gminy prusice Igor Bandrowicz bardzo chętnie odpowie  
na wszystkie pytania od Mieszkańców całej gminy. Odpowiedzi udzielane  
będą na pytania dotyczące kompetencji Burmistrza oraz jego obowiązków 
służbowych w możliwie najkrótszym terminie. 

Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe. 

BuRMISTRZ gMINY pRuSICE przyjmuje w sprawie skarg i wniosków  
po umówionym terminie w Sekretariacie urzędu.
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w GmiNiE PruSicE SPędZAmy cZAS AkTywNiE!
Na terenie Gminy Prusice powstają nowe tereny rekreacyjne, które będą ogólnodostęp-
nymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wchodzą: 
urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu  
i gier, jak również zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są 
skierowane do różnych grup wiekowych.

w ramach zadania pn. „Utworzenie pięciu 
otwartych Stref Aktywności na terenie Gmi-
ny Prusice” pięć miejscowości zyska dobrze 
wyposażone siłownie zewnętrzne (Skoko-
wa, Prusice, Kopaszyn, wilkowa i Świerzów),  
a dwie (Skokowa, Prusice) dodatkowo piękne 
i bezpieczne place zabaw dla najmłodszych. 
wartość całkowita zadania to ponad 430 tys. 
zł, z czego kwota dofinansowania z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Mini-
sterstwa Sportu i turystyki w ramach Budowy 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w ra-
mach Programu Rozwoju Małej Architektury 
sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielo-
pokoleniowym – otwarte Strefy Aktywności 

(oSA) – kwota dofinansowania to 175 tys. zł.
otwarte Strefy Aktywności powstały już  
w Prusicach, Skokowej, Kopaszynie i wilko-
wej, zaś w maju powstanie jeszcze otwarta 
Strefa Aktywności w Świerzowie.

otwarte Strefy Aktywności to kolejne miej-
sca, w których dzieci młodzież i dorośli będą 
bezpiecznie spędzać czas na popołudnio-
wych aktywnościach sportowo-rekreacyj-
nych. warto dodać, że w tym roku Gmina 
Prusice złożyła również wniosek o dofinanso-
wanie na powstanie kolejnych trzech miejsc 
rekreacji: w Borówku, Ligotce i Pietrowicach 
Małych. 

Projekt pod nazwą „Utworzenie pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Prusice” został dofinansowany  
w ramach Budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury  

sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA)  
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”

Zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorośli w Skokowej przy ulicy Brzozowej mają nową Otwartą Strefę Aktywności, 
którą sprawdzali Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Radnymi: Arturem Bagińskiem i Józefem Gruchałą

W Prusicach również można już spędzać wolny czas na nowym 
miejscu rekreacji nad Stawem, którego stan sprawdzali:  
Burmistrz Igor Bandrowicz, Wicestarosta Grzegorz Terebun  
oraz Sołtys Prusic Marzena Szustak Prace na Otwartych Strefach Aktywności szły w szybkim tempie
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lokAlNE cENTrA kulTury 
PowStANą w KRoŚciNie MAłej i w BoRowie
Burmistrz Gminy Prusice – Igor Bandrowicz z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskie-
go Cezarego Przybylskiego oraz Wicemarszałka Marcina Gwoździa odebrał Promesę dla 
Gminy Prusice na dofinansowanie realizacji operacji „Budowa dwóch Lokalnych Centrów 
Kultury w Gminie Prusice w Krościnie Małej i w Borowie”. 

w ramach Programu Rozwoju obszarów 
wiejskich na lata 2014-2020 Gminie Prusice 
przyznano środki w wysokości 1 000 000 zł.  
w dwóch sołectwach naszej gminy powsta-
ną obiekty, które posłużą mieszkańcom. 

Będą to przede wszystkim miejsca otwarte 
na lokalną społeczność, miejsca integracji 
i spotkań mieszkańców, dające możliwość 
organizowania różnego typu wydarzeń, ze-
brań, zabaw okolicznościowych czy kół zain-
teresowań.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą „Budowa dwóch Lokalnych Centrów Kultury w Gminie Prusice: w Krościnie Małej i w Borowie” 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Burmistrz Igor Bandrowicz odebrał promesę na budowę LCK z rąk  
Marszałka Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałka Marcina Gwoździa

Promesa dla Gminy Prusice opiewa na kwotą 1 mln zł

Mieszkańców Gminy Prusice zapraszamy na bezpłatne kursy językowe: angielski, niemie-
cki i francuski – na poziomie A1, A2, B1, B2, C1, C2 oraz kursy komputerowe. Czas trwania 
kursu językowego to 120 godzin lekcyjnych w grupach 12 osobowych, zaś kurs kompute-
rowy to 100 godzin zegarowych w grupach 10 osobowych. 

Zajęcia w ramach projektu będą obywały się 
średnia raz lub 2 razy tygodniowo z elastycz-
nymi terminami i godzinami. Po zakończo-
nym kursie i zdanym egzaminie każdy kur-
sant otrzymuje certyfikat .

w kursach mogą wziąć udział osoby: 
od 18 roku życia, zamieszkujące (bez koniecz-
ności zameldowania) na terenie obszaru in-
terwencji Doliny Baryczy woj. dolnośląskie-
go, tj. gminy wiejskie – jemielno, Niechlów, 
cieszków, Krośnice, Dobroszyce, Dziadowa 
Kłoda, Zawonia, wińsko; miejsko-wiejskie – 
Góra, wąsocz, Milicz, Bierutów, Międzybórz, 
Syców, twardogóra, Prusice, Żmigród, Brzeg 
Dolny, wołów;, do 50 roku życia posiadają-
ce wykształcenie maksymalnie ponadgim-
nazjalne (tj. iSceD 3), z własnej inicjatywy 
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem 
podwyższeniem kwalifikacji w zakresie języ-
ków obcych i ict oraz osoby powyżej 50 roku 
życia bez względu na poziom wykształcenia. 

uczestniczyć nie mogą: 
osoby fizyczne prowadzące własną działal-
ność gospodarczą, więźniowie oraz studenci 
dzienni oraz zaoczni.

osoby chcące zweryfikować poziom swojej 
wiedzy zapraszamy na naszą stronę interne-
tową: http://www.thames.com.pl/jezyki-
dolnyslask-edycja2 lub do Biura Projektu 
w legnicy, przy ul. wojska Polskiego 1/4.

Kontakt telefon: 574 000 916 
e-mail: malwina.n.projekty@gmail.com

Język obcy 
SZANSą NA lEPSZE ZATrudNiENiE 

EdycjA druGA!

jAk rAdNi GŁoSują NAd iNwESTycjAmi
DLA PoPRAwy ŻyciA MieSZKAńców?
Sesje Rady są ogólnodostępne dla każdego Mieszkańca, aby mógł dowiedzieć się o tym, 
nad czym Radni Gminy reprezentujący nasze interesy pracują i głosują podczas obrad. 
Jednak nie wszyscy mają okazję brać udział w posiedzeniach sesji ze względu na różne 
obowiązki. Dlatego też wychodząc naprzeciw Mieszkańcom odpowiadając na ich zainte-
resowanie w sprawie tego jak głosują Radni Gminy Prusice będziemy na łamach naszej 
gazety publikować informacje o wybranych decyzjach i uchwałach, nad którymi debato-
wano podczas sesji, a mają ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia Mieszkańców 
Gminy Prusice. 

Podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice  
w dniu 12 marca 2019 roku głosowano nad 
jedną uchwałą – uchwałą Nr Viii/63/2019  
w sprawie zmiany uchwały nr V/35/19 Rady 
Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 stycznia 
2019 r. w sprawie budżetu Gminy Prusice na 
2019 rok. 

