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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Coraz bliżej do zakończenia prac w Żłobku Pod Trzema Wieżami w Prusicach, następny etap to wyposażenie 
sal i od września będzie tu mogło spędzać czas 39 dzieci z terenu Gminy Prusice. 

MAMY TO! W czwartek 23 czerwca 2022 roku Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie ze Skarbnikiem Jackiem 
Ryńskim w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali umowę na  
ok. 14 mln zł na zadanie „Budowa nowoczesnej Szkoły Podstawowej imienia Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej”

PRAwiE 14 MLN ZŁ NA Budowę SZkoŁY w SkokowEj
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11 MLN ZŁoTYch NA dRoGi i kAMiENicE

BudYNEk dAwNEGo dwoRcA 
oDzyska Dawny bLask i stanie się 
iNkuBAToREM PRZETwóRSTwA LokALNEGo

NAjLEPSi wśRód NAjLEPSZYch!
3 NAGRODY DLA GMINY PRUSICE 

BuRMiSTRZ BANdRowicZ 
REALIzUjE ObIEtNICE wYbORCzE! 
Od września rusza ŻłObek POd Trzema wieŻami
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PRAwiE 7 MLN ZŁ NA 3 kM DROGI PRUSICE-LIGOtkA!

ZAkońcZYLiśMY dRuGi ETAP PRAc w ośRodku ZdRowiA

str. 8



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

uRZĄd MiEjSki w PRuSicAch  
Rynek 1, 55-110 Prusice

tel. 71 312 62 24 • fax: 71 312 62 29,
email: prusice@prusice.pl

SEKRETARZ GMINY PRUSICE  
Wiktor Lubieniecki tel. wew. 65; w.lubieniecki@prusice.pl

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA   
Robert Adach tel. wew. 60, 61, r.adach@prusice.pl 

REFERAT ORGANIZACYJNY

• SEKRETARIAT
wew. 60, 61; prusice@prusice.pl

• BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA (BOM)
wew. 99; prusice@prusice.pl
Danuta Seredyńska, Marzena Szustak, Klaudia Tarnowska
 
• BIURO RADY
Daniela Lisiewska wew. 55; d.bacanska@prusice.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO
Alicja Woźniak wew. 58; a.wozniak@prusice.pl
Dorota Karkosz wew. 58; d.karkosz@prusice.pl

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Dorota Karkosz wew. 56; d.karkosz@prusice.pl

SKARBNIK GMINY PRUSICE
Jacek Ryński wew. 45; j.rynski@prusice.pl

INFORMATOR GMINY PRUSICE wAŻNE TELEFoNY

Poniedziałek  7:30-15:30
wtorek  7:30-15:30
Środa  7:30-17:30
Czwartek  7:30-15:30
Piątek  7:30-15:30

Godziny 
otwarcia: 

PROMOCJA
Joanna Lewandowska wew. 54; j.lewandowska@prusice.pl 

KADRY
Bożena Hrycak wew.46; b.hrycak@prusice.pl

INFORMATYK
Bartosz Kurzepa wew. 77; b.kurzepa@prusice.pl 

PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Maksymilian Szary wew. 38; m.szary@prusice.pl

PEŁNOMOCNIK DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I UZALEŻNIEŃ LEKOWYCH
Jolanta Guzik, 71 312 50 97, w. 54 profilaktyka@prusice.pl

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PRUSICACH  ul. Jana Pawła II 7,
tel. 71 312 63 10; gokis@prusice.pl 
• Dyrektor Joanna Sroga wew. 23;  j.sroga@prusice.pl

PRUSICKIE CENTRUM FITNESS  ul. Żmigrodzka 43, telefon: 71 740 00 58; fitness@prusice.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRUSICACH MULTITEKA  
ul. Żmigrodzka 43, tel. 505 378 212; gbpprusice@poczta.onet.pl
• Dyrektor Monika Stankiewicz; m.stankiewicz@prusice.pl 

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH  
ul. Powstańców Śląskich 17, tel.  71 312 50 97; mgopsprusice@poczta.onet.pl
• Dyrektor Joanna Wiraszka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
ul. Jana Pawła II 7, tel. 312 63 10, wew. 25, cuw@prusice.pl 
• Dyrektor Anna Radota

PRUSICKIE PRZEDSIęBIORSTWO KOMUNALNE PROEKO SP. Z O. O. 
ul. Kolejowa 3, telefon: 71 312 62 28; proeko@prusice.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGOWY ZWIĄZKU GMIN BYCHOWO W PRUSICACH  
ul. Kolejowa 30; telefon/fax biuro 71 312 54 50; wodociagi@wodociagiprusice.pl

PRUSICKIE CENTRUM MEDYCZNE  ul. Żmigrodzka 22, tel. 71 306 70 30

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „DIAMED”  
ul. Prusicka 22A Skokowa; telefon: 71 312 65 99

POSTERUNEK POLICJI W PRUSICACH  ul. Kolejowa 8
telefon: 71 388 82 90, 71 312 62 77, 997, 112

SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSICACH 
ul. Żmigrodzka 43; tel. 71 312 6211; sekretariat@spprusice.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOKOWEJ 
ul. Wrocławska 9, tel. 71 312 65 13; skokowasp@gmail.com

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIOTRKOWICACH
Piotrkowice 19, tel. 71 312 65 42; sppiotrkowice19@wp.pl

SZKOŁY

REFERAT BUDŻETU I OPŁAT LOKALNYCH
Barbara Piotrowska wew. 89; b.piotrowska@prusice.pl
Magdalena Książek wew. 32; m.ksiazek@prusice.pl
Monika Kopeć wew. 32, m.kopec@prusice.pl
Aleksandra Kiepul wew. 53; a.kiepul@prusice.pl
Agnieszka Marcisz wew. 51; a.kaim@prusice.pl
Patrycja Szustak wew. 44; p.szustak@prusice.pl
Monika Butrak wew. 44, m.butrak@prusice.pl
Piotr Michałowski wew. 41, p.michalowski@prusice.pl 

• PODATKI
Iwona Sowa wew. 71; i.sowa@prusice.pl  (BOM)
Iwona Miszczuk wew.94: i.miszczuk@prusice.pl (BOM)
Paulina Popowicz wew. 88; p.wojtyra@prusice.pl
Justyna Marzec wew.88; j.marzec@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

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Przemysław Burchacki wew. 55; p.burchacki@prusice.pl 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Anna Cieśla wew. 54; a.ciesla@prusice.pl
Mateusz Wojda wew. 54; m.wojda@prusice.pl
Wiktoria Kurkowiak, wew. 93, w.kurkowiak@prusice.pl (BOM)

ROLNICTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Adela Socha wew. 42; a.socha@prusice.pl

INWESTYCJE DROGOWE
Sebastian Trojan wew. 37; s.trojan@prusice.pl
Tomasz Figura wew. 37; t.figura@prusice.pl 

INWESTYCJE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Dorota Muszczak wew. 82; d.muszczak@prusice.pl
Kamil Leśniak wew. 47; k.lesniak@prusice.pl
Karolina Szachniewicz - Smaczyńska wew. 36;  
  k.szachniewicz@prusice.pl
Agnieszka Szot wew. 43; a.szot@prusice.pl
Kamila Borowiecka wew. 38; k.borowiecka@prusice.pl
Jacek Jaskuła wew. 87; j.jaskula@prusice.pl
Klaudia Przywecka wew.87; k.dabek@prusice.pl
Grażyna Susłowicz wew. 38; g.suslowicz@prusice.pl

POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNęTRZNYCH
Dorota Leń wew. 86; d.len@prusice.pl 
Katarzyna Nowak wew. 43, k.nowak@prusice.pl
Magdalena Jaremkiewicz wew. 48, m.jaremkiewicz@prusice.pl

 

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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P R U S I C E

dRoGiE MiESZkANki i dRodZY MiESZkAńcY GMiNY PRuSicE 

Z pozdrowieniami
Burmistrz Gminy Prusice

Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny numer naszego kwartalnika 
- Gazety Społeczności Prusickiej „Prusice24” w 2022 roku z 48 stronami do czytania  
i oglądania z najciekawszymi informacjami z tego co się u Nas w ostatnim czasie działo. 

W tym numerze już po raz ostatni zapraszamy Państwa Naszych Mieszkańców poprzez 
koncepcje i wizualizacje zagospodarowania Rynku w Prusicach widzianego oczami 
studentów architektury do debaty nad Jego przyszłością, ale po raz pierwszy zapra-
szamy również do wypowiedzenia się w sprawie koncepcji zagospodarowania strefy 
aktywności gospodarczej miasta Prusice przygotowanych również przez studentów 
architektury. Nadal prezentujemy w naszej gazecie teksty historyczne. W tym numerze 
czekają na Państwa „Wspomnienia z dawnych lat” oraz „Portrety regionalne (wiejskie) 
Gminy Prusice”.

Ostatnie miesiące to czas wielu wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych  
w naszej Gminie, dlatego też na łamach aktualnego numeru znalazło się wiele relacji  
i fotorelacji, w tym m.in. z Jarmarku Wielkanocnego, Dnia Matki, Dnia Dziecka, weeken-
du Solidarni z Ukrainą, Majówki w Skokowej, a także wydarzeń biegowych oraz tego co 
się dzieje w naszych klubach sportowych, a także prusickiej bibliotece. Zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, propozycją na 
Aktywne Wakacje w Gminie Prusice oraz Prusickiego Centrum Fitness. 

Cały czas działamy na wysokich obrotach. Wiele się w naszej Gminie dzieje, rozpo¬czy-
namy nowe projekty, realizujemy nowe zadania i oczywiście inwestujemy, bo – jak to 
ostatnio napisała Gazeta Wyborcza o Prusicach: „Inwestycja goni inwestycję”. Realizu-
jemy zadania rozpoczęte w 2021 roku, niektóre z nich dobiegają końca tak jak Żłobek 
pod Trzema Wieżami w Prusicach czy Centrum Usług Społecznych w Prusicach. Inne się 
już zakończyły, tak jak drugi etap budowy Prusickiego Centrum Medycznego. Budynek 
Dawnego Dworca odzyska dawny blask i stanie się Inkubatorem Przetwórstwa Lokal-
nego. Nie zwalniamy tempa w inwestycjach drogowych w naszej Gminie. Powiat Trzeb-
nicki pozyskał prawie 7 mln zł na przebudowę drogi Prusice – Ligotka, zaś nasza Gmina 
prawie 5 mln zł na infrastrukturę drogową w naszych miejscowościach. Nasze hasło 
„Prusice na Nowo! Akcja Rewitalizacja” zaczyna nabierać rozpędu, gdyż przed nami 

duży projekt Kolorowe kamienice, na który pozyskaliśmy 6,3 mln złotych. Prawie 14 mln zł  
z programu Puszczyk już pewne! Podpisaliśmy w ostatnich dniach w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na budowę nowoczesnej szkoły w Sko-
kowej. Planowane są kolejne inwestycje przez Powiat Trzebnicki na drogach i przy chodni-
kach powiatowych w naszej gminie, co również można wyczytać z naszej gazety. 

Nadal pomagamy Mieszkańcom składać wnioski w ramach Programu Czyste Powietrze. 
Dbamy o naszych strażaków ochotników. Prowadzimy szereg działań społecznych, kultu-
ralnych, edukacyjnych i sportowych, a także poznajemy dobre praktyki od innych krajów 
europejskich. 

Nasza ciężka praca jest zauważalna, o czym świadczy udzielone wotum zaufania i absoluto-
rium za 2021 rok, a także zauważenie samorządu prusickiego po raz kolejny przez Dziennik 
Gazeta Prawna w ramach Pereł Samorządu. W tym roku wróciliśmy z gali z Gdyni z 3 nagro-
dami: 2. Miejsce – Perła X-lecia, 3. Miejsce – Najlepszy Włodarz oraz 8. Miejsce – Najlepszy 
Samorząd. 

Mam nadzieję, że w aktualnym wydaniu naszej gazety, każdy z Państwa znajdzie coś dla 
siebie. Zapraszam WSZYSTKICH zainteresowanych do współpracy i wspólnego tworzenia 
naszej gazety, w tym Radnych i Sołtysów Gminy Prusice. Jesteśmy otwarci na wszelkie 
uwagi i sugestie. Życzę miłej lektury!

ABSoLuToRiuM dLA BuRMiSTRZA iGoRA BANdRowicZA!
sesja absolutoryjna, to najważniejsza sesja rady miejskiej w ciągu roku, po-
nieważ radni rozliczają cały poprzedni rok pracy burmistrza, a także podle-
głych mu jednostek i pracowników. burmistrz igor bandrowicz otrzymał za-
równo wotum zaufania, jak i absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 r. 
To sukces całego samorządu i mieszkańców, ponieważ pokazuje, że Gmina 
rozwija się w kierunku, który sobie wytyczyła. 

We wtorek 21 czerwca, w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, radni 
głosowali nad udzieleniem wotum zaufania 
i absolutorium dla Igora Bandrowicza Bur-
mistrza Gminy Prusice. Głosowania poprze-
dziła dyskusja nad Raportem o Stanie Gminy 
Prusice za 2021r. Z dokumentu w przystęp-

ny sposób możemy dowiedzieć się między 
innymi jakie inwestycje zostały wykonane  
w poprzednim roku, jakie środki finansowe  
i na co zostały pozyskane, jakimi dochodami 
i wydatkami może pochwalić się gmina, jak 
wygląda ochrona środowiska, a także wiele, 
wiele innych ciekawych danych.
Radni dopytywali o wiele szczegółów do-
tyczących budżetu, rozwoju gminy, a także  
o sprawy związane z zabezpieczeniem 
mieszkańców w energię elektryczną, sytu-
ację z mieszkaniami komunalnymi, cmenta-
rzami, a także o inne kwestie.
Przed głosowaniem odczytano także opinię 
komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Prusi-
cach, a także Regionalnej Izby Obrachun-
kowej. Zarówno Izba jak i komisja prze-
analizowały budżet 2021 r., wydatki i całą 
gospodarkę finansową Gminy Prusice. Obie 
opinie były pozytywne!
„Za” udzieleniem Burmistrzowi wotum za-
ufania zagłosowało 11 radnych, 1 się wstrzy-
mał, a 3 było nieobecnych. Podczas gło-
sowania za udzieleniem absolutorium za  
2021 rok, 11 radnych oddało głos „za”, 1 rad-
ny był „przeciw”, a 3 radnych było nieobec-
nych.
Jedynym radnym, który zagłosował „prze-
ciw” był Robert Musielak.

- Bardzo wszystkim dziękuję i cieszę się, że 
mogę z wami pracować, to czysta przyjem-
ność. Dziękuję pracownikom z działu finan-
sowego, wszystkim pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Prusicach oraz jednostek 
organizacyjnych, bo to absolutorium jest 
nie tylko dla mnie, ale dla was wszystkich. 
Dziękuję Radnym i Sołtysom za doskonałą 
współpracę. Samorząd to gra zespołowa. 
Samorząd to wspólne cele, jednolita wizja 
gminy, to poczucie służby. Absolutorium 
to wynik wielu dni wspólnej ciężkiej pracy. 
Tworzymy świetną, kompetentną, oddaną 
gminie ekipę. Taka praca, to czysta przy-
jemność – podkreślał tuż po głosowaniu 
Igor Bandrowicz. 
- Ja również uważam, że bez wszystkich 
współpracowników nie byłoby takiego suk-
cesu. Dziękuję, że możemy wspólnie działać 
dla dobra tej gminy i każdy z radnych czuje 
spoczywający na min obowiązek. Najważ-
niejsze, żebyśmy wspólnie budowali, a nie 

Samorząd to gra zespołowa, praca wielu osób, więc absolutorium to sukces  
dla zespołu ludzi z doskonałym liderem – menadżerem na czele

Burmistrz Igor Bandrowicz 11 głosami „ZA” 
otrzymał absolutorium

rujnowali – włączył się do podziękowań Zbi-
gniew Ziomek, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Prusicach. 
- To zawsze sukces Rady i Burmistrza, a my 
oczywiście, od strony finansowej, czuwamy 
nad kwestiami finansowymi. Jestem z Pań-
stwem ponad 2 lata, uważam, że to jedna  
z ciekawszych pod względem położenia geo-
graficznego i zespołu ludzi gmina w Polsce. 
Jestem przekonany, że i w kolejnych latach 
będziemy odnosili sukcesy, ale będzie to wy-
magało jeszcze dużo potu i dużo pracy – mó-
wił Jacek Ryński, Skarbnik Gminy Prusice. 
Szczególne podziękowania za pracę otrzy-
mała także Barbara Piotrowska, Zastępca 
Skarbnika.

Wiktor Lubieniecki, Sekretarz Gminy Prusi-
ce zwrócił uwagę, że w tej gminie jest także 
„tajny” skarbnik ds. pieniędzy europejskich, 
a jest nim Dorota Leń, Główny specjalista 
ds. funduszy strukturalnych.
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

NAjLEPSi wśRód NAjLEPSZYch! 3 NAGRODY DLA GMINY PRUSICE 
miło nam poinformować, że podczas kongresu Perły samorządu w środę  
18 maja 2022 roku na uroczystej gali ogłoszenia wyników rankingu Perły sa-
morządu 2022 w Gdyni przekazano wspaniałe wiadomości dla Gminy Prusice.  
burmistrz igor bandrowicz zajął 3. miejsce w Polsce jako włodarz w kategorii 
gmin miejsko–wiejskich, zaś samorząd prusicki 8. miejsce w Polsce. Ogrom-
nym wyróżnieniem jest TYTuł „PerłY X-LeCia”, gdzie Gmina Prusice zajęła 
2. miejsce w kategorii gmin miejsko–wiejskich w Polsce. 

lokalnego. W 2016 roku Włodarz Pru-
sic zajął 7. Miejsce w kategorii gmin 
miejsko–wiejskich w części „Najlep-
szy włodarz”. W 2017 roku 10. Miejsce 
w kategorii gmin miejsko–wiejskich 
w części „Najlepszy włodarz”.
 
2018 rok również był dla nas pomyślny 
- w kategorii Najlepszy włodarz wśród 
gmin miejsko-wiejskich 6. Miejsce  
w Polsce oraz wyróżnienie dla gmi-
ny w kategorii najlepszy samorząd 
za 8 miejsce wśród gmin miejsko-

-wiejskich. W 2019 roku samorząd prusicki 
okazał się Perłą wśród samorządów, gdyż 
Gmina Prusice uplasowała się na podium  
w kategorii gminy miejsko-wiejskie zajmu-
jąc 2 miejsce w Polsce! W 2020 roku samo-
rząd prusicki okazał się najlepszym Samo-
rządem w kategorii gmin miejsko–wiejskich 
zajmując 1. Miejsce w Polsce. Natomiast 
włodarz Gminy Prusice zajął 5. Miejsce  
w Polsce w kategorii Najlepszy Włodarz 
gmin miejsko–wiejskich. 

W 2021 roku znowu znaleźliśmy się wśród 
najlepszych w Polsce i to jako najlepszy wło-
darz zajmując 1. Miejsce w Polsce i najlepszy 
samorząd z 9. Miejscem w Polsce.

Dziennik Gazeta Prawna już po raz dziesiąty 
rozstrzygnął Ogólnopolski Ranking „Perły 
Samorządu”, który jest bezpłatnym, rzetel-
nym i merytorycznym Rankingiem ocenia-
jącym działania samorządów i ich włodarzy. 
Redakcja gazety wskazała najlepsze samo-
rządy i najlepszych włodarzy w 2022 roku, 
a także nagrodziła najlepsze samorządy  
10-lecia, które były zawsze na topie, w naj-
lepszej „10”.
Podczas oceny kapituła opierała się na da-
nych przesłanych przez samorządy w formie 
uzupełnionej ankiety elektronicznej odpo-
wiadając na pytania otwarte i zamknięte  
z wcześniej przyjętymi kryteriami, a także na 
podstawie danych uzyskanych z Ministerstw.
W kategorii najlepszy włodarz oceniano 
trzy aspekty: „Włodarz – reprezentant gmi-
ny i jej mieszkańców”, „Włodarz – zarządza-
jący urzędem i prowadzący politykę gminy” 
oraz „Włodarz - zaangażowany lider spo-
łeczności”.
Natomiast w kategorii najlepsza gmina sa-
morządy musiały udzielić odpowiedzi na 
zagadnienia z zakresu: finansów, gospo-
darki, działań w trakcie pandemii COVID-19, 
inwestorów, inwestycji, zdrowia, środków 
unijnych, cyfryzacji, edukacji, kultury i spo-
łeczności lokalnej oraz ochrony środowiska 
i poprawy jakości powietrza.

3 nagrody dla Gminy Prusice, 
w tym Perła X-lecia

Tegoroczna Gala Pereł Samorządu w Gdyni 
była bardzo szczęśliwa dla samorządu pru-
sickiego, o czym znaczą aż 3 nagrody. Gmi-
na Prusice znalazła się w „10” najlepszych 
gmin miejsko–wiejskich w Polsce zajmując 
8. Miejsce.

Burmistrz Igor Bandrowicz znalazł się rów-
nież w „10” Najlepszych Włodarzy w ka-
tegorii gmin miejsko–wiejskich zajmując  
3. Miejsce w Polsce. 
Ogromnym wyróżnieniem, a także wielkim 
zaskoczeniem dla samorządu prusickiego 
jest TYTUŁ „PERŁY X-LECIA” gdzie Gmina 
Prusice zajęła 2. Miejsce w kategorii gmin 
miejsko–wiejskich w Polsce. Tak wysokie 
wyróżnienie to nagroda dla samorządów, 
które od 2013 roku były zawsze na topie,  
w najlepszej „10”.

- Kolejny rok z rzędu, znajdujemy się wśród 
najlepszych. Ogromnie się cieszę, że mam 
przyjemność kierować właśnie samorzą-
dem prusickim, a jego praca jest zauwa-
żalna nie tylko na terenie województwa 
dolnośląskiego, ale również w całej Polsce. 
Jest to ogromny zastrzyk motywacji i in-
spiracji do dalszej pracy dla dobra miesz-
kańców i naszej małej Ojczyzny – podkre-
śla Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: 
- Tak OGROMNY SUKCES DEDYKUJĘ TYM 
WSZYSTKIM OSOBOM, które udało mi się 
przekonać do wspólnego i dynamicznego 
rozwoju Gminy Prusice. Robimy to wspólnie 
i skutecznie od kilku lat i planujemy nadal to 
robić - mówię tutaj o Radnych, Sołtysach, 
Mieszkańcach Gminy, a także Pracownikach 
Urzędu Miejskiego w Prusicach i wszystkich 
jednostek. DZIĘKUJĘ TYM WSZYSTKIM 
KTÓRZY WSPÓLNIE DZIAŁAJĄ DLA ROZ-
WOJU NASZEJ GMINY! 

Sukcesy w Perłach Samorządu 
od 2013 roku

Włodarz Prusic serdecznie dziękuję całej 
Kapitule za te wyróżnienia: - Od 2013 roku 

próbujemy swoich sił w Rankingu Per-
ły Samorządu i uważam, że jest to jeden  
z najbardziej rzetelnych Rankingów w Pol-
sce, a także bezpłatny Ranking, w którym 
zwycięzcy wyłaniani są na podstawie 
wypełnianych ankiet i analizy ekspertów. 
Warto przypomnieć, że w czołówce najlep-
szych Prusice są od 2013 roku. W 2013 roku 
otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii naj-
lepszy samorząd oraz wyróżnienie w kate-
gorii najlepszy włodarz. W 2014 roku zna-
leźliśmy się na 1. Miejscu i dostaliśmy Perłę 
Samorządu dla najlepszej gminy miejsko–
wiejskiej w Polsce. W 2015 roku znowu 
znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych 
samorządów. Była to wyjątkowa nagroda - 
wyróżnienie za 25 lat istnienia samorządu 

Burmistrz Igor Bandrowicz odebrał wyróżnienie dla Gminy Prusice za zajęcie 8. Miejsca w kategorii gmin miejsko–wiejskich

Do Prusic z kongresu w Gdyni trafiły aż 3 wyróżnienia: 
Perła X-lecia – 2. Miejsce, Najlepszy Włodarz 3. Miejsce  
oraz 8. Miejsce – Najlepszy Samorząd

Najlepsi z Najlepszych z Dolnego Śląska

Burmistrz Igor Bandrowicz znalazł się wśród najlepszych, 
zajmując 3. Miejsce w kategorii Najlepszy Włodarz gmin 
miejsko-wiejskich
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P R U S I C E

BudYNEk dAwNEGo dwoRcA odZYSkA dAwNY BLASk  
i stanie się inkubatoRem PRzetwóRstwa LokaLnego

Przez wiele lat stał bezużyteczny, przez jednych zapomniany, przez innych 
dewastowany, a wśród niektórych mieszkańców Prusic wzbudza nostalgicz-
ne wspomnienia. Teraz pojawiła się szansa na odnowienie budynku, przywró-
cenie go do dawnej świetności, a także ponowne ożywienie budynku dworca 
PkP przy ul. kolejowej, w którym już niebawem powstanie inkubator Prze-
twórstwa Lokalnego. 

Przedsięwzięcie doskonale wpisuje się  
w strategię Gminy Prusice, która stawia 
na turystykę rowerową, której „szkieletem” 
jest trasa dawnej kolei wąskotorowej.

Dworzec z historią od 1900 roku
Budynek Dworca ma niezwykłą historię. 
Warto przypomnieć, że dawniej do Prusic 
można było dojechać kolejką wąskotorową. 
Jak podają źródła, stacja i parowozownia 
przy ul. Kolejowej (Bahnhofstrasse) w Pru-
sicach powstały już pod koniec 1894 r. jako 
końcowy punkt linii należącej do Żmigrodz-
ko-Milickiej Kolei Powiatowej. Początkowo 
wybudowano tu tylko dwa tory tworzące 
mijankę do objeżdżania składu przez pa-
rowóz z czego jeden z nich kończył się  
w jednostanowiskowej parowozowni. Póź-
niej dodano jeszcze jeden tor ładunkowy. 
Na początku października 1898 r., kiedy 
otwarto odcinek Trzebnica-Prusice kolejki 
Wrocławsko-Trzebnicko-Prusickiej (Bre-
slau-Trebnitz-Prausnitzer Kleinbahn AG) 
właśnie w Prusicach - jako w stacji stycznej 
- nastąpiło połączenie sieci obu kolejek.
Około 1900 r. powstał przy ul. Kolejowej 
(Bahnhofstrasse) prywatny budynek gospo-
dy - zwany potocznie dworcem. Ponieważ 
nie było wtedy poczekalni (pasażerowie 
mieli czekać na odjazd pociągu w wagonach 
kolejki) powstały budynek restauracyjny 
służył podróżnym. Dopiero tuż po zakoń-
czeniu II Wojny Światowej (1945 r.) budynek 
przejęła kolej i na parterze urządzono sta-
cję z prawdziwego zdarzenia – wykonano 
podłączenie wody, prądu, zainstalowano 
ogrzewanie. Rolę dworca, z którego prowa-
dzono także ekspedycję przesyłek pełnił 
do 1959 roku. Jako ciekawostkę można po-
traktować fakt, że ostatnią wagę – wozową 
- rozebrano w 1987 r.
Po zakończeniu działalności linii kolei wą-
skotorowej budynek należał do PKP, przez 
długi czas niszczał. Decyzją Wojewody Dol-
nośląskiego w 2007 roku to Gmina Prusice 
przejęła nieruchomość. Wtedy znajdowa-
ły się tam jeszcze mieszkania. Jednak ich 
stan techniczny nie pozostawiał wątpliwo-
ści – nie nadawał się do zamieszkania. 

Wiele przetargów, ale żadnych chętnych 
do zakupu budynku Dworca
Niepotrzebny, nadgryziony zębem czasu,  
a w dodatku dewastowany i rozkradany jak 
inne, opuszczone budynki dworzec stał 
bezużyteczny. Nikt się nim nie interesował, 
nie chciał w niego zainwestować.
- Dworzec, który przez wiele lat pełnił swo-
ją funkcję mieszkalno-użytkową, na dole 
znajdowała się kasa PKP, na górze miesz-
kania pracownicze z roku na rok popadał  
w dewastacje. Wjeżdżając do Prusic od 
strony Ligotki aż żal było na to patrzeć. – 
mówi Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy 
Prusice i dodaje, że przez wiele lat starano 
się znaleźć nową funkcję dla tej historycznej 

budowli: – Poszukiwania inwestora trwały 
bardzo długo. W sumie na przestrzeni lat od 
2012 roku nieruchomość była przeznaczana 
do sprzedaży 7 razy, ale niestety, nie znalazł 
się nikt, kto chciałby kupić Dworzec i nadać 
mu nowe życie. 
Dodatkowo teraz gdy już wiemy że będzie 
remontowana droga z Prusic do Ligotki  
i powstanie tam ścieżka rowerowa tzw. 
bajpas do ulicy Górkowickiej przez stary 
most kolejowy - miejsce to stanie się do-
datkową atrakcją nie tylko dla rowerzystów 
odwiedzających naszą gminę, ale także dla 
wszystkich mieszkańców Prusic.

Pomysł na Inkubator 
Przetwórstwa Lokalnego 
Po wielu latach prób sprzedaży wreszcie 
udało się znaleźć nabywcę, który znalazł 
pomysł na niszczejący budynek, a w dodat-
ku ma mnóstwo energii do działania.
- Tak jak wielu mieszkańców Prusic, tak  
i mnie bolało, że tak cenny dla nas wszyst-
kich budynek niszczeje, że nikt nie jest 
zainteresowany zakupem. Postanowiłem 
wystartować w przetargu i dać mu nowe 
życie poprzez utworzenie w nim Inkubatora 
Przetwórstwa Lokalnego – mówi właściciel 
budynku i wyjaśnia na czym polega jego 
pomysł: - Budynek Dworca o pow. około  
300 mkw., znajduje się przy kolei wąskoto-
rowej, a Gmina Prusice zrealizowała projekt 
budowy Ścieżki Rowerowej Śladami Kolei 
Wąskotorowej. Koncepcja jest taka, że tu-
ryści, zwłaszcza Ci, którzy poruszają się na 
rowerach, będą mogli się zatrzymać w bu-
dynku Dworca, odpocząć, a przy okazji za-
kupić produkty naszych lokalnych rolników 
i wytwórców. A mamy się czym pochwalić. 
Produktów lokalnych mamy w bród – wyja-
śnia Kamil Leśniak. 