Zmiana w budżecie dotyczyła wprowadzenia 
do budżetu Gminy Prusice inwestycji dotyczą-
cej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1350 D: 
Dębnica (od węzła S5) – Skokowa (Dw342)”, 
na którą samorząd prusicki pozyskał dofinan-
sowanie w wysokości 7,7 mln zł, zaś Powiat 
trzebnicki przekazał ok. 2,5 mln zł. 

inwestycja ta jest potrzebna dla poprawy 
bezpieczeństwa i jakości życia Mieszkańców 
Gminy Prusice. 

jest to również okazja, że przy tak dużym 
dofinansowaniu ze środków zewnętrznych 
i dotacji z Powiatu trzebnickiego przy nie-
wielkim nakładzie środków finansowych  
z budżetu Gminy Prusice, aby zyskać drogę  
o doskonałej infrastrukturze technicznej. 

jednak jak widać, nie wszyscy Radni są w sta-
nie zrozumieć, że nie ważne, kto jaką opcje  
i pogląd polityczny reprezentuje, ale w przy-
padku inwestycji dla dobra Mieszkańców po-

winno mówić się jednym głosem i wspólnie 
działać dla dobra Gminy Prusice. 

w obradach sesji Rady Miejskiej w Prusicach 
brało udział 11 radnych, z czego za zmianami 
w budżecie zagłosowało 7 Radnych, zaś 4 po-
zostałych Radnych wstrzymało się odgłosu. 

Radni Gminy PRusice, KTÓRZy 
ZaGŁOsOWaLi Za PRZeBudOWĄ  

dROGi POWiaTOWeJ:

wacław Bienias, wiesław Gryz, julitta 
jędryka, Henryk Migdał, czesław Suchacki, 

Kamil Szydełko, Zbigniew Ziomek

Radni Gminy PRusice, KTÓRZy 
WsTRZymaLi siĘ Od GŁOsOWania Za 

PRZeBudOWĄ dROGi POWiaTOWeJ:

Stanisław Leśniak, Robert Musielak,  
Adam Nowak, Dorota olszańska

– W tym miejscu wszystkim Radnym Gminy 
Prusice, którzy zagłosowali za zmianą w bu-
dżecie, a tym samym za realizacją inwestycji 
przebudowy drogi powiatowej bardzo dzię-
kuję, gdyż wszyscy idziemy w jedną stronę, 
którą jest dalszy rozwój naszej Małej Ojczy-
zny – zaznacza Burmistrz igor Bandrowicz.Radni podczas Sesji Gminy obradują bardzo często nad ważnymi uchwałami dla poprawy jakości życia mieszkańców naszej Gminy
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nOWa dROGa Z dĘBnicy dO sKOKOWeJ Już w maJu!
Już niebawem z Dębnicy do Skokowej pojedziemy zupełnie nową drogą! Trwają intensyw-
ne prace w ramach zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła 
S5) – Skokowa (DW342)”, a pierwsze częściowe odbiory inwestycji już za nami. Postęp prac 
bardzo często, a nawet codziennie sprawdzają Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, 
a także Starosta Trzebnicki Małgorzata Matusiak oraz Wicestarosta Grzegorz Terebun. 

13 marca 2019 roku została oficjalnie pod-
pisana umowa pomiędzy Gminą Prusice 
reprezentowaną przez Burmistrza igora 
Bandrowicza, a wykonawcami w obecności 
wicestarosty Powiatu trzebnickiego – Grze-
gorza terebuna, Skarbnik Gminy Prusice 
– Magdaleny Żyży oraz Sekretarza Gminy 
Prusice – wiktora Lubienieckiego.

– Warto podkreślić, że samorząd prusicki po-
dejmując się przebudowy drogi powiatowej 
przekazuje na inwestycję ponad 8,3 mln zł,  
w tym 7,7 mln zł to dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 – podkreśla włodarz Gmi-
ny Prusice, burmistrz igor Bandrowicz. 

Swój wkład w inwestycję ma również Powiat 
trzebnicki przekazując na przebudowę drogi 
2,5 mln zł.

Prace przeprowadzają są w czterech eta-
pach przez trzech wykonawców: Przedsię-
biorstwo Drogowe DRoGBUD, Firma StRA-

BAG infrastruktura Południe Sp. z o.o. oraz 
Firma Gembiak-Mikstacki Spółka jawna, 
które przede wszystkim wykonują komplek-
sowe roboty budowlane wraz z usługami  
i pracami towarzyszącymi jak m.in. wykona-
nie chodników, ciągów pieszo-jezdnych, ka-
nalizacji deszczowej, zatok autobusowych  
z wiatami, jak również odmulenia i profilo-
wania rowów.

jest to zadanie, o którego realizację starali-
śmy się od dawna. Dzięki sprawnemu pozy-
skaniu środków oraz owocnej współpracy  
z obecnym zarządem Powiatu trzebnickiego 
jesteśmy w stanie wspólnie postawić kolejny 
krok w kierunku polepszenia jakości życia 
Mieszkańców poprzez poprawę komfortu  
i jakości dróg na terenie zarówno naszej gmi-
ny jak i powiatu.

Realizacji inwestycji sprzyja doskonała po-
goda, co ułatwia prace, a ich efekt jest wi-
doczny gołym okiem. Pierwsze częściowe 
odbiory zostały już dokonane na wszystkich 
fragmentach inwestycji, a kolejne prace idą 
pełną parą. 

Projekt pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa (DW342)” współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Umowa na realizację przebudowy drogi powiatowej została oficjalnie podpisana przez Burmistrza Igora Bandrowicza i Skarbnik 
Magdalenę Żyże w obecności Wicestarosty Grzegorza Terebuna i Sekretarza Gminy Wiktora Lubienieckiego

Podczas spotkań z Wykonawcami na podpisaniu umów ustalono zasady współpracy i realizacji inwestycji, a także odbiorów

Postęp prac na inwestycji sprawdzają bardzo często Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie  
ze Starostą Powiatu Trzebnickiego Małgorzatą Matusiak oraz Wicestarostą Grzegorzem Terebunem

Wykonawcy intensywnie przyspieszają prace budowlane

Burmistrz Igor Bandrowicz codziennie na placu budowy  
sprawdza efekty kolejnych prac Wykonawców

Efekt inwestycji i postępy prac widać gołym okiem

Prace na drodze powiatowej idą pełną parą 
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Nowy oŚRoDeK KULtURy i SPoRtU 
coraz bliżeJ

Trwają prace termomodernizacyjne w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Prusicach, których efektem ma być przede wszystkim zmniejszenie zapotrzebowania 
budynku na energię. Na prace związane z kompleksowym składają się m.in.: wysuszenie 
i zaizolowanie fundamentów, docieplenie budynku i dachu wraz z wykonaniem nowej, 
estetycznej elewacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana okien i drzwi, moderni-
zacja powierzchni piwnicznych, modernizacja instalacji ciepłej wody, instalacji grzewczej 
i elektrycznej, wymiany oświetlenia wewnętrznego, instalacja klimatyzacji w pomieszcze-
niu sali kinowej, dostosowanie obiektu do korzystania dla osób niepełnosprawnych.

Prace odbywają się również w zakresie re-
montu i odświeżenia pomieszczeń biurowych 
oraz pozostałych sal. Dzięki tej inwestycji 
Gminny ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach 
zyska nowe oblicze – będzie to nowoczes-
ny obiekt w pełni dostosowany do potrzeb 
mieszkańców Gminy Prusice. Dodatkowo 
szeroka oferta zajęć kulturalno-sportowych 
przygotowana przede wszystkim dla dzieci  
i młodzieży wpłynie na ich rozwój i odkrywa-
nie indywidualnych talentów oraz pasji.

– Zależy nam, aby kultura w Gminie Prusice 
nabrała nowego tempa i była na jak naj-
wyższym poziomie dostępna dla każdego 
mieszkańca. Remont pozwoli na dostosowa-
nie pomieszczeń i rozszerzenie oferty kultu-
ralnej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób 
starszych. – mówi Burmistrz Miasta i Gminy 

Prusice – igor Bandrowicz, dodając – Profe-
sjonalna sala kinowa z klimatyzacją pozwoli 
nam na działalność Prusickiego Obiektu Mul-
tifunkcyjnego przez cały rok, bez względu na 
panujące warunki. 