Pomysł to jedno, a realizacja drugie. Począ-
tek to żmudne i czasochłonne uzgadnianie 
projektu renowacji z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków, stworzenie dokumen-
tacji oraz uzyskanie pozwolenie na budowę. 
Następnie, ze względu na duże nakłady fi-
nansowe – ponad 1 mln złotych - potrzebne 
na remont i prace budowlane, rozpoczął się 
proces poszukiwania środków zewnętrz-
nych, które pomogłyby rozpocząć ratowa-
nie zabytku. Nowy właściciel szukał środ-
ków w DAWGu czy funduszach norweskich.
Udało się pozyskać dotację w wysokości 
500 tys. zł z Lokalnej Grupy Działania Kra-
ina Wzgórz Trzebnickich z krajowych środ-
ków publicznych i środków pochodzących  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
PROW 2014-2020, na realizację operacji  
w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” 
i otrzymał dofinansowanie.
- Głównym celem zadania pod nazwą „Utwo-
rzenie Inkubatora Przetwórstwa Lokalne-
go Pod Trzema Wieżami w budynku dawnej 
kolejki wąskotorowej w Prusicach poprzez 
przebudowę i zmianę sposobu użytkowania 
budynku stacji kolejki wąskotorowej na bu-
dynek usługowy” jest powstanie Inkubatora 
Przetwórstwa Lokalnego na terenie Gminy 
Prusice, a tym samym na terenie objętym Lo-
kalną Strategią Rozwoju LGD Kraina Wzgórz 
Trzebnickich przeznaczonego dla produ-
centów rolnych nie tylko z terenu Gminy 
Prusice, np. sery, miody, nalewki, truskawki 
z Wszemirowa i wiele, wiele innych, ale tak-
że z terenu całego LSR LGD Kraina Wzgórz 
Trzebnickich (Gminy Trzebnica, Gminy Obor-
niki Śląskie, Gminy Wisznia Mała oraz Gminy 
Zawonia). Będzie to miejsce, które pozwoli 
rozwijać przedsiębiorczość i miejsce pracy 
– wyjaśnia Kamil Leśniak i dodaje, że teraz 
budynek stacji kolejki wąskotorowej będzie 
pełnił rolę usługową. 

Czym jest taki inkubator?
Inkubator przetwórstwa lokalnego - to 
podmiot działający w celu udostępnie-
nia lokalnym producentom rolnym lub 
małym przetwórcom, infrastruktury (po-
mieszczeń wyposażonych w urządzenia 
i maszyny niezbędne do przetwarzania 
produktów spożywczych i przygotowania 
do sprzedaży), spełniającej wymagania 
weterynaryjne, sanitarne i ochrony śro-
dowiska. Zasada funkcjonowania inku-
batora przetwórstwa lokalnego polega 
na odpłatnym udostępnianiu rolnikom 
przetwarzającym produkty rolne, odpo-
wiedniego zaplecza kuchennego. 

Przetwarzanie produktów spożywczych 
w odpowiednich warunkach higienicz-
nosanitarnych przyczyni się do profe-
sjonalnej produkcji domowej żywności 
oraz do ułatwienia rozwoju działalności 
gospodarczej. Zaawansowana forma in-
kubatora przetwórstwa lokalnego może 
też służyć przechowywaniu produktów 
oraz świadczyć usługi z zakresu pomocy 
prawnej, technologicznej lub marketin-
gowej. Usługi świadczone przez inku-
bator będą mogły obejmować również 
przygotowanie narzędzi informatycz-
nych potrzebnych do sprzedaży i dystry-
bucji produktów rolnych przez Internet.
Rolnik poniesie opłatę za korzystanie  
z pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz 
fachową pomoc, ale za to produkt prze-
znaczony do sprzedaży bezpośredniej 
będzie spełniał wymogi obowiązujących 
norm, co ułatwi wprowadzenie na rynek. 

Środki z Powiatu Trzebnickiego
Dotacja z Lokalnej Grupy Działania, to nie 
jedyne środki jakie udało się pozyskać wła-
ścicielowi budynku, który złożył również 
wniosek o przyznanie dotacji na zadanie „Re-
mont budynku dawnej stacji kolejowej przy 
ul. Kolejowej 1c w Prusicach” w ramach prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub ro-
bót budowalnych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków lub znajdujących się  
w gminnej ewidencji zabytków położonych 
na obszarze Powiatu Trzebnickiego do Sta-
rostwa Powiatu Trzebnickiego. Decyzją 
Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 13 czerw-
ca 2022 roku przyznano Kamilowi Leśniako-
wi dotację w wysokości 50.000,00 zł.
- W tym miejscu chciałbym podziękować 
Radnym Rady Powiatu Trzebnickiego, któ-
rzy wsparli przedsięwzięcie, tak kluczowe 
nie tylko dla Gminy Prusice, ale dla całego 
Powiatu Trzebnickiego – zaznacza Burmistrz 
Bandrowicz, dodając: - W szczególności 
dziękuję Radnym z terenu Gminy Prusice, 
którzy byli „za” – Wicestaroście Grzegorzowi 
Terebunowi, Stanisławowi Maciejewskiemu  
i Joannie Wiraszce. 
W trakcie sesji Rady Powiatu Trzebnickiego 
w dniu 13 czerwca 2022 roku Radni przyznali 
dotację po 50 000,00 zł także na kamienice 
w Rynku – Rynek 18 i Rynek 19. 
Na inkubatorze zyskają lokalni producenci, 
ponieważ będą sprzedawać wytworzone 
przez siebie towary bez pośredników, a tak-
że klienci, gdyż zrobią zakupy na odpowied-
nio przystosowanych stoiskach (względy sa-
nitarne) po cenach lokalnych producentów. 
Dodatkowym atutem powołania Inkubatora 
w budynku dworca będzie zapobieżenie jego 
dalszej degradacji i przywrócenie dawnego 
blasku pięknemu i zabytkowemu budynkowi.

Tak dworzec wyglądał w czasach swojej świetności

Aż trudno uwierzyć, że czas spowodował aż takie 
spustoszenie w Dawnym Dworcu

Już niedługo zaniedbany do tej pory budynek  
może tętnić życiem, ponieważ znajdzie się w nim 

Inkubator Przetwórstwa Lokalnego

Przez lata budynek popadał w ruinę
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

BuRMiSTRZ BANdRowicZ 
REALIzUjE ObIEtNICE wYbORCzE! 
Od września rusza ŻłObek POd Trzema wieŻami

Coraz bliżej do zakończenia prac w Żłobku Pod Trzema wieżami w Prusicach, 
następnie wyposażenie sal oraz pomieszczeń i od września będzie tu mo-
gło bezpiecznie i kreatywnie spędzać czas 39 dzieci z terenu Gminy Prusice  
w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. w piątek 10 czerwca 2022 roku radni 
rady miejskiej w Prusicach podjęli uchwałę o powołaniu jednostki pod nazwą 
„Żłobek Pod Trzema wieżami w Prusicach”

Żłobek od dawna był marzeniem mieszkań-
ców Gminy Prusice. Teraz to marzenie staje 
się rzeczywistością i już od nowego roku 
szkolnego maluchy będą mogły uczyć się  
w nowoczesnych, bezpiecznych i doskonale 
wyposażonych salach Żłobka Pod Trzema 
Wieżami, który powstaje w budynku przy 
ul. Szkolnej, w którym dawniej mieściła się 
szkoła podstawowa.
Choć z zewnątrz jeszcze nie widać ogro-
mu prac, który został wykonany, wnętrze 
obiektu wygląda już bardzo dobrze. Na 
zewnątrz inwestycji przeprowadzono już 
badania dendrologiczne i archeologiczne,  
a w środku postęp prac jest najbardziej wi-
doczny. Wykonano już okładziny ścienne  
i podłogowe w salach żłobka i szatni, w kuch-
ni położono kafle, wykonano biały montaż 
sanitarny i zamontowano lampy, urucho-
miono system ogrzewania ekologicznego 
– pompy ciepła, wraz z panelami fotowolta-
icznymi, które znajdują się na dachu budyn-
ku. Zamontowana została stolarka okienna  
i drzwiowa wewnątrz budynku, instalacja 
przeciwpożarowa, a także serwerownia. 
Wymalowane są także ściany. 
- Od 2014 roku szukaliśmy pomysłu na za-
gospodarowanie budynku przy ul. Szkolnej. 
Po wielu konsultacjach z różnymi środowi-
skami  wywodzącymi się  z Gminy Prusice  
wspólnie z Radnymi Miasta i Gminy Prusi-
ce kadencji 2014 – 2018  budynek po byłej 
Szkole Podstawowej  postanowiliśmy prze-
znaczyć  pod obiekt żłobkowy.  Tym samym 
oczekiwania mieszkańców Gminy Prusice 
stały się częścią programu wyborczego Ko-
mitetu Wyborczego Wyborców Igora Ban-
drowicza. 
Po zakończeniu prac budowlanych na prze-
łomie lipca i sierpnia przyjdzie czas na wy-

posażenie pomieszczeń, tak aby najmłod-
si od września mogli się czuć przyjemnie  
i bezpiecznie. 

- Uważam, że budynki przy ul. Szkolnej i przy 
ul. Żmigrodzkiej w Prusicach to nasze „sre-
bra rodowe”. Te obiekty na stałe wpisały się 
w nasz lokalny krajobraz, a także w pamięć 
osób, które uczęszczały do tych obiektów 
kiedy świadczyły usługi publiczne – opo-
wiada włodarz Gminy Prusice, kontynuując: 
- Za wszelką cenę szukaliśmy pomysłu, aby 
nadać tym obiektom nowy wymiar użytecz-
ności publicznej. Po wielu konsultacjach 
społecznych udało się wypracować kom-
promis i znaleźć pomysł na oba obiekty. Na 
ulicy Szkolnej dobiegają końca prace przy 
Żłobku Pod Trzema Wieżami w Prusicach, 
dzięki pozyskanym środkom unijnym i rzą-
dowym w wysokości 2,5 mln zł. Bierzemy 
również pod uwagę możliwość rozbudowy 
placówki o kolejne miejsca żłobkowe. 
Podobnie jest z budynkiem przy ul. Żmi-
grodzkiej, w którym na dole mieści się Se-
nior-Wigor, a już nie długo będzie miało 
również swoją siedzibę Centrum Usług Spo-
łecznych, które zostanie przeniesione z bu-
dynku przy ul. Powstańców Śląskich. Dzię-
ki pozyskanej dotacji w wysokości ponad  
3 mln zł będziemy chcieli zaoferować nową 
jakość usług społecznych. 

Całkowity koszt remontu budynku przy  
ul. Szkolnej, w którym będzie mieścił się 
żłobek to ponad 2,4 mln zł, z czego ponad 
1 mln zł to dofinansowanie w ramach rządo-
wego programu opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „MALUCH +” 2020. Gmina Prusice 
pozyskała także dofinansowanie w wyso-
kości ponad 1,4 mln zł na funkcjonowanie 

placówki, zatrudnienie odpowiedniej kadry, 
dodatkowe wyposażenie i zabawki, a także 
zajęcia dla dzieci z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego.

Rodzice chętni do zapisania swojej pocie-
chy w Żłobku Pod Trzema Wieżami pro-
szeni są o śledzenie strony internetowej  
www.prusice.pl i facebooka Gminy Prusice, 
gdyż w okresie lipiec – sierpień zostanie 
przeprowadzona rekrutacja do placówki. 

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Sekretarzem Gminy Wiktorem Lubienieckim, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych 
Anną Radotą, Pracownikami Urzędu Miejskiego w Prusicach Barbarą Piotrowską, Dorotą Muszczak i Kamilem 
Leśniakiem oraz Radnymi Rady Miejskiej w Prusicach sprawdzali postęp prac na Żłobku Pod Trzema Wieżami 

Efekt prac wewnątrz budynku nabiera kształtów

Sale już niedługo będą przypominały typowe sale żłobkowe



AKTUALNOŚCI

str. 7 Nr 2/2022  •   czerwiec 2022 r.Samorządowy Informator GmiNy PRUSiCE

P R U S I C E

11 MLN ZŁoTYch 
NA dRoGi i kAMiENicE

w poniedziałek 30 maja 2022 roku dotarły do nas doskonałe wiadomości dla 
naszych mieszkańców. samorząd prusicki pozyskał ponad 11 mln złotych na 
drogi i kolorowe kamienice w ramach ii naboru rządowego Programu inwe-
stycji strategicznych z Polskiego ładu.

Gmina Prusice otrzymała 4 750 000,00 zł 
dofinansowania na zadanie: „Budowa i prze-
budowa infrastruktury drogowej w miej-
scowościach Gminy Prusice”. Projekt ma na 
celu budowę i przebudowę dróg gminnych 
na terenie Gminy Prusice w 13 miejscowo-

ściach m.in.. w Jagoszycach, w Skokowej, 
Goli, Wilkowej, Strupinie, Ligotce, Krości-
nie Małej, Zakrzewie-Raszowicach, Piotr-
kowicach, Pawłowie Trzebnickim, Górowej, 
Ligocie Strupińskiej, Wszemirowie oraz 
Prusicach.

Paweł Hreniak - Poseł na Sejm RP przekazał na ręce Burmistrza Igora Bandrowicza symboliczne promesy 

PRAwiE 14 MLN ZŁ NA Budowę szkoły w skokowej
mamY TO! w czwartek 23 czerwca 2022 roku burmistrz igor bandrowicz 
wspólnie ze skarbnikiem Jackiem ryńskim w narodowym Funduszu Ochro-
ny środowiska i Gospodarki wodnej w warszawie podpisali umowę na  
ok. 14 mln zł na zadanie „budowa nowoczesnej szkoły Podstawowej imienia 
Lecha i marii kaczyńskich w skokowej” w ramach Programu Priorytetowego 
budownictwo energooszczędne. Część 2)  PuszCzYk – niskoemisyjne budyn-
ki użyteczności publicznej.

Jedną z priorytetowych inwestycji na lata 
2022-2024 jest długo wyczekiwana przez 
najmłodszych mieszkańców i ich rodziców 
budowa Szkoły Podstawowej w Skokowej. 
Inwestycja będzie polegała na budowie 
nowoczesnego niskoemisyjnego budynku 
o podwyższonych parametrach energe-
tycznych wykorzystujących energię OZE, 

przystosowanym dla niepełnosprawnych, 
z odpowiednim zapleczem, pracowniami  
i salami tematycznymi, a także pomiesz-
czeniami do rozwijania pasji i zaintereso-
wań.
Nowy budynek Szkoły będzie znajdował się 
przy ul. Kościelnej i Piaskowej w Skokowej  
i będzie miał powierzchnię całkowitą liczą-

cą ponad 4000 m2, a także będzie przezna-
czony dla dzieci i młodzieży z 14 miejscowo-
ści gminy.  Do nowej Szkoły Podstawowej 
w Skokowej będą uczęszczać uczniowie, 
którzy obecnie uczą się w Szkole w Skoko-
wej, w Piotrkowicach i w Strupinie. Nowy 
budynek Szkoły Podstawowej w Skokowej 
powstanie w tzw. kompleksie edukacyjno–
kulturalno–sportowym, gdzie trwają pra-
ce wykończeniowe nad Centrum Inicjatyw  
i Produktu Lokalnego. 