Zaplanowane prace związane z inwestycją, 
której wykonawcą jest Firma SKłAD oKieN.
PL z siedzibą w Borowej potrwają do końca 
czerwca 2019. łączny koszt inwestycji to po-
nad 2,5 mln zł, z czego 2 mln zł to dofinan-
sowanie w ramach projektu „termomoderni-
zacja budynku Gminnego ośrodka Kultury  
i Sportu w Prusicach” ze środków Regionalne-
go Programu operacyjnego dla wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach  
po „metamorfozie” zyska nowe oblicze

Będzie to nowoczesny obiekt w pełni dostosowany do potrzeb 
mieszkańców Gminy Prusice z szeroką ofertą zajęć kulturalno-
sportowych przygotowanych przede wszystkim dla dzieci  
i młodzieży, a także profesjonalną salą kinową

Projekt pt. „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach” współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Świetlica x 4
Jedną z czterech świetlic wiejskich, które przeszły termomodernizacje jest świetlica wiejska w Pawłowie Trzebnickim

Wszemirów, Pawłów Trzebnicki, Piotrkowice i Wilkowa to 4 miejscowości, które brały 
udział w projekcie jakim jest termomodernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Pru-
sice, dzięki skutecznie pozyskanym środkom unijnym. W każdym z przypadków 85% to 
dotacja ze środków zewnętrznych.

Sale wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym, jak również pomieszczenia gospodarcze 
przeszły kompleksowy remont, który dotyczył przede wszystkim wymiany instalacji elek-
trycznej, centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej. Prace dotyczyły również 
docieplenia ścian zewnętrznych wraz z położeniem tynków, wykonania nowych posadzek 
wraz z dociepleniem, wymiany okien i drzwi, remontu dachu oraz montażu instalacji fotowol-
taicznych, dzięki czemu świetlice będą również przyjazne dla środowiska i ekonomiczne. 

Świetlice są również dostosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne dzięki budowie 
chodnika i pochyłych podjazdów. 

Podjęte inwestycje Gmina Prusice realizuje w ramach projektu „termomodernizacja 4 świetlic 
wiejskich w Gminie Prusice” dzięki pozyskanym środkom unijnym w ramach Regionalnego 
Programu operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Projekt podsumował Burmistrz igor Bandrowicz – Oddajemy w ręce Mieszkańców zmoderni-
zowane, nowoczesne i piękne obiekty. Mam nadzieję, że świetlice będą miejscami spotkań, 
integracji, organizacji rodzinnych uroczystości oraz podejmowania kolejnych działań dążą-
cych do rozwoju zarówno sołectw jak i Gminy Prusice. 

Mieszkańcy Wilkowej mogą już korzystać ze świetlicy po termomodernizacji 

Projekt pt. „Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich w Gminie Prusice” współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Postęp prac zmieniających oblicze Ośrodka Kultury widać gołym okiem.
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SołtySi w GMiNie PRUSice wybrani!
Przez kilka tygodni na początku roku uczestniczyliśmy w cyklu spotkań, podczas których 
byli wybierani Sołtysi i Rady Sołeckie miejscowości naszej Gminy. Podczas jednej z sesji 
Rady Miejskiej w Prusicach odbyło się oficjalne powitanie Sołtysów.  

Burmistrz Gminy Prusice igor Bandrowicz 
przekazał im serdeczne gratulacje oraz upo-
minki z okazji wygranych wyborów na Sołty-
sa. jednocześnie wspólnie z wicestarostą Po-
wiatu trzebnickiego Grzegorzem terebunem 
oraz Przewodniczącym Rady podziękował za 
lata owocnej i dobrej współpracy Sołtysom, 
którzy ustąpili z tej funkcji. 

– Praca podejmowana na rzecz lokalnej 
społeczności to trudna funkcja. Jednak 
Państwa obecność, pomoc i współpraca 
napawają mnie nadzieją, że mimo napo-
tykanych trudności nie brakuje ludzi, któ-
rzy potrafią troszczyć się o wspólne dobro. 
Osobom ustępującym ze stanowiska dzię-
kuję za dotychczasową owocną współpra-
cę, zaangażowanie oraz liczne inicjatywy 
na rzecz lokalnej społeczności. Mam na-
dzieję, że praca dostarczała Państwu wie-
le satysfakcji i była źródłem społecznego 
uznania. Wszystkim Sołtysom serdecznie 
gratuluję! Życzę uzasadnionej dumy z wy-
granych wyborów, skutecznej i owocnej 
działalności, a przede wszystkim satysfakcji  
z wykonywanego mandatu społecznego 
– mówił Burmistrz igor Bandrowicz.

w bieżącej kadencji funkcję sołtysów pełnią: 
Borów – Pani Mirosława Szymczyszyn 
Borówek – Pan czesław Suchacki
Brzeźno – Pan tomasz Podobiński 
Budzicz – Pan jacek oksiński
chodlewko – Pan Ryszard Nowak
Dębnica – Pan Krzysztof Radota 
Gola – Pan Krzysztof Pawełkowicz
Górowo – Pani Dorota Motyka
jagoszyce – Pan Andrzej Podrygajło
Kosinowo – Pani wanda Maryniak
Krościna wielka – Pan Sławomir Regiec
Krościna Mała – Pani Anna Krzyżak-Puknel 
Kaszyce wielkie – Pan jarosław jakubiak
Kopaszyn – Pan Daniel Półrolniczak
Ligotka – Pan Andrzej Butrak
Ligota Strupińska – Pani Agata Gorazdowska
Pietrowice Małe – Pan Artur Garliński
Piotrkowice – Pan Krzysztof Gorazdowski
Pększyn – Pani joanna Krepicz
Prusice – Pani Marzena Szustak
Pawłów trzebnicki – Pan tomasz Papiernik
Strupina – Pani janina Słota
Skokowa – Pani Anna Korzeniowska
Świerzów - Pan Andrzej Syrnyk
wilkowa – Pan wiesław Gryz
wszemirów – Pani Dorota olszańska
Zakrzewo i Raszowice – Pan Marcin Puszko

Gratulacje nowej Sołtys Pększyna Pani Joannie Krępicz złożyli 
Burmistrz Igor Bandrowicz, Wicestarosta Grzegorz Terebun oraz 
Przewodniczący Rady Zbigniew Ziomek

Sołtysem Borówka ponownie został Czesław Suchacki

W Chodlewku nadal będzie „rządził” Ryszard Nowak

Krościna Mała nadal na stanowisku Sołtysa  
będzie mieć Annę Krzyżak – Puknel

W Kaszycach Wielkich Sołtysem został Jarosław Jakubiak

Strupina to oczywiście Sołectwo Sołtys Janiny Słoty

SołtySi Gminy PruSice 
NA SPotKANiU w Powiecie
W poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku Starosta Powiatu Trzebnickiego Małgorzata Matu-
siak oraz Wicestarosta Grzegorz Terebun rozpoczęli trzydniowy cykl spotkań z Sołtysami 
Gmin Powiatu Trzebnickiego, gdzie spotkali się m.in. z Sołtysami Gminy Prusice oraz Bur-
mistrzem Igorem Bandrowiczem. 
Spotkanie z Sołtysami to otwarty dialog na tematy będące bezpośrednio zadaniami powia-
tu realizowanymi dla i na terenach jego gmin i ich sołectw. Rozmawiano przede wszystkim  
o zadaniach i sprawach jakie załatwiane są w poszczególnych wydziałach Starostwa. Przeka-
zane informacje i wskazówki na spotkaniu przez władze Powiatu oraz Naczelników znacznie 
usprawnią komunikację i poprawią współpracę.