Mamy ok. 18 mln zł 
ze środków zewnętrznych

Tak duża inwestycja to również bardzo wy-
sokie koszty, dlatego samorząd prusicki 
stara się pozyskiwać na zadanie środki ze-
wnętrzne. W 2021 roku pozyskaliśmy 4 mln 
zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych i to był dobry początek do dalszych 
kroków. 

– W czerwcu 2021 roku znaleźliśmy kon-
kurs w Narodowym Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu Priorytetowego Budownictwo 
energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Ni-
skoemisyjne budynki użyteczności publicz-
nej, do którego nasza inwestycja wpisywa-
ła się idealnie – opowiada Burmistrz Igor 

Bandrowicz, dodając: - Złożyliśmy wniosek 
o dotację oraz wniosek o pożyczkę. Prze-
szliśmy pozytywnie ocenę formalną, ocenę 
merytoryczną i w marcu 2022 roku rozpo-
częliśmy proces negocjacji, który udało 
zakończyć się pozytywnie. 31 maja 2022 
roku Zarząd NFOŚiGW oraz Rada Nadzorcza 
podjęli uchwały o przyznaniu dotacji w wy-
sokości ponad 5 mln zł, i pożyczki w wyso-
kości ponad 8 mln zł. 14 czerwca 2022 roku 
uchwała się uprawomocniła, a w dniu  
23 czerwca nadszedł długo oczekiwany 
moment i udało nam się podpisać umowę 
na przyznane środki. W tym miejscu dzięku-
ję wszystkim zaangażowanym w pozyskanie 
tych środków na każdym etapie. 

Otwarto przetarg na budowę 
szkoły w Skokowej

Po unieważnieniu w marcu 2022 roku 
pierwszego przetargu na budowę nowocze-
snej Szkoły Podstawowej im. Lecha i Marii 
Kaczyńskich w Skokowej, podjęto decyzję  
o podzieleniu inwestycji na etapy i ogłoszo-
no przetarg na etap 1 – roboty konstrukcyj-
no–budowlane.

20 czerwca 2022 roku otworzono 4 oferty, 
które wpłynęły w przetargu. Obecnie są 
one na etapie weryfikacji. 

Drugim projektem na który Gmina Prusice 
uzyskała środki w wysokości 6 300 000,00 zł 
jest zadanie Kolorowe kamienice - rewita-
lizacja i modernizacja 13 budynków miesz-
kalnych wraz z otoczeniem położonych  
w centrum Prusic, zlokalizowanych przy uli-
cy Wrocławskiej, Żmigrodzkiej, Jana Pawła 
II, Kolejowej, Rynek oraz Powstańców Ślą-
skich. 
- Jak ostatnio podsumowała Gazeta Wybor-
cza w Gminie Prusice „Inwestycja goni inwe-
stycję”, a rozstrzygnięcie konkursu Polski  
Ład – II nabór jest tego doskonałym potwier-

dzeniem – opowiada Burmistrz Igor Ban-
drowicz, dodając: - W tym miejscu pragnę 
podziękować Posłom na Sejm RP Pani Mi-
rosławie Stachowiak–Różeckiej oraz Panu 
Pawłowi Hreniakowi, a także Radnemu Sej-
miku Województwa Dolnośląskiego Tytusowi 
Czartoryskiemu za pomoc w dalszym rozwo-
ju Naszej Małej Ojczyzny. Dziękuję również 
wszystkim pozostałym zaangażowanym 
w pozyskanie środków Radnym, Sołtysom 
oraz Pracownikom Urzędu Miejskiego w Pru-
sicach na poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców, bo RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

25 LAT REhABiLiTAcji w PRUSICACh

ZAkońcZYLiśMY dRuGi ETAP PRAc 
w oŚRoDku zDRowia

Ćwierć wieku temu w Prusicach powstała poradnia rehabilitacyjna i nieprze-
rwanie działa do dnia dzisiejszego. najpierw w Gminnym Ośrodku kultury, 
obecnie w Prusickim Centrum medycznym przy ul. Żmigrodzkiej 22, a już la-
tem przyszłego roku przeniesie się do nowoczesnego, budowanego od pod-
staw budynku przy ul. młynarskiej. 

nowa siedziba ośrodka zdrowia prezentuje się coraz lepiej, ponieważ budy-
nek jest już w stanie surowym, zamkniętym. niebawem rozpocznie się trzeci 
etap prac.  

Dokładnie 1 marca 1997 roku swoją działal-
ność rozpoczęła poradnia rehabilitacyjna w 
Prusicach. Przez pierwszy rok funkcjono-
wała w Gminnym Ośrodku Kultury, a potem 
została przeniesiona na ul. Żmigrodzką 22, 
do budynku ośrodka zdrowia.
Artur Olszak to fizjoterapeuta, który od 
samego początku jest związany z prusicką 
rehabilitacją. Zanim rozpoczął pracę w Pru-
sicach, rehabilitował w dużej wrocławskiej 
placówce.
- Powstanie rehabilitacji w Prusicach to 
był pomysł Józefa Mnicha, kierownika te-
renowej placówki Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego i doktora Lucjana 
Abratańskiego. To od KRUS-u otrzymaliśmy 
dotację na pierwszy sprzęt, mogliśmy reha-
bilitować rolników. Na początku mieliśmy 
mało sprzętu, ale w 2008 r. nadarzyła się 
okazja, żeby aplikować o środki Unii Euro-
pejskiej i wtedy zakupiliśmy większą ilość 
urządzeń – mówi Artur Olszak. 

Budynek, w którym obecnie mieści się przy-
chodnia jest zabytkowy i pieczę nad każdy-
mi, nawet najdrobniejszymi zmianami ma 
konserwator zabytków. To właśnie z tego 
powodu, przebudowa obecnej przychodni 
w taki sposób, aby spełniała wymagania, 
nie była możliwa. Już w 2018 roku ruszyła 
procedura budowy nowoczesnego, speł-
niającego wszystkie kryteria ośrodka zdro-
wia, w którym będzie się mieściła również 
poradnia rehabilitacyjna.

Szeroki zakres świadczeń 

Jak wspomina, już w pierwszym okresie 
działalności wykonywał kinezyterapię, fi-
zykoterapię, masaż. Wtedy aparat „do prą-
dów” był tylko jeden, a teraz na wyposa-
żeniu są 4. Ważnym zakupem był laser do 
laseroterapii, w 2009 roku urządzenie do 
krioterapii.
Przez te wszystkie lata pan Artur Olszak był 
jedynym rehabilitantem. Jak mówi, więk-
szość jego pacjentów to chorzy po urazach, 
a także przewlekle chorzy, ze zmianami 
zwyrodnieniowymi, z dyskopatią. 
– Dzięki aparatowi HiTop 191 mamy także 
możliwość udzielenia pomocy chorym z cu-
krzycą, co zabezpiecza przed późniejszymi 
konsekwencjami choroby. Warto dodać, że 
Gmina Prusice zakupiła nam laser wysoko-
energetyczny, który jest najlepszy w całym 
powiecie trzebnickim. To urządzenie naj-
wyższej klasy – podkreśla Artur Olszak. 

Artur Olszak od 25 lat rehabilituje mieszkańców 
Gminy Prusice

Rehabilitacja dla Mieszkańców  
Gminy Prusice

Z usług poradni rehabilitacyjnej mogą ko-
rzystać zameldowani mieszkańcy Gminy 
Prusice. 
- Poradnia jest finansowana tylko i wyłącz-
nie przez Gminę Prusice. Nie mamy podpi-
sanego kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, dlatego też obsługujemy wyłącz-
nie mieszkańców naszej gminy – wyjaśnia 
Agnieszka Opałka, pielęgniarka koordynu-
jąca z Prusickiego Centrum Medycznego. 

Przed pandemią poradnia przyjmowa-
ła dziennie nawet 25 osób, jednak, kiedy 
zostały wprowadzone restrykcje, liczba 
udzielanych świadczeń spadła i jest dosto-
sowana do aktualnych wymogów sanitar-
nych. Z tego powodu pacjenci muszą obec-
nie oczekiwać na zabiegi, ale kolejki nie są 
duże. Zawsze pierwszeństwo w przyjęciach 
mają pacjenci „pilni”.

Ta praca, to wyzwanie

Artur Olszak jest jedynym rehabilitantem, 
który na stałe pracuje w Prusickim Cen-
trum Medycznym. Do tej pory współpraco-
wał z różnymi lekarzami, szkolił praktykan-
tów. Jak sam mówi, nauka idzie do przodu  
i wymaga, aby cały czas się szkolić.
- Niedawno przeszedłem szkolenie terapii 
czaszkowo-krzyżowej, a także inne. Do-
bry rehabilitant ma nie tylko nowoczesny 
sprzęt, ale też wiedzę i umiejętności – pod-
kreśla Artur Olszak.
Przez 25 lat miał do czynienie z pacjentami 
cierpiącymi na różne dolegliwości. Dosko-
nale pamięta swoich młodych pacjentów, 
z którymi prowadził zajęcia gimnastyki ko-
rekcyjnej, kiedy byli uczniami szkoły pod-
stawowej, a teraz są dorosłymi ludźmi. 
– To miłe, że cały czas rozpoznają mnie na 
ulicy. Ta praca daje dużą satysfakcję. Wi-
dząc, jak osoba po wypadku wraca do zdro-
wia i sprawności – mówi rehabilitant. 

Budynek nowego ośrodka zdrowia Prusic-
kiego Centrum Medycznego przy ul. Mły-
narskiej w Prusicach wygląda imponująco. 
Już widać, jak dużą powierzchnię będzie 
miał. Przypomnijmy, że na 700 mkw. znaj-
dą się gabinety lekarskie, zabiegowe i re-
habilitacyjne. Wszystkie pomieszczenia 
będą przystosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych, na poziomie „0”, zgodnie 
z nowymi, rygorystycznymi normami. Co 
bardzo istotne dla rodziców, rozdzielone 
będą przychodnie dla „dzieci zdrowych” 
(przychodzących na szczepienia lub bilan-
se) i „dzieci chorych”. Zaplanowano także 
gabinety specjalistyczne: stomatologiczny, 
ginekologiczny, okulistyczny, kardiologicz-
ny, diabetologiczny i inne. A żeby pacjenci 
mogli kompleksowo skorzystać z usług,  
w jednym miejscu, w ośrodku zdrowia znaj-
dzie się także apteka.

- Wszystkie prace idą zgodnie z planem – 
zapewnia Wiktor Lubieniecki Prezes Pru-
sickiego Centrum Medycznego i dodaje, że 
zakończył się już drugi etap prac. 
– Budynek jest w stanie surowym, zamknię-
tym. Ma już wykończone poszycie dachu, 
zamontowane są aluminiowe i szklane wi-
tryny na wejściach, cała stolarka okienna 
– wylicza prezes.

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Prezesem 
Prusickiego Centrum Medycznego Wiktorem 
Lubienieckim, Doktorem Adamem Gubernatem  
i Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego Grzegorzem 
Terebunem sprawdzają efekt prac wykonanych  
w ramach 2 etapu

Budynek ma już wykończone poszycie dachu, zamontowane są aluminiowe i szklane witryny na wejściach, 
cała stolarka okienna

Nowa przychodnia będzie miała 700 mkw

Kiedy kończył się drugi etap prac, Gmina 
Prusice ogłosiła przetarg na trzeci etap – 
prace wykończeniowe. Dokładnie 10 czerw-
ca zostały otwarte oferty. Jak się okazało, 
na wszystkie 3 części zadania (prace wy-
kończeniowe budowlane, prace instala-
cyjne elektryczne i prace sanitarne) oferty 
złożył jeden wykonawca. Po jednej z każdej 
z trzech części, jeden wykonawca. Oferty 
opiewają na kwoty wyższe niż Gmina Prusi-
ce zakładała w kosztorysie.
Jak mówi Wiktor Lubieniecki, harmono-
gram prac przewiduje, że wykończenie 
ośrodka zdrowia zajmie około 12 miesięcy. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
podczas wakacji w 2023 roku nowa przy-
chodnia będzie już obsługiwała pacjentów 
w komfortowych warunkach. 
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P R U S I C E

NiE ZwALNiAMY TEMPA 
z INwEStYCjAMI DROGOwYMI

bezpieczeństwo na drogach i poprawa stanu nawierzchni, budowa nowych 
chodników, a także ścieżek rowerowych to jeden z priorytetów władz Gmi-
ny Prusice. w tym roku udało się już zrealizować wiele inwestycji, a kolejne 
są wykonywane i planowane, zarówno przez samorząd prusicki, jak i spółkę 
Prusickie drogi. nie bez znaczenia jest fakt, że na szereg przebudów i remon-
tów pozyskaliśmy środki zewnętrzne, dzięki czemu możemy wykonać jeszcze 
więcej nowych zadań drogowych.

Bezpieczne drogi to równy asfalt, szerokie 
pobocza, chodniki, a także ścieżki rowero-
we tak, aby każdy uczestnik ruchu mógł po-
ruszać się wygodnie i mieć poczucie pew-
ności, że bez uszczerbku, z przyjemnością 
dotrze do celu. 
Gmina Prusice inwestuje w bezpieczeństwo 
remontując i przebudowując zniszczone 
drogi, a wiele z nich jest wykonywanych ze 
wsparciem środków pozyskanym ze źródeł 
zewnętrznych, dzięki czemu więcej pienię-
dzy pozostaje w budżecie Gminy Prusice. 
W tym roku zaplanowaliśmy – zrealizowali-
śmy lub jesteśmy w trakcie realizacji między 
innymi: przejście dla pieszych w Skokowej, 
remont drogi asfaltowej Brzeźno–Wilkowa, 
remonty bocznych ulic od ul. Polnej, ul. Pie-
trowickiej, a także w Jagoszycach i Budzi-
czu. Przed nami ul. Wrzosowa w Skokowej, 
a także duży projekt drogowy. 

Remont drogi asfaltowej Brzeźno-Wilkowa

Wyremontowano drogę w Jagoszycach Zakończenie prac na ul. Pietrowickiej w Prusicach

Remont w Prusicach bocznej ul. Polnej

Mieszkańcy Skokowej przy zbiegu ul. Żmigrodzkiej i Polnej zyskali nowe przejście dla pieszych dzięki pomysłowi 
Burmistrza Igora Bandrowicza wraz z Radnymi Arturem Bagińskim i Józefem Gruchałą i pozyskanym środkom

 Droga w Budziczu w trakcie prac Prace na ul. Pietrowickiej w Prusicach
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w kASZYcAch wiELkich 
bęDzie się sPoRo Działo

XXXii GRANd PRiX doLiNY BARYcZY 
- memoRiał w. gRunDmanna i j. wizowskiego już za nami!

rozmowa z przedstawicielem mieszkańców to najlepszy sposób na poznanie 
potrzeb i bolączek lokalnych społeczności. Tę tezę potwierdzają Grzegorz Te-
rebun wicestarosta Powiatu Trzebnickiego i Jarosław Jakubiak radny rady 
miejskiej w Prusicach, którzy spotkali się, aby przedyskutować problemy 
mieszkańców kaszyc wielkich i Gąsek.

To była prawdziwa gratka nie tylko dla miłośników kolarstwa, sportu i rywa-
lizacji, ale przede wszystkim doskonałej zabawy i wspólnego przeżywania 
sportowych emocji. w niedzielę 19 czerwca 2022 r. odbył się XXXii Grand 
PriX doliny baryczy, którego współorganizatorem była Gmina Prusice. Pod-
czas wydarzenia naszą Gminę reprezentował Grzegorz Terebun wicestarosta 
Powiatu Trzebnickiego. 

Jarosław Jakubiak objął mandat radnego 
okręgu 13., czyli Kaszyc Wielkich i Gąsek. 
Stało się tak w wyborach uzupełniających, 
ogłoszonych po śmierci radnego Adama 
Nowaka. 
Grzegorz Terebun spotkał się z nowym rad-
nym, ponieważ chciał poznać oczekiwania 
mieszkańców.

- Rozmawialiśmy o najpilniejszych potrze-
bach mieszkańców. Ustaliliśmy z radnym, 
że jeszcze w tym roku rozwiążemy problem 
chodnika przy tak zwanym „sześcioraku”, 
czyli wyniesionego przejścia dla pieszych 
przy świetlicy wiejskiej – mówi Grzegorz 
Terebun i dodaje, że ustaleń było więcej: 
- Jako Powiat Trzebnicki zaktualizujemy 
dokumentację dotyczącą przebudowy dro-
gi na odcinku Kaszyce Milickie-Kaszyce 
Wielkie-Domanowice i w najbliższym czasie 
rozpoczniemy remont tego istotnego dla 
mieszkańców odcinka drogi. Radnemu Ja-
rosławowi Jakubiakowi życzę jak najwięcej 
sukcesów w sprawowaniu odpowiedzialnej 
funkcji radnego – dodaje Grzegorz Terebun.

Grand Prix Doliny Baryczy to wyścig kolar-
ski, który już na dobre wpisał się w kalen-
darz imprez na terenie naszego powiatu, 
ponieważ jego licząca 144 kilometry trasa 
przebiega przez miejscowości: Powidzko, 
Przedkowice, Dobrosławice, Prusice, Ka-
szyce Wielkie, Kaszyce Milickie, Przedkowi-
ce, Osiek do mety w Żmigrodzie. Runda ma 
36 km.

Ze spotkania zadowolony jest także Jaro-
sław Jakubiak.
- Uzgodniliśmy, że będą zrobione chodniki  
w Kaszycach Wielkich wzdłuż drogi powia-
towej Trzebnica-Żmigród, a także że zosta-
nie wykonany jeszcze jeden próg zwalniają-
cy. Wspólnie ustaliliśmy, że konieczna jest 
wymiana słupów energetycznych, które są 
uszkodzone i podcięcie suchych konarów 
drzew. Co ważne dla naszych mieszkań-
ców, już zostały już naprawione pęknięcia 
na chodnikach i drodze Kaszyce-Prusice – 
podkreśla nowy radny. 

Grzegorz Terebun Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego i Jarosław Jakubiak  
rozmawiali między innymi o konieczności wybudowania chodnika

Przy drodze powiatowej, tuż obok świetlicy wiejskiej powstanie bezpieczne, wyniesione przejście dla pieszychW Kaszycach Wielkich zrobi się bardziej bezpiecznie

Grzegorz Terebun, Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego 
reprezentował Gminę Prusice, współorganizatora 
wyścigu Trasa zawodów przebiegała przez miejscowości na terenie Gminy Prusice, a także przez samo miasto

W tym roku na starcie stanęło ponad  
80. zawodników z polskich i zagranicznych 
teamów. Wyścig zawodowców poprzedziła 
rywalizacja amatorów w cyklu PKO Ubez-
pieczenia Via Dolny Śląsk. Pierwsza grupa 
zawodników wystartowała o godz. 10.00. 
Amatorzy mieli do pokonania dystans Fun 
54 km, a Pro 72 km (zawodniczki) i 90 km 
(zawodnicy).
Przewidziano także start najmłodszych – 
chwilę po południu wyścig dzieci w ramach 
PKO Ubezpieczenia Junior Race. 

Organizatorem XXXII Grand Prix Doliny Ba-
ryczy – Memoriału Wernera Józefa Grund-
manna i Jerzego Wizowskiego jest Dolno-
śląski Związek Kolarski. PKO Ubezpieczenia 
Via Dolny Śląsk organizują Ślęża Sobótka 
Bike Academy, Dolnośląski Związek Ko-
larski, Miasto i Gmina Żmigród oraz Gmina 
Prusice.
- Grad Prix to wyjątkowe wydarzenie, które 
doskonale promuje Gminę Prusice, a także 
Powiat Trzebnicki. Jest okazją do pokaza-

nia, jak piękne przyrodniczo tereny, a także 
infrastruktura znajdują się w naszej okolicy. 
Do tego dochodzi doskonała organizacja, 
utytułowani zawodnicy, uczestnicy z całe-
go kraju i z zagranicy, a także atrakcje dla 
dzieci i cały rodzin – mówi Grzegorz Tere-
bun. 
Więcej informacji o wyścigu Grand Prix Do-
liny Baryczy – Memoriał W. Grundmanna  

i J. Wizowskiego, a także wyniki i zdjęcia 
znajdują się na stronie internetowej:
w

www.dzkol.pl/wyscigi-dzkol/gpdb- 
memorial-grundmanna-i-wizowskiego

a także na profilu facebookowym:
www.facebook.com/ 

grandprixdolinybaryczy
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PRAwiE 7 MLN ZŁ NA 3 kM DROGI PRUSICE-LIGOtkA!
To doskonała informacja dla mieszkańców Gminy Prusice, a szczególnie Ligotki. Już niedługo dojazd do tej miejscowości drogą powiatową z kierunku Prusic 
będzie bezpieczniejszy i komfortowy, a to dzięki dofinansowaniu, które pozyskał Powiat Trzebnicki. 

Przebudowa drogi łączącej Prusice z Li-
gotką staje się faktem. A wszystko dzięki 
staraniom Powiatu Trzebnickiego, który 
skutecznie złożył wniosek i pozyskał środki 
na gruntowny remont. 

Jak zapewnia Grzegorz Terebun, Wice-
starosta Powiatu Trzebnickiego, remont 
będzie gruntowną przebudową drogi, na 
której skorzystają kierowcy, piesi, a także 
rowerzyści.

- Projekt przewiduje realizację komplekso-
wej przebudowy jezdni na odcinku ponad  
3 kilometrów pomiędzy Prusicami a Ligotką 
wraz z poszerzeniem poboczy. W ramach in-
westycji powstanie również ścieżka rowero-
wa przebiegająca od istniejącego odcinka 
przy ulicy Kolejowej do ścieżki przebiega-
jącej przed miejscowością Ligotka – mówi 
Grzegorz Terebun i dodaje, że po drugiej 
stronie zaplanowana jest budowa chodnika 
w Prusicach przy ulicy Pietrowickiej, który 
będzie przebiegać do skrzyżowania na Pie-
trowice Małe. 
- W miejscowości Ligotka planujemy wy-
budowanie chodnika przez całą długość 
miejscowości. Obecnie jesteśmy na etapie 
projektowania. Wykonanie procedury prze-
targowej planujemy jesienią, natomiast 
rozpoczęcie prac przewidziane jest pod 
koniec bieżącego roku lub w pierwszych ty-
godniach 2023 roku – zapowiada Wicesta-
rosta Terebun.

Na remoncie drogi skorzystają także rowerzyści, ponieważ inwestycja obejmuje budowę ścieżki rowerowej 
przebiegającej od istniejącego odcinka przy ulicy Kolejowej do ścieżki przebiegającej przed miejscowością Ligotka

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już na przełomie 2022/2023 roku ruszą prace remontowe 
jak informuje Wicestarosta Grzegorz Terebun w rozmowie Burmistrza Igora Bandrowicza

Zadowolenia z powiatowej inwestycji nie kryje Igor Bandrowicz Bur-
mistrz Gminy Prusice, który podkreśla, że współpraca ze Starostwem 
Powiatowym w Trzebnicy doskonale się układa.

- Grzegorz Terebun doskonale rozumie potrzeby naszej gminy, a dzięki 
wsparciu radnych powiatowych możemy wspólnie pracować na rzecz 
mieszkańców. Tak było i w tym przypadku: Starostowo Powiatowe zło-
żyło wniosek o dofinansowanie remontu drogi Prusice–Ligotka, ponie-
waż dla naszej społeczności to bardzo potrzebna, wyczekiwana inwe-
stycja, która poprawi bezpieczeństwo – podkreśla Igor Bandrowicz.
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

NOwA SIEDzIbA cENTRuM uSŁuG 
SPoŁEcZNYch coRaz bLiżej

UMOwA NA FoTowoLTAikę PODPISANA

niedawno informowaliśmy, że Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Prusi-
cach został przekształcony w Centrum usług społecznych. ale nie tylko na-
zwa się zmieniła. Trwają prace remontowe w budynku przy ul. Żmigrodzkiej 
39, do którego docelowo ma się przenieść już niedługo Cus.

burmistrz igor bandrowicz, Przewodniczący zarządu związku Gmin bycho-
wo we wtorek 7 czerwca 2022 roku podpisał wspólnie z Członkiem zarządu, 
w obecności kierownika biura związku Gmin bychowo w Prusicach, a jedno-
cześnie wicestarosty Powiatu Trzebnickiego Grzegorza Terebuna, kierownika 
zakładu wodociągowego związku Gmin bychowo Joanny Cybuch i Głównego 
księgowego michała Przyweckiego umowę z wyłonionym wykonawcą w dro-
dze przetargu nieograniczonego Firmą ekO-sOLar reprezentowaną przez 
Pana Teofila Jarosza na „budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 148 kw oraz 
magazynu energii o mocy 85 kw na stacji uzdatniania wody w bychowie”.

Zgodnie z planem, już od września Centrum 
Usług Społecznych, które obecnie zajmu-
je pomieszczenia przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Prusicach, będzie w nowej loka-
lizacji przy ul. Żmigrodzkiej, gdzie w prze-
szłości mieściła się szkoła. 
Obecnie na parterze budynku mieści się 
Dzienny Dom Pobytu Senior-Wigor. Obie 
instytucje nie będą ze sobą kolidowały, po-

Wartość inwestycji wyniesie 1 193 961,00 zł 
i w 95% zostanie zrealizowana z Funduszu 
Rządowego Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych. 

Stacja Uzdatniania Wody w Bychowie to 
strategiczny obiekt Zakładu Wodociągowe-
go Związku Gmin Bychowo, który uzdatnia  
i dostarcza wodę do 75 miejscowości usytu-

nieważ CUS zajmie wyższe kondygnacje. 
Aktualnie trwają tam prace budowlane, 
sanitarne oraz elektryczne celem dosto-
sowania pomieszczeń do pomieszczeń 
biurowych i administracyjnych oraz gabi-
netów specjalistycznych. Zakończenie prac 
przewiduje się na połowę lipca 2022 roku. 
Kolejnym etapem będzie wyposażenie po-
mieszczeń, tak, aby od września placówka 
mogła działać w nowej siedzibie. 
– W kwietniu 2020 roku złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie do Ministerstwa w ra-
mach konkursu „Wsparcie tworzenia cen-
trów usług społecznych i rozwój dostar-
czanych przez nie usług” - typ 1b na zadanie 
„Utworzenie Centrum Usług Społecznych 
w Gminie Prusice”. W czerwcu 2021 roku 
okazało się, że nasz projekt otrzymał do-
finansowanie w wysokości ponad 3 mln zł  
z Programu Operacyjnego Wiedza, Eduka-
cja i Rozwój. Większość projektu to dzia-
łania miękkie dla naszych mieszkańców, 
w tym porady psychologiczne, prawnicze,  
ale także w ramach projektu zostały zapla-
nowane prace adaptacyjne w celu dostoso-

Projekt pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Prusice” realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

wania piętra w budynku przy ul. Żmigrodzkiej 
do nowej siedziby CUS, które w najbliższych 
tygodniach dobiegną do końca. Inwestycja 
kosztuje ponad 700 tys. zł – opowiada Bur-
mistrz Igor Bandrowicz, dodając: - Budynek 
przy ul. Żmigrodzkiej to nasze tzw. „srebro 
rodowe”. Wpisał się on w nasz krajobraz,  

a także w pamięć osób, które do niego 
uczęszczały, gdy był jeszcze szkołą. Dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym mam 
nadzieję, że uda nam się nadać nową jakość 
temu budynkowi, a usługi świadczone w nim 
przez Centrum Usług Społecznych będą na 
miarę XXI wieku. 

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z pracownikami 
Urzędu Miejskiego: Dorotą Muszczak odpowiedzialną za 
nadzór nad inwestycją i Dorotą Leń odpowiedzialną za 
pozyskanie środków sprawdzał postęp prac

Burmistrz Igor Bandrowicz, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Bychowo w obecności m.in. Kierownika Biura 
Związku Gmin Bychowo w Prusicach, a jednocześnie Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego Grzegorza Terebuna 
podpisał umowę na fotowoltaikę 

Burmistrz Igor Bandrowicz, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Bychowo oraz . Kierownik Biura Związku Gmin 
Bychowo w Prusicach, a jednocześnie Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebuna gratulują Kierownik 
Zakładu Wodociągowego Związku Gmin Bychowo Joannie Cybuch wyłonienia Wykonawcy 

Wspólnie stwierdzono, że prace remontowe powinny zakończyć się do połowy lipca, następnie wyposażenie 
pomieszczeń, tak aby od września CUS mógł funkcjonować w nowej siedzibie

owanych na terenie Gmina Prusice, Trzeb-
nica, Wołów, Żmigród oraz dostarcza wodę 
hurtowo do części Gminy Oborniki Śląskie. 

Inwestycja pozwoli zaoszczędzić 25% wy-
korzystywanej energii z sieci tj. ok. 150 000 
kWh/rocznie, co przy obecnej cenie energii 
niewątpliwie wpłynie na znaczne oszczęd-
ności Zakładu. 
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już nieDługo ZoSTANĄ RoZdANE LAPToPY

GMINA PRUSICE NA koNGRESiE SAMoRZĄdowYM

PRACUjEMY NAD LokALNĄ STRATEGiĄ RoZwoju

POwIAtOwE FoRuM PRZEdSięBioRcZości

1 085 000,00 zł otrzymała Gmina Prusice na zakup laptopów dla dzieci i wnu-
ków byłych pracowników PGr, które uczęszczają do szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. To efekt rządowego programu wsparcia rodzin byłych 
pracowników Państwowych Gospodarstw rolnych. Gminy, na których terenie 
funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa rolne mogły ubiegać się o dofinan-
sowanie na zakupu sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem.