W spotkaniu z Sołtysami zorganizowanym przez Powiat Trzebnicki uczestniczył Burmistrz Igor Bandrowicz Sołtysi Gminy Prusice licznie odpowiedzieli na zaproszenie Starostów Powiatu Trzebnickiego

Jak podkreślał Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun to spotkanie to otwarty dialog na tematy będące bezpośrednio 
zadaniami powiatu realizowanymi dla i na terenach jego gmin i ich sołectw
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wALNe ZGRoMADZeNie 
dolNoŚląSkiEj krAiNy rowErowEj
19 lutego w Miliczu odbyło się XX walne 
Zgromadzenie Stowarzyszenia Dolnośląska 
Kraina Rowerowa, podczas którego włodarze 
i przedstawiciele gmin i powiatów wchodzą-
cych w skład stowarzyszenia dokonali pod-
sumowania roku oraz wybrali władze stowa-
rzyszenia. 

Prezesem został Burmistrz Żmigrodu – Ro-
bert Lewandowski, wiceprezesem z kolei 
Piotr Lech – Burmistrz Milicza. Do stowarzy-
szenia dołączył nowy członek zarządu – Gmi-

na wąsosz, w związku z tym DKR tworzy już 
14 samorządów, a kolejnych pięć potwierdza 
chęć dołączenia do grona. 

Nowa infrastruktura w postaci profesjonal-
nych ścieżek rowerowych sprzyja rozwojowi 
turystyki aktywnej nie tylko w Gminie Prusi-
ce, ale również w całym regionie na północy 
Dolnego Śląska. Gratulujemy dotychczaso-
wych sukcesów oraz prężnej działalności 
stowarzyszenia, a wszystkim nam życzymy 
kolejnych lat owocnej współpracy.

W Walnym Zgromadzeniu Dolnośląskiej Krainy Rowerowej aktywnie uczestniczył Burmistrz Igor Bandrowicz

miEjScA PrZyjAZNE rowErZySTom 
w GMiNie PRUSice

W Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie w poniedziałek 15 kwietnia 2019 roku od-
było się wręczenie certyfikatów dla nowych Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na terenie 
Dolnośląskiej Krainy Rowerowej. 

Spotkanie połączone było ze szkoleniem 
marketingowym prowadzonym przez eks-
perta Green Velo jacka Zdrojewskiego.  
w pierwszej części szkolenia uczestnikom 
zostały przedstawione standardy Miejsc 
Przyjaznych Rowerzystom dotyczące m.in. 
sposobów serwisowania rowerów, praktycz-
nej obsługi rowerów oraz kompleksowej ob-
sługi klienta rowerowego. 

Kluczowym punktem spotkania było oficjal-
ne wręczenie certyfikatów Miejsc Przyja-

znych Rowerzystom przez Burmistrza Gminy 
Żmigród Roberta Lewandowskiego. 

w Gminie Prusice taki certyfikat otrzymała 
Kawiarenka Pod trzema wieżami oraz Prusi-
ckie centrum Fitness. wspomnijmy że Miej-
scem Przyjaznym Rowerzystom od 2018 roku 
w Gminie Prusice jest Pałac Brzeźno. 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz 
postoju podczas rowerowych wypraw!

Gmina Prusice jak przystało na Gminę Przyjazną Rowerzystom posiada również Miejsca Przyjazne Rowerzystom

35 lAT Z kSiążką 
Grecki bajkopisarz Ezop mawiał: „Praca jest dla ludzi skarbem.” Dla Gminy Prusice skar-
bem jest Pani Małgorzata Wojtyra – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej „Multiteka”, 
której w piątek 4 stycznia dziękowaliśmy za ponad 35 lat współpracy. 

– W związku z zakończeniem pracy zawodowej i przejściem na emeryturę, jeszcze raz skła-
dam najserdeczniejsze wyrazy uznania i wdzięczności. Dziękuję przede wszystkim za otwar-
tość i serce okazywane nam wszystkim. Życzę dużo zdrowia i pomyślnej realizacji nowych 
planów i marzeń – dziękował i gratulował Burmistrz Gminy Prusice igor Bandrowicz podczas 
oficjalnego pożegnania. 

obecnie funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Multiteka pełni Pani Monika Stan-
kiewicz. Życzymy powodzenia, optymizmu, entuzjazmu i sukcesów w wykonywaniu zadań  
w ramach objętej funkcji. 

Władze gminy na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem, władze powiatu na czele z Wicestarostą Grzegorzem Terebunem oraz 
kierownicy jednostek i pracownicy Multiteki podziękowali Pani Dyrektor Małgorzacie Wojtyrze za 35 lat pracy

60 lAT rAZEm
„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej 
sile, lecz po czasie jej trwania”. Państwo Kry-
styna i Tadeusz Chojak w piątek, 28 grudnia 
2018 roku obchodzili Diamentowe Gody 
– Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. 

Z tej wyjątkowej okazji Burmistrz Gminy Pru-
sice igor Bandrowicz wraz z Kierownik USc 
Alicją woźniak złożyli wizytę Państwu chojak 
i przekazali serdeczne gratulacje wraz z no-
worocznymi życzeniami.

to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla jubi-
latów, ale również dla ich rodzin oraz przyja-
ciół, to 60 lat nieprzerwanego, harmonijnego 
życia. 

Państwo Krystyna i Tadeusz Chojak wraz z dziećmi

Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to 
takie, które przetrwa wszystkie życiowe za-
wieruchy, by po latach zyskać wzajemne zro-
zumienie, tolerancję i szacunek.

Gratulujemy i życzymy kolejnych wspania-
łych rocznic.

Najlepsze życzenia Jubilatom złożyli Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz z Kierownik USC Alicją Woźniak
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wiElkANoc NA ryNku w PruSicAch
Co roku w okresie wielkanocnym na Rynku w Prusicach odbywa się Jarmark Wielkanocny. 
Od dwóch lat jest to Jarmark Myśliwski i Produktu Lokalnego. Na stoiskach przygotowa-
nych przez stowarzyszenia oraz prywatnych wystawców z terenu Gminy Prusice można 
było znaleźć smaki gminy, a wśród nich pyszny żurek, smakowite domowe wypieki, kolo-
rowe pisanki, piękne palmy oraz inne ozdoby wielkanocne.

wielu artystów rękodzielników oraz twórców 
ludowych przygotowuje się do tego święto-
wania już kilka tygodni wcześniej przygoto-
wując własne prezentacje twórczości i wyro-
bów tradycyjnej żywności, miodów, serów 
i świątecznych smakołyków. odwiedzający 
mogą degustować i podziwiać kolorowe sto-
iska. 

w niedzielny poranek i popołudnie przy-
byłych na Rynek w Prusicach czekał szereg 
atrakcji m.in. konkurs plastyczny dla dzieci 

„Zwierzaki Leśne” oraz ciekawe występy,  
w tym Koncert Sygnalistów Myśliwskich 
„Akord Lasu” Zarządu okręgowego PZł we 
wrocławiu oraz koncert rodzimego zespołu 
ludowego „trzy Dęby”.

Na stoiskach można było zaopatrzyć się w: 
wyroby wędliniarskie z dziczyzny, naturalne 
pieczywo i wypieki, naturalne sery z mleka 
koziego, miody, akcesoria myśliwskie, pro-

Na prusickiej scenie podczas Wielkanocnego Jarmarku 
Myśliwskiego i Produktów Lokalnych było można wysłuchać 
Koncert Sygnalistów Myśliwskich „Akord Lasu”

Na wielbicieli jedzenia z foodtrucków czekały frytki, hot-dogi oraz 
zapiekanki

dukty z ekologicznych gospodarstw, ozdo-
by świąteczne, ceramika, alkohole i browar 
rzemieślniczy. Na czas trwania jarmarku na 
Prusickim Rynku stanęły również foodtrucki 
– dobrze już nam znane punkty z frytkami, 
hot-dogami czy zapiekankami. 