14 października 2021 roku 
Gmina Prusice ogłosiła nabór 
na grant obejmujący dofina-
sowanie zakupu komputerów 
do nauki dla mieszkańców 
gminy tzn. popegeerowskiej. 
Celem projektu było wspar-
cie rodzin popegeerowskich 
z dziećmi w zakresie dostępu 
do sprzętu komputerowego 
oraz dostępu do Internetu. 
Łącznie podczas naboru do 
Urzędu Miejskiego w Prusi-
cach wpłynęło 471 oświad-
czeń mieszkańców, z czego 
434 zostały zweryfikowane 
pozytywnie i zakwalifikowały 
się do programu.

- Po podpisaniu umowy z Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa, Gmina Prusice w maju 
2022 roku ogłosiła procedurę przetargo-
wą na wyłonienie wykonawcy – opowiada 
Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: - Do 
przetargu zgłosiło się dwóch wykonawców 
z czego wybrano jednego, który spełnił 
warunki zamówienia. Kwota podana przez 
wykonawcę to 1 111 413,24 zł i przekroczyła 
wartość dofinansowania. Wychodząc na-
przeciw mieszkańcom wspólnie z Radnymi 
Rady Miejskiej w Prusicach zwiększyliśmy 
w budżecie brakującą kwotę o 26 413,24 
zł i rozstrzygnęliśmy przetarg. Została 
podpisana już umowa między Gminą Pru-
sice, a Wykonawcą zadania. Jeszcze w te 
wakacje sprzęt komputerowy – laptopy 
wraz z oprogramowaniem i akcesoriami 
trafią do uczniów zakwalifikowanych do  
programu.
Mamy nadzieję, że sprzęt przekazany rodzi-
com i uczniom pełnoletnim na własność, 

VIII Dolnośląski Kongres Samorządowy pod 
hasłem „Samorząd. Teraźniejszość – Przy-
szłość” na Stadionie Tarczyński Arena we 
Wrocławiu odbył się 19 maja 2022 roku. Te-
maty i panele dyskusyjne zostały poświęco-
ne uchodźcom, nowej perspektywie finan-
sowej 2021-2027 i funduszom europejskim 
oraz służbie zdrowia.
Samorząd prusicki na Kongresie reprezen-
towali Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lu-
bieniecki, Pełnomocnik Burmistrza Robert 
Adach oraz Pracownik Urzędu Miejskiego  
w Prusicach Dorota Leń.

w Gminnym Ośrodku kultury i sportu w Prusicach odbyły się dwukrotnie zorga-
nizowane przez stowarzyszenie Lokalna Grupa działania kraina wzgórz Trzeb-
nickich warsztaty z tworzenia Lokalnej strategii rozwoju 2023-2030 na nową 
perspektywę finansowania z PrOw pod okiem prowadzącej małgorzaty malec. 

burmistrz igor bandrowicz 17 maja 2022 roku uczestniczył w Powiatowym Fo-
rum Przedsiębiorczości, które odbyło się w Hotelu Trzebnica. była to świetna 
okazja do spotkania się z przedsiębiorcami z terenu całego powiatu trzebnic-
kiego, w tym również z Gminy Prusice, którym zależy na szybkim i innowacyj-
nym rozwoju swoich firm.

rozwiąże wiele problemów związanych  
z brakiem sprzętu komputerowego i dostępu 
do Internetu oraz zapobiegnie w przyszłości 
problemom związanym z nauką zdalną, co 
wpłynie pozytywnie na realizację obowiąz-
ków szkolnych i umożliwi również przeciw-
działanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci. 
Program grantowy jest sfinansowany w ra-
mach reakcji Unii na pandemię COVID-19, 
zgodnie z jego założeniem rząd sfinanso-
wał wartość laptopa do kwoty 2,5 tys. zł. ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 
zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia dotycząca reali-
zacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfro-
wym – Granty PPGR.

Na kongresie Gminę Prusice reprezentowali Sekretarz Wiktor Lubieniecki 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Prusicach: Dorota Leń i Robert Adach

W Powiatowym Forum Przedsiębiorczości 
uczestniczył Burmistrz Igor Bandrowicz i Sekretarz 

Wiktor Lubieniecki 

W spotkaniu 26 maja 2022 roku wzięli udział 
przedstawiciele LGD, w tym Prezes Grzegorz Derela 

oraz Kierownik Biura Ewa Rogowska

Trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju 

Jednym z paneli dyskusyjnych były fundusze 
europejskie w nowej perspektywie finansowej, czemu 

przysłuchiwali się Sekretarz Wiktor Lubieniecki 
oraz pracownik UM w Prusicach odpowiedzialny za 

pozyskiwanie środków Dorota Leń

Lokalna Strategia Rozwoju to strategiczny 
dokument tworzony dla danego obszaru 
wiejskiego wspólnie z lokalną społeczno-
ścią, który pozwoli ubiegać się o środki  
z Unii Europejskiej w kolejnym rozdaniu fi-
nansowym. 
W spotkaniu 26 maja 2022 roku wzięli 
udział przedstawiciele LGD, w tym Prezes 
Grzegorz Derela oraz Kierownik Biura Ewa 
Rogowska. Uczestnicy warsztatów praco-
wali nad analizą SWOT. Natomiast na spo-
tkaniu 13 czerwca 2022 roku wyznaczano 
kierunki i pomysły na co chcielibyśmy pozy-
skać środki zewnętrzne na rozwój Sołectw, 
miejscowości i na aktywizacje oraz integra-
cję mieszkańców. 

W trakcie wymiany doświadczeń przedsię-
biorcy mogli poznać informacje o sposobie 
finansowania swoich działań, a także do-
wiedzieli się o instrumentach wsparcia fi-
nansowego dostępnych na terenie powiatu 
trzebnickiego i Dolnego Śląska, w tym ofe-
rowanych przez takie instytucje i podmioty 
jak Dolnośląski Fundusz Gospodarczy czy 
też DAWG Dolnośląska Agencja Współpra-
cy Gospodarczej, a także jakie środki pla-
nowane są w ramach FEDS 2021-2027 dla 
przedsiębiorców
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

40 000,00 ZŁ NA MiEjScE REkREAcji 
w kRoŚcinie wieLkiej

43 000,00 ZŁ doTAcji DLa tRzech Dębów  
z boRówka na 40-Lecie

300 000,00 ZŁ NA 3 PLACE zAbAw
w poniedziałek 20 czerwca 2022 roku burmistrz igor bandrowicz odebrał 
promesę na miejsce rekreacji w krościnie wielkiej, na które samorząd pru-
sicki pozyskał środki z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. 

stowarzyszenie aktywni Liderzy Gminy Prusice wspólnie z Gminą Prusice, 
Gminnym Ośrodkiem kultury i sportu w Prusicach oraz Powiatem Trzebnic-
kim złożyło wniosek do stowarzyszenia LGd kraina wzgórz Trzebnickich na 
zadanie „Ludowe granie Pod Trzema wieżami w krainie wzgórz Trzebnickich 
z 40-leciem zespołu Trzy dęby z borówka”. udało się otrzymać decyzją rady 
Programowej stowarzyszenia 43 tys. zł dofinasowania w ramach PrOw 2014-
2020, zaś przewidywana wartość projektu to 55 tys. zł

stowarzyszenia z terenu Gminy Prusice: aktywni Liderzy w Gminie Prusice 
oraz skokowiak w lutym 2022 roku złożyły wnioski o dofinansowanie do sto-
warzyszenia Lokalna Grupa działania kraina wzgórz Trzebnickich na trzy pla-
ce zabaw: w Prusicach przy szkole Podstawowej im. Henryka sienkiewicza, 
we wszemirowie oraz w budziczu. udało się pozyskać maksymalne dotacje 
na każdą inwestycję w wysokości 100 tys. zł, a w sumie do Gminy Prusice trafi 
300 tys. zł. 

Dotację w wysokości 40 000,00 zł otrzyma-
liśmy w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi 
w 2022 roku na zadanie „Zagospodarowanie 
otwartych przestrzeni na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe w miejscowości Krościna 
Wielka”. 
W ramach zadania zostanie zagospodaro-
wany teren w miejscowości Krościna Wiel-
ka przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej 
powstałym w ramach projektu Gminy Prusi-
ce „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrz-
nej w miejscowości Krościna Wielka”, zre-
alizowanym w 2021 roku w ramach środków 
PROW 2014-2020. 
W ramach projektu planuje się: postawie-
nie wiaty, wykonanie ok. 100 m ogrodzenia, 
nasadzenia roślin przy placu zabaw i wiacie 
(zostaną zakupione rośliny tj. – tuja szma-
ragdowa 100 szt., Brzoza Doorenbos 15 szt., 
Klon – 15 szt., laurowiśnia wschodnia –  
17 szt. krokusy 1000 szt. oraz akacja kulista 
10 szt.), 4 ławki parkowe, kosze na śmieci, 
boisko do siatkówki, plażowej, palenisko, 

W ramach projektu planuje się: zakup  
26 kompletów strojów ludowych dla Ze-
społu Trzy Dęby z Borówka (9 kompletów 
męskich i 17 kompletów damskich). Prze-
widziano także zorganizowanie warsztatów 
artystycznych z emisji głosu, nauki śpiewu  

Gmina Prusice stawia na rozwój nie tylko 
samego miasta Prusice, ale także obsza-
rów wiejskich poprzez nie tylko inwestycje 
drogowe czy świetlice wiejskie, ale również 
w powstawanie nowych miejsc rekreacji od 
Juniora do Seniora i miejsc integracji spo-
łeczności lokalnej, takich jak place zabaw  
i siłownie zewnętrzne. 

W związku z ogłoszonym naborem wnio-
sków przez Stowarzyszenie Lokalna Gru-
pa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 dwa Stowarzyszenia  
z terenu naszej Gminy przy współpracy z sa-
morządem prusickim złożyły w dniu 22 lute-
go 2022 roku wnioski o dofinansowania. 

Stowarzyszenie Aktywni Liderzy w Gminie 
Prusice złożyło projekty na dwa zadania 
„Budowa miejsca rekreacji przy szkole 
podstawowej im Henryka Sienkiewicza  
w Prusicach” oraz „Budowa placu zabaw 
i siłowni zewnętrznej w miejscowości 
Wszemirów”. W ramach inwestycji powsta-
ną place zabaw wyposażone w urządzenia 
zabawowe wraz z siłowniami zewnętrzny-
mi, małą architekturą, oświetleniem foto-
woltaicznym, ławką solarną oraz koszami 
do segregacji śmieci. Na placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza w Prusicach ciekawym elementem 
będzie jedna z zabawek, którą planuje się 
zamontować na placu zabaw w kształcie 
trzech Wież, nawiązując do patentu, a na-
zwa placu zabaw będzie „Prusickie Wieże 
nie tylko dla Orłów”. Stowarzyszenie za-
równo na plac zabaw w Prusicach, jak i we 
Wszemirowie otrzymało po 100 tys. zł do-

a także zakup materiałów budowlanych do 
prac ziemnych. Wszystkie pozycje to za-
kupienie materiałów lub gotowych rzeczy  
(jak ławki, kosze na śmieci), zaś prace zo-
staną wykonane osobiście przez Mieszkań-
ców Sołectwa Krościna Wielka. 
Złożony wniosek był odpowiedzią na oddol-
ną inicjatywę mieszkańców Sołectwa Kro-
ścina Wielka na celu z Radnym Henrykiem 
Migdałem. 

Wspólnie stwierdzono, że prace remontowe powinny zakończyć się do połowy lipca, następnie wyposażenie 
pomieszczeń, tak aby od września CUS mógł funkcjonować w nowej siedzibie

Zespół Trzy Dęby rozpoczął świętowanie Jubileuszu 40-lecia

Burmistrz Bandrowicz odebrał promesę na nowe
 miejsce rekreacji w Krościnie Wielkiej

finansowania decyzją Rady Programowej 
Stowarzyszenia LGD Kraina Wzgórz Trzeb-
nickich. 

Stowarzyszenie Skokowiak natomiast zło-
żyło wniosek na zadanie „Remont placu 
zabaw i siłowni zewnętrznej w miejsco-
wości Budzicz”. W ramach inwestycji pla-
nuje się powstanie nowego placu zabaw 
wyposażonego w bezpieczne urządzenia 
zabawowe oraz siłowni zewnętrznej wraz 
z małą architekturą, oświetleniem foto-
woltaicznym, ławką solarną oraz koszami 
do segregacji śmieci. Planuje zamontować 
się również dwie lampy solarne z możliwo-
ścią ładowania urządzeń mobilnych. Sto-
warzyszenie na zadanie pozyskało także  
100 tys. zł. 

Obecnie wszystkie trzy projekty procedo-
wane są w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Dolnośląskiego, kolejnym etapem 
będzie podpisanie umów o dofinansowanie, 
a następnie możliwość rozpoczęcia reali-
zacji nowych inwestycji dla najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy. 

i doszkalania muzyki ludowej, nagranie pły-
ty z okazji 40-lecia zespołu, a także organi-
zację Przeglądu Zespołów Ludowych „Lu-
dowe granie Pod Trzema Wieżami w Krainie 
Wzgórz Trzebnickich”
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P R U S I C E

TAk RAdNi PRAcujĄ NA RZEcZ Swoich MiEjScowości! TAk SoŁTYSi PRAcujĄ NA RZEcZ Swoich MiEjScowości!
Na łamach gazety Prusice24 trwa cykl 
materiałów pod nazwą „TAK Radni pracują 
na rzecz swoich Miejscowości!”, dotyczą-
cy Radnych Rady Miejskiej w Prusicach,  
a dokładniej ich działań i pracy w terenie 
na rzecz swoich miejscowości.
W aktualnym numerze prezentujemy dzia-
łania Radnej z Wszemirowa, a jednocze-
śnie Sołtyski Wszemirowa od 12 lat Doroty 
Olszańskiej. Mandat radnej piastuje od 
2018 roku. Zainicjowała powstanie i przez 
10 lat była prezeską Stowarzyszenia Po-
zytywnie Nakręceni z Wszemirowa, które 
dało początek Biesiadzie Truskawkowej. 
Jest także Przewodniczącą Rady Para-
fialnej. Jak mówi, od początku jej kadencji 
jako sołtysa, a potem radnej, we Wszemi-
rowie sporo się zmieniło.
- Udało się nam przeprowadzić remont 
drogi w miejscowości, remont świetli-
cy wiejskiej, której termomodernizacja 
odbyła się w 2018 roku. Wykonaliśmy al-
tankę przy świetlicy wiejskiej, która jest 
dodatkowym miejscem na spotkania 
integracyjne mieszkańców wsi. Zamon-
towaliśmy gabloty informacyjne w miej-
scowości. Zakupiliśmy kosiarkę trakto-
rową, pozwalającą dbać o wizerunek wsi 
– wylicza Dorota Olszańska i dodaje, że  
z funduszu sołeckiego zostało zakupio-
ne wyposażenie na świetlicę m.in.: stoły, 
patelnia elektryczna, zlewy i stoły ga-
stronomiczne, wykonano montaż szam-
ba na świetlicy wiejskiej, zarurowano 
odcinek rowu wzdłuż budynku świetlicy.  
Sporo zyskała także infrastruktura spor-
towa, ponieważ we Wszemirowie za-
montowano piłkochwyty na boisku do 
piłki nożnej oraz na boisku do siatkówki, 
zakupiono kontener sanitarny na boisko 
sportowe we Wszemirowie, z którego 
będzie korzystać klub sportowy Sparta 
Wszemirów.
- Obecnie wykonywane są prace związa-
ne z dostosowaniem boiska do wymogów, 

Na łamach gazety Prusice24 publikujemy 
cykl materiałów o pracy Sołtysów na rzecz 
swoich lokalnych miejscowości. W dzisiej-
szym numerze pokazujemy, jak działa Soł-
tys Brzeźna Tomasz Podobiński wspólnie  
z mieszkańcami. 
Brzeźno jest niewielkim sołectwem, mie-
szka tu około 180 osób. Mimo tego pręż-
nie działa, może pochwalić się wspania-
łą drużyną piłkarską, pięknym boiskiem  
i świetlicą. W ostatnim czasie sołtys i cała 
społeczność bardzo mocno zaangażowali 
się w pomoc uchodźcom z Ukrainy.
Tomasz Podobiński jest sołtysem Brzeź-
na trzecią kadencję. – Nasza praca skupia 
się głównie wokół boiska, które jest takim 
naszym małym centrum. Postawiliśmy 
wiatę, w zeszłym roku ułożyliśmy pod nią 
kostkę brukową, ustawiliśmy też grilla – 
mówi sołtys i dodaje, że dzięki uprzejmo-
ści sąsiadki, która mieszka obok kapliczki, 
udało się ją wyremontować. 
– Nasza mieszkanka robiła remont swoje-
go domu i zostały jej materiały do elewacji. 
Dzięki temu mężczyźni z wioski odnowili 
całą kapliczkę łącznie z dachem. Ogrodzi-
liśmy ją, a także ustawiliśmy nowe ławecz-
ki – wylicza Tomasz Podobiński i dodaje, że 
dzięki pomocy radnego Czesława Suchac-
kiego wykonano oświetlenie parkingu oraz 
terenu przy świetlicy wiejskiej.

Od lewej: Łukasz Samborski z Rady Soleckiej, 
Dorota Olszańska i Mateusz Łukaszewski  

ze Sparty Wszemirów przy wieńcu dożynkowym

Dzień Dziecka, który odbywał się przy wyre-
montowanej i wyposażonej świetlicy. Tuż obok 

niebawem powstanie płac zabaw dla dzieci

Kapliczka, którą mieszkańcy wyremontowali

Do świetlicy w Brzeźnie przyjechała ekipa pro-
gramu AgroFakty z TVP3 Wrocław z red. Jadwigą 

Jarzębowicz. Dziennikarka przygotowała materiał 
o tym jak Gmina Prusice pomaga uchodźcom  

z Ukrainy, rozmawiała z Tomaszem Podobińskim

Dumą Brzeźna jest zespół piłkarski Bresna 
Brzeźno. Zawodnicy i mieszkańcy 

bardzo dbają o infrastrukturę klubu

Mieszkańcy dbają o estetykę miejscowości –  
tu radna wspólnie z mieszkańcami sadziła iglaki

dla drużyny grającej w A klasie. W tym 
roku czeka nas wielkie święto, ponieważ, 
nasz klub sportowy Sparta Wszemirów 
będzie świętował swoje 60-lecie – mówi 
Dorota Olszańska.
Radna dodaje, że ważną inwestycją było 
zamontowanie na terenie Wszemirowa  
2 wiat przystankowych, z których ko-
rzystają najmłodsi czekając na autobus 
szkolny.
- Mieszkańcy wspólnymi siłami starają 
się dbać o dobro i wygląd swojej małej 
ojczyzny i to właśnie dlatego Wszemirów 
wygląda tak pięknie – cieszy się radna.
Dorota Olszańska i społeczność miej-
scowości ma ambitne plany na najbliższą 
przyszłość.
- W najbliższym czasie przymierzamy się 
do realizacji projektu związanego z bu-
dową placu zabaw w miejscowości na 
terenie przy świetlicy wiejskiej, częścio-
wo środki pozyskano dzięki samorządowi 
prusickiemu i Stowarzyszeniu Aktywni 
Liderzy Gminy Prusice z LGD. Chcemy tak-
że utwardzić terenu przy cmentarzu we 
Wszemirowie z przeznaczeniem na miej-
sca parkingowe. Planujemy wykonanie 
projektów i budowę oświetlenia drogowe-
go w miejscach powstawania zabudowań 
mieszkalnych – mówi radna i dodaje, że 
wśród planów jest także wykonanie sta-
bilizacji drogi na odcinkach związanych  
z dojazdem mieszkańców do nowo po-
wstałych domów i posesji.
- Poprawa warunków infrastruktury  
w miejscowości jest bardzo ważna i kła-
dziony jest nacisk na ciągłe ulepszanie  
i poprawę warunków życia mieszkańców. 
Oprócz namacalnych i rzeczowych efek-
tów działań na rzecz miejscowości są te, 
które dbają o integrację i aktywowanie 
miejscowości – mówi radna i wylicza: 
zapoczątkowanie lokalnej imprezy Bie-
siady Truskawkowej organizację spo-
tkań i imprez integracyjnych tj. jasełka, 
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, 
spotkania przy ognisku dla dzieci i mło-
dzieży. Mieszkańcy włączają się także  
w przygotowywanie corocznych wieńców 
dożynkowych i pikniku dożynkowego, jak 
również reprezentowanie i uczestnicze-
nie w różnych wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez lokalne władze  
i jednostki organizacyjne. 
- Społeczność lokalna potrafi się zinte-
grować i budować relacje. Rozwój i budo-
wanie więzi międzyludzkich pozytywnie 
wpływa na postrzeganie ogółu mieszkań-
ców jako wielką rodzinę, której domem 
jest miejscowość Wszemirów – podkreśla 
Dorota Olszańska. 

wróciła już do swoich domów, w większo-
ści pod Kijowem.
- Ci, którzy pozostali są z okolic Charko-
wa i Kramatorska, gdzie toczą się walki. 
Nie wiadomo co z nimi będzie. Czy w ogó-
le będą miały do czego wrócić. Radzą tu 
sobie jak mogą. Większość Pań pracuje  
w pałacu, a po południu dodatkowo zbie-
rają owoce. Na początku było im lżej, po-
nieważ miały większe środki finansowe. 
Tu mają ciszę i spokój, mogą pracować  
i zajmować się dziećmi. Mieszkańcy rów-
nież bardzo dużo pomagają. Zobaczymy, 
co będzie dalej, bo kończy się finansowanie 
rządowe, a te rodziny nie mają dokąd iść. 
Szukały pokoi do wynajęcia, ale rynek naj-
mu jest jaki jest i praktycznie nic nie można 
znaleźć – wyjaśnia Tomasz Podobiński.
Podczas pobytu uchodźców świetlica 
była wyłączona z użytkowania dla miesz-
kańców, ale Bresna Brzeźno odnosiła suk-
cesu i cały czas się rozwijała. Zespól roz-
poczynał od klasy C, a teraz na horyzoncie 
jest awans do Ligi Okręgowej. 
- Ten sukces to nasza wspólna wielolet-
nia, mozolna, ale systematyczna praca. 
Jesteśmy dumni z tego, co udało się nam 
osiągnąć. Bresna Brzeźno to nasza chluba 
– mówi sołtys.
Jakie są aktualne marzenia mieszkańców?
- Przede wszystkim nie możemy się już 
doczekać remontu placu zabaw, bo jest 
w opłakanym stanie. Część huśtawek 
została usunięta, bo były niebezpieczne 
dla dzieci. W tym roku nie udało się nam 
wykonać prac remontowych i zakupić no-
wego sprzętu, ale mamy obiecane od Pana 
Burmistrza, że w przyszłym roku wesprze 
nas. Liczymy także na remont drogi gmin-
nej pomiędzy Wilkową a Brzeźnem, ponie-
waż jest to uczęszczana droga, a pobocza 
są w fatalnym stanie. Z Panem Grzego-
rzem Terebunem, Wicestarostą Powiatu 
Trzebnickiego rozmawiamy o możliwości 
budowy chodnika przy drodze wojewódz-
kiej nr 342 wzdłuż bloków. Sytuacja nie 
jest prosta ze względu na sprawy wła-
snościowe gruntów, ale mamy nadzieję, że 
wszystko uda się załatwić – mówi Tomasz 
Podobiński. 

Wyremontowane zostały także kosze przy 
świetlicy i na boisku. - Staramy się wyko-
nywać wszystkie prace na bieżąco – pod-
kreśla sołtys. 
Aktywność sołectwa bardzo się zmieniła 
od momentu, kiedy wybuchła wojna na 
Ukrainie. Brzeźno przyjęło w swoje progi 
uchodźców.
- Aby móc przyjąć Ukraińców, świetlice 
wiejskie musiały spełnić określone wa-
runki: musiała być w nich kuchnia i pełny 
węzeł sanitarny. Jak się okazało, takie 
świetlice na terenie gminy mieliśmy trzy: 
w Piotrkowicach i w Pawłowie Trzeb-
nickim, a jedna z nich znajduje się u nas, 
w Brzeźnie. Otrzymaliśmy informację  
z Urzędu Miejskiego, że możemy przyjąć 
uchodźców. Porozmawiałem z chłopa-
kami z klubu sportowego i ludźmi ze wsi. 
Nikt nie widział problemu, żeby przyjąć  
i udzielić pomocy uchodźcom – zaznacza 
Tomasz Podobiński.
Jak dodaje, do Brzeźna trafiały tylko 
kobiety i dzieci. Najwięcej od 11 marca 
przebywało 27 osób. Obecnie w świetlicy 
mieszka 12 osób (6 kobiet i 6 dzieci). Część 
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

PoNAd 34 TYS. ZŁ NA MELioRAcjE

TEREN wokóŁ STAwu w PRuSicAch wYPiękNiAŁwALNE ZGRoMAdZENiE 
GMiNNEj SPóŁki wodNEj w PRuSicAch

Gmina Prusice tradycyjnie jak co roku pozyskała dotację z budżetu woje-
wództwa dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wod-
nych będących własnością gminy na zadanie „konserwacja gminnych rowów 
szczegółowych w miejscowości skokowa i kaszyce wielkie”

Jeszcze przed długim weekendem majowym staw w Prusicach i jego okolica 
zyskały nowy wygląd, a mieszkańcy - miejsce do wypoczynku wśród zieleni 
nad wodą. 7 kwietnia w Gminnym Ośrodku kultury i sportu odbyło się walne zgroma-

dzenie Gminnej spółki wodnej w Prusicach. Podjęto kilka ważnych uchwał. 
były to między innymi: zatwierdzenie sprawozdania z wykonanych prac 
za 2021 rok i udzielenie absolutorium zarządowi, przyjęcie planu prac na  
2022 rok, a także inne uchwały związane z funkcjonowaniem spółki.  

W ramach zadania w Skokowej zostanie 
zrealizowane usuwanie krzewów i drzew, 
utylizacja gałęzi, wykaszanie skarp i dna 
rowu z wygrabianiem, odmulanie dna rowu 
warstwą średnio 40 cm, przy szerokości 
0,8 m, wywózka części urobku, rozplanto-
wanie części urobku, czyszczenie i napra-
wa 5 przepustów, rów R-XH11 jest rowem 
przydrożnym z funkcją odwadniającą drogę 
i jednocześnie pełniący funkcję rowu melio-
racyjnego, L=825 mb. 

Teren wokół stawu w Prusicach to dosko-
nałe miejsce do wypoczynku. Przychodzą tu 
rodziny z dziećmi, spacerowicze z psami, na 
odpoczynek zatrzymują się rowerzyści. Nie 
każde miasto posiada taką enklawę zieleni  
i spokoju. 
- Wiosną tego roku teren rekreacyjny został 
gruntownie oczyszczony. Wczesną wiosną 
odkrzaczyliśmy okolice, co bardzo poprawi-
ło estetykę. Można powiedzieć, że teraz aż 
przejaśniało wokół stawu – mówi Hubert Ol-
szewski, Prezes Prusickiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego Proeko Spółka z o.o.,  
a Mateusz Wojda Przewodniczący Gminnej 
Spółki Wodnej w Prusicach dodaje, że Gmi-
na Prusice przekazała środki na umocnienie 
brzegów faszyną, gdyż obsuwająca się zie-
mia groziła zniszczeniem ścieżki rowerowej 
na wale stawu.
Naprawiono także przepust i mnich odpro-
wadzające wodę ze stawu, a także uszko-
dzone barierki. Odkrzaczony i uporządko-
wany został także teren wokół cmentarza,  
a lipy rosnące wzdłuż drogi gminnej prze-
szły pielęgnację i zostały przycięte. Prace 

Zebranie rozpoczęło się od przywitania go-
ści i przedstawienia przez Mateusza Wojdę, 
Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej 
w Prusicach sprawozdania z działalności za 
2021 rok. Prezes wymienił inwestycje, które 
zostały wykonane, mówił o ich finansowaniu,  
o ogólnym wyniku finansowym spółki, który 
w poprzednim roku był dodatni. Wykonano 
10410mb rowu, naprawiono 25 przepustów, 
wykonano 212mb zarurowania, wybudowano 
studzienki odwadniające wraz z rurą 50mb, 
2080mb drenażu i naprawiono zbieracze. 
Podczas głosowania, Zarząd uzyskał jedno-
głośne absolutorium.
Jak się okazało, mimo tego, że Gminna 
Spółka Wodna w Prusicach ma na terenie 
powiatu trzebnickiego najniższą stawkę 
członkowską – 12 zł, z udziałem Gminy Pru-
sice jako członka, to w 2021 roku udało się 
wykonać wiele prac, które poprawiły funk-
cjonowanie infrastruktury melioracyjnej.
Obecna na spotkaniu Ewa Długosz, Naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska Staro-
stwa Powiatowego w Trzebnicy, poinfor-
mowała, że w najbliższej przyszłości jest 

planowane przyjmowanie wniosków, przez 
Powiat Trzebnicki, o dofinansowanie do 
prac melioracyjnych wykonywanych przez 
spółki wodne.
Bartosz Tabaka, Kierownik Nadzoru Wod-
nego z Trzebnicy przedstawił szczegółowy 
zakres prac, które będą wykonywane na rze-
kach na terenie Gminy Prusice.
Głos zabrał również Hubert Olszewski, 
prezes PROEKO Prusice, który wspomniał  
o owocnie układającej się współpracy w wy-
konywaniu zadań na rzecz lokalnej społecz-
ności.
- Dziękuję za zaangażowanie, z jakim spół-
ka wykonuje prace. Zawsze możemy liczyć 
na interwencję w kryzysowej sytuacji. Mam 
nadzieję, że spółka nadal będzie wykonywać 
prace na wysokim poziomie jakości i wspie-
rać naszych Mieszkańców przy rozwiązywa-
niu problemów związanych z uregulowaniem 
stosunków wodnych na terenach znajdują-
cych się w Gminie Prusice. Namawiam, aby 
również osoby, które nie są członkami Gmin-
nej Spółki Wodnej przystąpiły do niej – mówi 
Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice.

Mateusz Wojda (pośrodku) przedstawił sprawozdanie z działalności za 2021 rok. 
Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie

Burmistrz Igor Bandrowicz odebrał promesę 
na zadania melioracyjne

Teren wokół stawu jest piękniejszy co wspólnie potwierdzają Burmistrz Igor Bandrowicz, Wicestarosta Grzegorz 
Terebun oraz Sołtys Prusic Marzena Szustak

Spacer po ścieżce spacerowo–rowerowej wokół stawu 
w Prusicach to czysta przyjemność

wykonali: PROEKO i Gminna Spółka Wodna.
Mimo iż PROEKO wysprzątało ze śmieci cały 
teren i uporządkowała go, to po pewnym 
czasie śmieci znów się pojawiły. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza 
w Prusicach w ramach akcji „Okaż kulturę, 
chroń naszą naturę” zebrali kolejne.

Obecnie staw i jego okolica wygląda pięk-
nie i byłoby nam wszystkim miło, gdyby tak 
pozostało. Apelujemy, aby śmieci wyrzucać 
tylko do koszy i dbać o czystość.

Natomiast w Kaszycach Wielkich będzie 
wykonane usuwanie krzewów i drzew, 
utylizacja gałęzi, wykaszanie skarp i dna 
rowu z wygrabianiem, odmulanie dna rowu 
warstwą średnio 20 cm, przy szerokości  
0,8 m, wywózka części urobku, rozplan-
towanie części urobku, czyszczenie i na-
prawa 3 przepustów, rów R-P jest rowem 
przydrożnym z funkcją odwadniającą drogę 
i jednocześnie pełniący funkcję rowu me-
lioracyjnego, L = 840 mb. 

Całkowita wartość zadania to 69400,00 zł, 
z czego 34 400,00 zł to dotacja z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego.
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kSiĄŻEcZki oPŁAT ZA śMiEci 
GOtOwE DO ODbIORU

Mieszkańcy miasta Prusice, którzy jeszcze 
nie odebrali książeczek opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, mogą 
dokonywać odbioru codziennie od ponie-
działku do piątku w godzinach pracy Urzę-
du Miejskiego (pon., wt., czw., pt. w godz. 
7.30–15.30; śr. 7.30–17.30) w Biurze Obsługi 
Mieszkańca, które mieści się na parterze 
UM, wejście od strony sklepu Kryształ. 

Mieszkańcy wsi Gminy Prusice mogą od-
bierać książeczki u swoich sołtysów.

Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo  
w Prusicach, informuje że w dniu 24.05.2022 r. została 

opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa 
Wód Polskich Wody Polskie we Wrocławiu  

decyzja nr WR.RZT.70.33.2022
zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę dla odbiorców wody korzystających  
z Wodociągu Związku Gmin Bychowo na terenie Gmin:  

Prusice, Trzebnica, Wołów, Żmigród.

Nowa taryfa wody obowiązuje od 1.06.2022 r. na okres 3 lat

oGŁoSZENiE

Na łamach naszej gazety prowadzimy rubrykę „NIE NISZCZ! DBAJ JAK O SWOJE!”,  
w której zamieszczamy zdjęcia zniszczonych obiektów, miejsc spotkań i inwestycji, 

które zostały zdewastowane, gdyż w Gminie Prusice  
MÓWIMY STOP WANDALOM, ŚMIECIARZOM I MÓWIMY NIE! 

Tym razem publikujemy zdjęcia śmieci, które zalegają w różnych miejscach.

Droga Dębnica-Jagoszyce, Dębnica-Krościna Wielka przez las – to tereny, które są od 
wielu lat zaśmiecane. Najwięcej jest tu części samochodowych, worków z ubraniami, 

zużyte opony, są także meble. Są też ogromne ilości odpadów remontowych.  
Śmieci jest tak dużo, że rolnicy nie mogą wjechać na pole.

Przypominamy, że informacje o osobach, które wyrzucają śmieci do lasów,  
na łąki, pola, do rowów i we wszystkie niedozwolone miejsca, trafią na policję.

Osoba, której zostanie udowodnione wyrzucanie śmieci,  
będzie musiała na własny koszt je uprzątnąć i przedstawić dokumenty 

poświadczające utylizację odpadów zgodnie z prawem.

Dbajmy jak o swoje, dlatego zachęcamy do reagowania na takie sytuacje  
oraz przesyłania zdjęć na adres e-mailowy redakcji: prusice24@prusice.pl

NiE NiSZcZ! dBAj jAk o SwojE!

W lesie Krościna-Dębnica 
jest mnóstwo śmieci

Droga Dębnica-Jagoszyce,  
Dębnica Krościna Wielka 
przez la
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Zbigniew Ziomek Przewodniczący Rady Miejskiej w Prusicach i Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice 
pogratulowali Jarosławowi Jakubiakowi Łukaszowi Aniołowi (pierwszy od lewej) za wiele lat pracy podziękowali: Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice, 

Zbigniew Ziomek Przewodniczący Rady Miejskiej i Joanna Wiraszka Dyrektor Centrum Usług Społecznych

Starszy aspirant Artur Maziarz przejął obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Prusicach

OkIEM 
RAdNEGo...

drOdzY radni radY mieJskieJ w PrusiCaCH
TO JEST MIEJSCE DLA WAS!
wsPÓLnie TwÓrzmY nOwĄ rubrYkĘ! 

zapraszamy WSZYSTKICH radnych rady miejskiej w Prusicach 
do współpracy i przesyłania swoich materiałów, które byście  

chcieli, aby zostały opublikowane w Gazecie Prusice24  
w naszej nowej rubryce.

materiały można przesyłać do redakcji na adres 
 prusice24@prusice.pl 

jARoSŁAw jAkuBiAk ZAPRZYSięŻoNY zMIANA NA StANOwISkU  
kiERowNikA PoSTERuNku PoLicji w PRuSicAchPodczas sesji rady miejskiej w Prusicach, która odbyła się 28 kwietnia, nowy 

radny został uroczyście zaprzysiężony. będzie on reprezentował mieszkań-
ców kaszyc wielkich i Gąsek. Od 1 kwietnia 2022 roku obowiązki kierownika Posterunku Policji w Prusicach 

objął artur maziarz. zastąpił na tym stanowisku łukasza anioła. 
Jarosław Jakubiak to nowy radny w Ra-
dzie Miejskiej w Prusicach. Krajowe Biuro 
Wyborcze rozpisało wybory uzupełniające 
po śmierci Adama Nowaka, który wcze-
śniej reprezentował w Radzie mieszkańców  
13. Okręgu wyborczego. 
Ponieważ w terminie wyznaczonym przez 
Krajowe Biuro Wyborcze zarejestrował 
się jeden komitet wyborczy – KWW Jaro-
sława Jakubiaka, to zgodnie z ordynacją 
wyborczą, to Jarosław Jakubiak otrzymał 
mandat radnego. Zaprzysiężenie nowego 
radnego odbyło się na najbliższej po wybo-
rze sesji. Od tego momentu reprezentuje 
łącznie około 400 mieszkańców swojego 
okręgu wyborczego. 
Prywatnie Jarosław Jakubiak jest mężem 
Izabeli, ma dorosłe dzieci: syna i córkę,  
z których jest bardzo dumny. Jak podkreśla, 
to dzieci są jego motorem napędowym do 

Grzegorz Maciąg, pełniący obowiązki Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Trzebnicy, 
od 1 kwietnia 2022 roku powierzył obowiąz-
ki na stanowisku kierownika Posterunku 
Policji w Prusicach starszemu aspirantowi 
Arturowi Maziarzowi. Przed objęciem sta-
nowiska pełnił on służbę jako dzielnicowy 
w Komisariacie Policji w Obornikach Ślą-
skich. Artur Maziarz zastąpił na stanowi-
sku kierownika Łukasza Anioła, który przez 
wiele lat swoją pracą służył Mieszkańcom 
Gminy Prusice.

Podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej 
w Prusicach Samorządowcy Gminy Prusice 

działania, a żona jest także ogromną pod-
porą i motorem napędowym. Na co dzień 
prowadzi działalność gospodarczą i pracuje 
w zakładach Tarczyński S.A, gdzie jest bry-
gadzistą.

- Chciałbym dokończyć to, co rozpoczęli-
śmy ze śp. Adamem Nowakiem. Do tej pory 
realizowaliśmy zamierzenia, które wspól-
nie sobie wytyczaliśmy z Adamem i Panem 
Burmistrzem. We wszystkim mogłem liczyć 
na wsparcie wspaniałych członków Rady 
Sołeckiej i mieszkańców. O wszystkim roz-
mawialiśmy, ustalaliśmy priorytety i dzięki 
temu tak dużo osiągnęliśmy – podkreśla Ja-
rosław Jakubiak i dodaje, że w Kaszycach 
Wielkich jest piękne boisko i szatnie i jego 
marzeniem jest zbudowanie zespołu, tak 
aby miejscowi chłopcy mogli trenować na 
kaszyckiej murawie.

podziękowali przechodzącemu na emery-
turę Łukaszowi Aniołowi. Jak podkreślał 
Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Prusi-
ce, Łukasz Anioł bardzo wysoko posta-
wił poprzeczkę, a współpraca z nim była  
wzorowa. 
Nowemu kierownikowi pogratulowano no-
wej funkcji, a także powodzenia i sukcesów 
w pracy zawodowej.

Z kierownikiem Posterunku Policji w Prusi-
cach można nawiązać kontakt telefoniczny 
pod numerem 47-87-248-02 lub za pośred-
nictwem e-mail: artur.maziarz@trzebnica.
wr.policja.gov.pl
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P R U S I C E

cZYSTA ENERGiA w GMiNiE PRuSicE

PoZYSkALiśMY BLiSko 10 TYS. ZŁ NA uSuwANiE AZBESTu

BRESNA BRZEźNo Z AwANSEM do okRęGówki

w dniach 23 – 24 maja w wiedniu odbyło się spotkanie Partnerów projektu 
międzynarodowego pn. „Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty energe-
tyczne na rzecz przejścia na czystą energię” („energy Citizenship and energy 
Communities for a Clean-energy Transition”) w ramach Programu Horyzont 
2020, w którym Gmina Prusice jest Partnerem. natomiast 8 czerwca 2022 
roku w Prusicach odbyły się warsztaty współtworzenia.

Gmina Prusice pozyskała dofinansowanie w kwocie 9 705,50 zł na realizację 
zadania pn. „usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice – etap Xi 2022” w ra-
mach konkursu przeprowadzonego przez wojewódzki Fundusz Ochrony śro-
dowiska i Gospodarki wodnej we wrocławiu na przedsięwzięcia związane z 
realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest na rok 2022. 

W sierpniu 2020 roku Gmina Prusice na za-
proszenie Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu przystąpiła do międzynarodowe-
go partnerstwa – 14 Partnerów, które wspól-
nie złożyło do Komisji Europejskiej wniosek 
o dofinansowanie i otrzymało grant. Lide-
rem Projektu EC2 jest Centrum Innowacji  
i Uniwersytet w Grazie z Austrii.
- Gmina Prusice jest jedynym samorządem  
z Polski uczestniczącym w projekcie. Dodat-
kowo z Wrocławia do projektu przystąpiła 
poza Uniwersytetem Ekonomicznym - Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe. 

W skład Partnerstwa wchodzą samorządy 
i instytucje z Austrii, Niemiec, Hiszpanii, 
Włoch i Holandii – opowiada włodarz Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Dla nas 
jest to nowe ciekawe doświadczenie i wy-
miana myśli oraz dobrych praktyk z innymi 
Partnerami.
W ramach projektu realizowane są bada-
nia naukowe, wizyty studyjne, warsztaty, 
spotkania i konferencje, w celu pokazania 
dobrych praktyk w ramach odnawialnych 
źródeł energii. 
Partnerstwo na realizację zadania otrzyma-
ło grant w wysokości 2 999 935,00 euro – 
100 % wartości zadania. Realizacja projektu 
potrwa przez 36 miesięcy.

Wymiana poglądów w Wiedniu 

W spotkaniu Partnerstwa w Wiedniu  
w dniach 23 – 24 maja 2022 roku Gminę 
Prusice w imieniu Burmistrza Igora Ban-
drowicza reprezentowali członkowie ze-
społu projektowego: Dorota Leń i Marzena 
Szustak. Było to pierwsze spotkanie twarzą 
w twarz, gdyż cały projekt w 2021 roku roz-
począł się w formie on-line ze względu na 

Przedstawiciele Gminy Prusice Dorota Leń i Marzena 
Szustak uczestniczyli w spotkaniu Partnerów w Wiedniu

W projekcie uczestniczy w sumie 14 Partnerów z Europy

W warsztatach współtworzenia w Prusicach 
uczestniczył Burmistrz Igor Bandrowicz oraz 

Sekretarz Wiktor Lubieniecki

Uczestnicy warsztatów brali w nich aktywny udział

ograniczenia covidowe. Podczas dwudnio-
wego spotkania poszczególne grupy pre-
zentowały efekt swoich prac od momentu 
rozpoczęcia projektu, nie zabrakło warsz-
tatów w grupach i wymiany swoich poglą-
dów i pokazywania dobrych praktyk. Oczy-
wiście to wszystko w języku angielskim, co 
przy tak specjalistycznej tematyce, okazało 
się nie lada wyzwaniem. 

Warsztaty współtworzenia w Prusicach

Co to jest społeczeństwo energetyczne? 
Kto to jest obywatel energetyczny i oby-
watelka energetyczna? Jak wygląda budo-
wanie wspólnot energetycznych? Oraz Jak 
wygląda rozwój wspólnot energetycznych? 
Na te pytania Burmistrz Igor Bandrowicz 
odpowiadał sobie wspólnie z pracownikami 
Urzędu Miejskiego w Prusicach i nie tylko 
podczas warsztatów współtworzenia zor-
ganizowanych 8 czerwca 2022 roku w Gmi-
nie Prusice i w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Sportu w Prusicach przez Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu: Magdalenę 
Rozwadowską i Piotra Szymańskiego.

Było to bardzo ciekawe spotkanie z dosko-
nałą wymianą myśli i dobrych praktyk wśród 
samorządowców, przedstawicieli uczelni, 
spółdzielni mieszkaniowych i biznesu.  

Azbest zostanie zdementowany i odebrany 
od mieszkańców, którzy do marca tego roku 
złożyli deklarację przystąpienia do progra-
mu usuwania azbestu. Łącznie z miejsco-
wości Gminy Prusice - tj. Prusice, Kaszyce 
Wielkie, Krościna Wielka, Sucha, Świerzów, 

Spełniło się największe marzenie zawodników i kibiców A-klasowej Bresny Brzeźno, któ-
ra tydzień przed zakończeniem rozgrywek w sezonie 2021/2022, tj. w sobotę 18 czerwca 
2022 roku pokonując 3:0 drużynę Sokół Kaszowo zapewniła sobie historyczny awans do 
Ligi Okręgowej. Składamy ogromne gratulacje. 

Strupina, Skokowa, Piotrkowice