Burmistrz Gminy Prusice igor Bandrowicz 
wraz z przedstawicielami PZł wrocław wrę-
czyli laureatom oraz uczestnikom konkur-
su plastycznego „Leśne Zwierzaki” nagrody 
ufundowane przez PZł. Najmłodszym gratu-
lujemy pomysłów i kreatywnych prac wyko-
nanych w konkursie. 

Smakołykami, naturalnymi lodami i dobrą 
kawą częstowała nas również Kawiarenka 
Pod trzema wieżami, w której pobliskim 
ogródku całe rodziny chętnie spędzały nie-
dzielny czas. 

organizatorami wielkanocnego jarmarku 
Myśliwskiego i Produktów Lokalnych oraz 
Prusickiego Zlotu Food trucków byli: Bur-
mistrz Gminy Prusice, Gminny ośrodek Kul-
tury i Sportu w Prusicach, Zarząd okręgowy 
PZł wrocław, Koło łowieckie Krzyżówka.

Na stoiskach na przybyłych czekało pyszne naturalne pieczywo

Lubiący strzelać mogli posprawdzać swoje umiejętności na strzelnicy

Dla smakoszy czekały pyszne wyroby wędliniarskie z dziczyzny

Nie zabrakło podczas Jarmarku stoisk z dziełami lokalnych 
rękodzielników

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z przedstawicielami 
PZŁ Wrocław wręczał laureatom oraz uczestnikom konkursu 
plastycznego „Leśne Zwierzaki” nagrody ufundowane przez PZŁ

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu

KOmu W dROGĘ Temu BRZasK!
W sobotę 6 kwietnia, odbyły się 1-sze urodziny 502 Szczepu harcerskiego Brzask. Ponad 
300 osób uczestniczyło w rodzinnym pikniku, który rozpoczął się od powitania gości i wrę-
czenia podziękowań sponsorom i przyjaciołom zaangażowanym w organizację. 

Przedstawienie przygotowane przez zuchów 
i harcerzy, urodzinowy tort oraz głośne sto 
lat to początek zabawy! Każdy z uczestników 
mógł zrobić sobie zdjęcie na specjalnie przy-
gotowanej foto ściance, wpisać się do księgi 
gości, skorzystać ze strefy gastronomicznej  
z grillem, ciastami i napojami. 

Podczas sportowej części wydarzenia roze-
grany został mecz w piłkę nożną, który wy-

grała drużyna rodziców, natomiast nagrodę 
Fair Play zdobyła drużyna Zuchów.

w imieniu Burmistrza Gminy Prusice igora 
Bandrowicza gratulacje i życzenia urodzino-
we harcerzom złożył Sekretarz Gminy Prusi-
ce wiktor Lubieniecki, który również odebrał 
podziękowania za zaangażowanie i wparcie 
w organizacji wydarzenia. 

współorganizatorzy: Nadleśnictwo oborniki 
Śląskie, Restauracja Gospoda, Las Kalisz, cu-
kiernia Beza, Nordis.

Podziękowania dla Burmistrza Igora Bandrowicza odebrał 
Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki W uroczystości uczestniczyli również Radni i kierownicy jednostek

Serdecznie gratulujemy pięknej rocznicy, 
życzymy dużo satysfakcji oraz kolejnych 
sukcesów i niezapomnianych chwil na har-
cerskim szlaku.  

Zuchy i harcerze z okazji urodzin przygotowały bardzo ciekawy 
występ artystyczny

Na przybyłych czekał pyszny urodzinowy tort

Ciekawym akcentem imprezy był akcent sportowy,  
a dokładniej mecz w piłkę nożną

W ramach 1. Urodzin Brzasku wspierano 
Stowarzyszenie Prusickie Serce dla Zwierząt
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NAjmŁodSi miESZkAńcy PoZNAją urZąd
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Prusicach w ramach poznawania najbliższego otocze-
nia odwiedzili Urząd Miejski w Prusicach. Krótka prelekcja w wykonaniu Pana Mariana 
Radzika na temat historii Ratusza oraz najważniejszych wydarzeń z dziejów gminy wywo-
łała ciekawą dyskusję i wiele pytań.

Burmistrz Gminy Prusice igor Bandrowicz 
opowiedział najmłodszym o swojej pracy, 
zadaniach urzędu oraz planach gminy wpły-
wających na ich rozwój, odpowiadających na 
ich oczekiwania i zainteresowania.

to niezwykle ważne, że dzieci będące przy-
szłością naszej gminy interesują się historią, 
chcą poznawać miejsce, w którym żyją i się 
uczą. 

Mamy nadzieję, że to spotkanie wpłynie na 
lepsze poznanie wyjątkowości tego miejsca, 
jak również pracy i funkcjonowania prusi-
ckiego samorządu.

Ciekawostki historyczne najmłodszym mieszkańcom Gminy Prusice 
opowiadał Pan Marian Radzik

Najmłodsi mieli wiele pytań

Burmistrz Igor Bandrowicz za miłe przyjęcie i interesujące 
spotkanie otrzymał od uczniów podziękowania

wodA źródŁEm życiA! 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henry-
ka Sienkiewicza w Prusicach w ciekawym 
przedstawieniu omówili temat braków 
wody pitnej wśród setek milionów ludzi na 
całym świecie. Kluczowe jest więc rozwija-
nie poczucia odpowiedzialności za zacho-
wanie zasobów wodnych na Ziemi.

Burmistrz Gminy Prusice igor Bandrowicz 
wspólnie z Dyrektor Szkoły Dorotą Borowie-
cką oraz Kierownik Zakładu wodociągowe-
go Związku Gmin Bychowo joanną cybuch 
wręczyli nagrody laureatom konkursu m.in. 
plastycznego i fotograficznego o tematyce 
wody. 

wszystkim nagrodzonym gratulujemy! 

Młodzi mieszkańcy naszej gminy chętnie się dzielili ze swoją wiedzą z innych podczas udzielania odpowiedzi na zadawane pytania

Tematyka wody została przedstawiona na różne sposoby, 
m.in. poprzez taniec

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Dyrektor Dorotą Borowiecką 
oraz Kierownik Joanną Cybuch wręczyli nagrody 

dySkuTowAli o PrAwAch cZŁowiEkA 
Każdy człowiek powinien znać swoje prawa i obowiązki. Podczas Gminnej Debaty o Pra-
wach Człowieka uczniowie gminnych Szkół Podstawowych oraz zaproszeni goście, w tym 
włodarze gminy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Gminnej Komisji Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi, Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej, słuchali i dyskutowali w piątek  
5 kwietnia 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej Multiteka w Prusicach. 

Po przywitaniu gości symbolicznego otwarcia 
dokonał Burmistrz Gminy Prusice igor Ban-
drowicz przecinając kolorowe wstęgi symbo-
lizujące główne tematy poruszane podczas 
forum – prawa człowieka czy tolerancję. 

organizatorzy doskonale zadbali o treść me-
rytoryczną zapraszając specjalistę w dzie-
dzinie praw człowieka, jak również o efekty 
wizualne. 

ciekawym punktem była debata przygo-
towana i prowadzona przez uczniów oraz 
inscenizacja mówiąca o bardzo poważnych 
problemach, jak przemoc w rodzinie, szkole, 
nietolerancji na tle religijnym czy rasowym 
wzbogacona utworami muzycznymi w wyko-
naniu uczennic Szkoły Podstawowej w Prusi-
cach. 

– To ważne, aby młodzież miała rzeczywisty 
pogląd na swoją rolę i możliwości jakie po-
siada każdy człowiek. Spotkania, podczas 
których omawiane są jedne z ważniejszych 
dla człowieka tematy poszerzają wiedzę  
i jednocześnie pomagają młodzieży w przy-
gotowaniu się w pewnym stopniu do zadań 
jakie niesie przyszłość – mówił igor Bandro-
wicz Burmistrz Gminy Prusice.

Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia Gminnej Debaty  
o Prawach Człowieka dokonał Burmistrz Igor Bandrowicz

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym włodarze 
gminy i powiatu, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Gminnej Komisji 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Gminnego Ośrodka Opieki 
Społecznej

Sporą część publiczności stanowili również uczniowie

BAl Z oTwArTymi SErcAmi
W sobotę 16 lutego z inicjatywy Rady Rodziców oraz Szkoły Podstawowej w Skokowej odbył 
się Charytatywny Bal Karnawałowy. Ludzkie dobro i hojność są nieocenione, tym bardziej, 
że wydarzenie zorganizowane zostało w szczytnym celu, a uczestnicy tak chętnie zaanga-
żowali się w pomoc mieszkance Gminy Prusice – Pani Kamili Musik.

Podczas balu licytowano wiele atrakcyjnych 
przedmiotów przekazanych przez sponso-
rów i darczyńców. Dużo emocji wzbudziła 
sprzedaż „portretu” Burmistrza Gminy Prusice 
oraz dwuosobowej kanapy. 

Rowerowa Gmina Prusice również przekazała 
nagrody na licytację – m.in. rower czy vou-
cher do Prusickiego centrum Fitness promu-
jąc jej sportowy charakter oraz rozwijającą się 
turystykę aktywną na naszym terenie. 

Dzięki wielkim sercom oraz różnego rodzaju 
wsparciu udało się uzbierać 13 560 zł na re-
habilitację dla Pani Kamili i 2 800 zł dla Rady 
Rodziców, na potrzeby Szkoły Podstawowej 
w Skokowej. 

– Wspaniałe i bezinteresowne inicjatywy 
przynoszą wspaniałe efekty. Serdecznie dzię-
kuję i gratuluję organizatorom doskonałego 
pomysłu, koordynacji wydarzenia oraz stwo-
rzenia wyjątkowej atmosfery podczas balu. 
– gratuluje Burmistrz igor Bandrowicz.

Wielkich emocji nie zabrakło również podczas licytacji 
dwuosobowej kanapy i trafiła ona do „nowych” właścicieli

Licytacja portretu Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza 
wzbudziła wiele emocji i zakończyła się sukcesem
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4 mlN w 4 miESiącE...
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców poprzez m.in. budowę oraz re-
monty dróg i chodników, jak również uzyskanie wpływu na skuteczne koordynowanie 
działań i efektywne zarządzanie projektami Powiatu Trzebnickiego przede wszystkim na 
terenie Gminy Prusice, to jeden z głównym celów wyborczych obecnego Wicestarosty Po-
wiatu Trzebnickiego Grzegorza Terebuna. 

Zachęcamy do przeczytania rozmowy o obe-
cnych działaniach podejmowanych na rzecz 
Mieszkańców Gminy Prusice oraz o planach 
na przyszłość. 

– Prusice 24: – Niedawno odbyły się wybo-
ry samorządowe, w wyniku których dzięki 
zyskanemu poparciu objął Pan funkcję Wi-
cestarosty Powiatu Trzebnickiego. Jakie to 
uczucie?

– Grzegorz Terebun, wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego: – Z samorządem i lokalną 
polityką związany jestem od dawna. od mo-
mentu rozpoczęcia współpracy w Prusickim 
samorządzie wspólnie z lokalnymi samo-
rządowcami na czele z Burmistrzem igorem 
Bandrowiczem udało nam się dokonać wielu 
pozytywnych zmian. 

Samo zdobycie  mandatu do Rady Powia-
tu było dla mnie ogromną niespodzianką, 
gdyż nie spodziewałem się aż tak dużej  licz-
by głosów (ponad 1300). Przede wszystkim 
odczuwam wdzięczność, dumę i satysfakcję 
z reprezentowania mieszkańców Gminy Pru-
sice w Radzie Powiatu trzebnickiego. jest 
to dla mnie motywacja do jeszcze bardziej 
wytężonej pracy na rzecz społeczności Gmi-
ny Prusice. cieszę się, że pełniąc stanowisko 
wicestarosty mam wpływ na podejmowane 
decyzje, które przekładają się na jakość życia 
mieszkańców. 

jak Państwo pamiętacie mój główny cel  
w programie wyborczym to poprawa bez-
pieczeństwa i komfortu życia mieszkańców 
poprzez m.in. budowę oraz remonty dróg 
i chodników, jak również uzyskanie wpły-
wu na skuteczne koordynowanie działań  
i efektywne zarządzanie projektami Powiatu 
trzebnickiego przede wszystkim na terenie 
Gminy Prusice.

– Prusice 24: – Przez ostatnią kadencję prze-
ciwna koalicja „sprawowała władzę” w Sta-
rostwie Powiatowym. Jak ocenia Pan prowa-
dzone przez nich działania biorąc pod uwagę 
przede wszystkim dobro Gminy Prusice? 

– Grzegorz Terebun, wicestarosta Powia-
tu Trzebnickiego: – Zarówno przed jak i po 
dokładniejszym wdrożeniu się w prioryte-
towe sprawy, dokumentacje oraz trwające 

już działania niestety nie mogę powiedzieć 
zbyt wiele przychylnych słów. Gmina Prusice  
w poprzedniej kadencji była bardzo źle trak-
towana, w zasadzie prawie w ogóle nie była 
brana pod uwagę. 

Największym problemem, który zastałem 
obejmując funkcję wicestarosty Powiatu 
trzebnickiego to nierozliczona inwestycja 
– przebudowa drogi powiatowej Prusice-Ka-
szyce wielkie. 

Przypomnę, że Gmina Prusice pozyskała 
ponad 2 mln zł dofinansowania i wyremon-
towała drogę powiatową na wspominanym 
odcinku. Powiat trzebnicki zobowiązał się 
pokryć część kosztów i przekazać na realiza-
cję zadania 2,2 mln zł. ostatecznie poprzed-
ni zarząd zdecydował się przekazać gminie  
700 tys. zł, w związku z czym sprawa trafiła 
do sądu. 

w pierwszej instancji sąd przyznał Gminie 
Prusice rację i nakazał wypłatę należnej kwo-
ty. Nasi poprzednicy zdecydowali się złożyć 
apelacje, czyli odwołali się od decyzji Sądu 
pierwszej instancji, a Powiat za tą decyzję 
zapłacił dodatkowe ok. 85 tys. zł. tak wyglą-
dała współpraca pomiędzy Gminą Prusice,  
a Powiatem trzebnickim. 

Zupełnie nie popieram działań, które zamiast 
pomagać szkodzą i marnują pieniądze, które 
można przeznaczyć na kolejne przedsięwzię-
cia. 

Moim celem nadrzędnym było odwrócenie 
tego niepokojącego trendu. chcę, aby Powiat 
współpracował ze wszystkimi gminami, a nie 
traktował je wybiórczo. Poprzedni zarząd 
mówił o zrównoważonym rozwoju, jednak 
spójrzmy na sam fakt rozdzielania środków 
– czym jest ok. 900 tys. zł dla Gminy Prusice 
w porównaniu do blisko 15 mln wsparcia dla 
Gminy trzebnica na powiatowe inwestycje 
drogowe w latach 2014-2018.

Nie wyobrażam sobie, żeby tak wyglądała 
współpraca z poszczególnymi gminami. Po-
wiat trzebnicki będzie wspierał każdy samo-
rząd, który będzie chciał remontować nasze 
drogi czy chodniki. Kończąc wątek drogi  
Prusice-Kaszyce wielkie zdecydowaliśmy 
podczas zebrania Zarządu Powiatu, że za-
wrzemy z Gminą Prusice ugodę przedsądo-
wą, a 1,5 mln zł trafiło na konto gminy jeszcze 
w grudniu 2018 roku. 

Przybliżona sytuacja była jedną z wielu i jak 
pozostałe kosztowała nas to dużo nerwów  
i trudnych decyzji, jednak cieszę się z pomyśl-
nego rozwiązania i osiągniętego efektu. Zde-
klarowanych obietnic należy dotrzymywać. 

– Prusice 24: – Od tego czasu współpraca  
z Gminą Prusice znacznie się poprawiła. Ja-
kie działania są podejmowane obecnie?

– Grzegorz Terebun, wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego: Rozliczenie poprzedniej ka-

dencji to pierwszy ważny 
krok jaki udało nam się 
podjąć i skutecznie za-
kończyć. 

Drugie ważne zadanie Po-
wiatu na obecną kadencję 
to przebudowa drogi po-
wiatowej pomiędzy Dęb-
nicą, a Pększynem. ten 
remont Powiat trzebnicki 
realizuje w partnerstwie 
z Gminą Prusice. Gmina w zastępstwie inwe-
storskim pozyskała na to zadanie 7,7 mln zł 
dotacji ze środków unijnych oraz przeznacza 
ok. 700 tys. zł z władnego budżetu, natomiast 
udział Powiatu to ponad 2,5 mln zł. 

to kolejny przykład na to, że współpraca  
z poszczególnymi gminami powiatu się opła-
ca i przynosi realne efekty. Dzięki niej realizu-
jemy w Prusicach inwestycję za ok. 11 mln zł 
co jest jednocześnie największym zadaniem 
inwestycyjnym w tym roku na drogach po-
wiatowych.

Dodatkowo równolegle wykonywane są za-
dania w ramach bieżącego utrzymania dróg, 
poboczy i rowów – łatanie ubytków, ścinanie 
poboczy czy koszenie. 

– Prusice 24: – Podsumowując – 4 miliony to 
suma…. 

– Grzegorz Terebun, wicestarosta Po-
wiatu Trzebnickiego: to suma środków 
przeznaczonych przez Powiat trzebnicki  
w ciągu pierwszych 4 miesięcy pełnienia 
przeze mnie funkcji wicestarosty na inwe-
stycje w Gminie Prusice. 1,5 mln zł – dro-
ga powiatowa Prusice-Kaszyce wielkie oraz  
2,5 mln zł – remont drogi Dębnica-Skoko-
wa. łącznie 4 mln zł, nie licząc oczywiście 
bieżących wydatków. Przypomnę, że po-
przedniej kadencji Zarząd w latach 2015-
2018 przeznaczył na terenie gminy Prusice 
na inwestycje ok 900 tys zł.

Pragnę zaznaczyć, że wspomniane działania 
nie byłyby możliwe oraz nie udałoby się ich 
sprawnie przeprowadzić bez dobrej współ-
pracy z Radnymi Powiatu. Dzięki ich popar-
ciu i owocnej współpracy, głosem większości 
mieliśmy możliwość pozytywnie rozwiązać 
obie sytuacje. Szczególnie chciałbym podzię-
kować radnym tworzącym większość w Ra-
dzie Powiatu, to właśnie dzięki ich zaufaniu 
i poparciu możemy wspólnie realizować re-
alnie zrównoważony rozwój Powiatu trzeb-
nickiego. Razem możemy więcej.

– Prusice 24: – Plany na kolejne lata?

– Grzegorz Terebun, wicestarosta Powia-
tu Trzebnickiego: Mam nadzieję, że przy 
współpracy oraz wsparciu przede wszystkim 
Zarządu, Rady Powiatu oraz Gmin uda nam 
się rozpocząć kolejne działania i inwestycje 
dążące do poprawy jakości życia i bezpie-
czeństwa wszystkich mieszkańców. 

Największy nacisk będziemy kładli na popra-
wę bezpieczeństwa poprzez remonty dróg 
powiatowych oraz budowę chodników przy 
drogach powiatowych. Planuję, aby przy 
współpracy z Zarządem Dróg sukcesywnie 

wykaszane były pobocza oraz odkrzaczane 
rowy przy drogach powiatowych, co popra-
wi widoczność szczególnie dla użytkowni-
ków, ale także wpłynie na komfort i estetykę 
tych odcinków. 

Złożyliśmy również wniosek do Funduszu 
Dróg Samorządowych i tym samym staramy 
się o uzyskanie dofinansowania na remont 
drogi Górowo-Skokowa. to długo wyczeki-
wana przez mieszkańców inwestycja, przy 
okazji której zakładamy również powstanie 
ciągu pieszo-rowerowego na całym odcinku 
pomiędzy miejscowościami. wartość inwe-
stycji to ok 5 mln zł, dlatego bardzo ważne 
jest uzyskanie dotacji, która pozwoli nam 
rozpocząć tą inwestycję jeszcze w tym roku. 

to nie koniec planów i współpracy z Gminą 
Prusice na ten rok! Projektujemy także remont 
ulicy Żmigrodzkiej w Prusicach i w związku  
z tym zabezpieczyliśmy już w budżecie po-
wiatu środki na jej remont. 

Dbamy nie tylko o infrastrukturę drogową, 
ale również sportową. Na orliku w Skokowej 
powstanie otwarta Strefa Aktywności – na 
to zadanie złożony już został wniosek do 
Ministerstwa Sportu. jeżeli otrzymamy dofi-
nansowanie to powstanie kompleks siłowni 
zewnętrznych o wartości ponad 100 tys. zł. 

cieszy mnie fakt, że w tym roku w otwartym 
konkursie dla organizacji pozarządowych 
środki z budżetu powiatu trafią m.in. do sto-
warzyszeń z terenu Gminy Prusice. MKS orzeł 
Prusice, Dolpasz Skokowa, KP Piotrkowice 
oraz Stowarzyszenie Skokowiak to organiza-
cje, które złożyły wnioski i otrzymały środki 
na realizację zadań z zakresu kultury i sportu. 

jak widać jest jeszcze wiele miejsc i płasz-
czyzn, które wymagają poprawy. wierzę, że 
dobrze rozpoczęta kadencja pozwoli nam 
skutecznie zrealizować jak najwięcej projek-
tów i realizować nasz program wyborczy. 

– Prusice 24: – Dziękujemy za rozmowę.

Wicestarosta Grzegorz Terebun uczestniczył w spotkaniach  
i podpisaniu umów z Wykonawcami poszczególnych etapów  
robót budowlanych na drodze powiatowej nr 1350 D

Postęp prac na przebudowę drogi powiatowej realizowanej wspólnie z Gminą Prusice 
codziennie sprawdzają Starosta Małgorzata Matusiak,  

Wicestarosta Grzegorz Terebun oraz Burmistrz Igor Bandrowicz

Inwestycja przebudowy drogi powiatowej od Dębnicy do Skokowej 
to największe zadanie inwestycyjne w tym roku  

na drogach powiatowych
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Gazeta Wrocławska jak co roku organizowała plebiscyt OSOBOWOŚĆ ROKU 2018,  
w którym wyłoniono i nagrodzono osoby, które w ubiegłym roku wyróżniły się szcze-
gólnymi osiągnięciami. 

BurmiSTrZ wSZySTkich 
miESZkAńców 
iGor BANdrowicZ – oSoBowoŚcią RoKU 2018

Plebiscyt podzielono na cztery kategorie: 
kultura, działalność społeczna i charytaty-
wna, samorządność i społeczność lokal-
na oraz biznes. Z terenu Powiatu trzeb-
nickiego nominację otrzymało łącznie  
26 osób. 

w etapie powiatowym laureatem plebis-
cytu został Burmistrz Gminy Prusice – igor 
Bandrowicz zdobywając 265 głosów. 

w tym roku został nominowany za wygrane 
wybory i wprowadzenie w życie hasła „Bur-
mistrz wszystkich Mieszkańców”. 

etap finałowy włodarz Gminy Prusice zakoń-
czył plasując się ostatecznie na 7 miejscu  
w skali województwa dolnośląskiego.

– Jestem pod wrażeniem zarówno nomina-
cji jaki i wygranej w etapie powiatowym. 
Hasło „Burmistrz Wszystkich Mieszkańców” 
przyświeca mi już od pierwszych wyborów, 
w których startowałem na to stanowisko. 
Cieszę się, że zostało zauważone i dobrze 
przyjęło się wśród lokalnej społeczności, 
gdyż jestem Burmistrzem dla Was – Miesz-
kańców. Serdecznie dziękuję za zgłoszenie 
oraz każdy oddany na mnie głos – podkre-
śla Burmistrz igor Bandrowicz.

ProjEkTy foTowolTAicZNE 
GoTowE! 

Do Urzędu Gminy w Prusicach wpłynęło już 95% projektów instalacji fotowoltaicz-
nych, które od grudnia przygotowywał audytor energetyczny w ramach zadania „Pro-
jekt grantowy – wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, 
Gminie Malczyce i Gminie Oborniki Śląskie”, na który pozyskano dofinansowanie ze 
środków unijnych. 

Przypomnijmy, że w sierpniu zeszłego roku rozpoczął się nabór wniosków na dofinan-
sowania instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Prusice. Program cieszy 
się dużym zainteresowaniem gdyż do dnia dzisiejszego wpłynęło ponad 270 wnio-
sków mieszkańców. 

osoby, które zakwalifikują się do projektu mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 
85% kosztów przy montażu instalacji, która produkuje „energię z promieni słonecznych”. 
Dzięki takiej instalacji można znacznie ograniczyć rachunki za energię elektryczną w na-
szym gospodarstwie. 

Pierwszych 120 osób, które zakwalifikowały się do projektu na początku maja otrzyma 
projekt instalacji, projekt umowy o dofinansowanie oraz ankietę, która określi gotowość 
i preferowany termin realizacji projektu. 

Ponadto w maju planowane jest spotkanie z osobami biorącymi udział w projekcie  
w celu umówienia harmonogramu i szczegółów projektu. 

Projekty fotowoltaiczne dla mieszkańców są już gotowe

Projekt pt. „Projekt grantowy - wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Prusice, Gminie Malczyce  
i Gminie Oborniki Śląskie” jest realizowany w ramach umowy nr RPDS.03.01.00-02-0019/17-00 z dnia 26.04.2018 roku,  

nr projektu RPDS.03.01.00-02-0019/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, 

Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny, Schemat 3.1 C  
„Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub 

cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup 
niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji1 służących wytwarzaniu energii z OZE.
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PRusicZanie AkTywNiE BiEGAją
Prusice Biegają to cykl biegów na 5 km trwających od stycznia do listopada z klasyfikacją 
generalną i mnóstwem atrakcji. Dla chętnych w każdym etapie istnieje możliwość prze-
biegnięcia drugiego okrążenia. 

Każdą ostatnią niedzielę miesiąca rozpoczy-
namy w Prusicach na sportowo. Każdy etap 
gromadzi stałych i nowych biegaczy, których 
z każdym kolejnym miesiącem jest coraz  
więcej. 

Głównym celem akcji jest przede wszystkim 
popularyzacja biegania jako formy czynnego 
wypoczynku i rekreacji ruchowej, zdobywa-
nie nowych jej zwolenników, promocja mia-
sta i Gminy Prusice, jak również integracja 
środowiska biegaczy. 

Z miesiąca na miesiąc na starcie kolejnego etapu edycji Akcji Prusice Biegają pojawia się coraz więcej biegaczy

Trasa biegu przebiega po nawierzchni asfaltowej, brukowej i polnej
Biegaczom nie jest straszny śnieg, deszcz i słońce, 

gdyż zawsze są na trasie

organizatorzy czyli Klub Biegacza Athletics 
team Prusice, Gmina Prusice,  Gminny ośro-
dek Kultury i Sportu w Prusicach oraz Prusi-
ckie centrum Fitness podkreślają, że bieg uli-
cami miasta po płaskiej trasie o nawierzchni 
asfaltowej, brukowej i polnej jest formą cy-
klicznych, sportowych spotkań oraz aktyw-
nego spędzenia czasu wolnego w przyjaciel-
skiej atmosferze. 

Zachęcamy do udziału oraz kibicowania!

350 TyS. ZŁ dlA orGANiZAcji 
PoZArZądowych
Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realiza-
cję zadań publicznych Gminy Prusice w 2019 roku w zakresie sportu oraz w zakresie dzia-
łalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Na sport dla 9 klubów sportowych na 9 projektów przeznaczono kwotę 330 000,00 zł, zaś 
20 000,00 zł przyznano na 2 projekty w ramach działalności na rzecz osób w wieku emery-
talnym. 

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania

Wysokość 
dotacji 

wnioskowa-
nej (zł)

Wysokość dota-
cji przyznanej 

(zł)

1. ludowy Klub 
Sportowy „DolPaSZ” 
Skokowa

organizacja zajęć dla dzieci,  
młodzieży i dorosłych z terenu Gminy 
w zakresie piłki nożnej

100.000 73.000

2. miejski Klub 
Sportowy „orzeł” 
Prusice

rozwój fizyczny poprzez 
organizowanie zajęć z zakresu piłki 
nożnej przez mKS Prusice

220.000 160.000

3. Klub Piłkarski 
„Błękitni” Pawłów 
trzebnicki

Piłka nożna naszą pasją i sposobem  
na zdrowy styl życia

10.000 10.000

4. uczniowski Klub 
Sportowy SParta 
Wszemirów

Piłka nożna – sport dla aktywnych 35.000 15.000

5. uczniowski Klub 
Sportowy „orzeł” 
Prusice

tenis stołowy – sposób na aktywność  
dla dorosłych i młodzieży

8.000 8.000

6. Wiejski Klub 
Sportowy Brzeźno

Sport w Brzeźnie 35.000 30.000

7. Klub Sportowy 
Krościna Wielka

upowszechnianie sportu  
w środowisku wiejskim i miejskim

20.500 10.000

8. Klub Biegacza 
athletics team 
Prusice

organizacja i uczestnictwo  
w imprezach sportowych w zakresie 
biegania na terenie Gminy Prusice 
oraz reprezentacja gminy na terenie 
całej Polski

14.000 10.000

9. Klub Sportowy 
Piotrkowice

Popularyzacja sportu w Piotrkowicach. 20.000 14.000

10. Razem 462.500 330.000

wyNiki koNkurSu
w zakresie sportu – zadania finansowane ze środków publicznych 

Gminy Prusice na 2019 r.

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania

Wysokość 
dotacji 

wnioskowa-
nej (zł)

Wysokość dota-
cji przyznanej 

(zł)

1. Stowarzyszenie. 
uniwersytet iii Wieku 
w Prusicach

Działalność na rzecz osób  
w wieku emerytalnym

20.000 19.000

2. Stowarzyszenie 
animacji i rozwoju 
lokalnego Wrocław

Prusicki Sprytny Senior 3.110 1.000

10. Razem 23.110 20.000

wyNiki koNkurSu
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  

– zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2019 r.

euRO-sysTem SPoNSorEm orŁA PruSicE
W obecności Burmistrza Igora Bandrowicza w lutym 2019 roku została podpisana umowa 
sponsorska pomiędzy MKS „ORZEŁ” Prusice reprezentowanym m.in. przez Wiceprezesa 
Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Pana Andrzeja Bacańskiego, a sponsorem Panem 
Marcinem Gasztykiem właścicielem firmy EURO-SYSTEM.

w spotkaniu uczestniczył również Pan Ry-
szard Bucki – Pracownik firmy euro-System 
oraz Pan Artur Bąk i Adrian Bergier.

w ramach umowy sponsorskiej obowiązują-
cej do 31 grudnia 2019 roku orzeł oraz euro-
System podejmują ponownie współpracę 
na kolejny rok. Działania te otwierają nowe 

możliwości dla każdej ze stron oraz są moty-
wacją do osiągania coraz lepszych wyników 
drużyny. 

Serdecznie dziękujemy panu Marcinowi 
Gasztykowi za zaangażowanie oraz udziela-
ne wsparcie.

Umowa sponsorska między MKS „ORZEŁ” Prusice, a firmą EURO-SYSTEM została podpisana 
w obecności Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza








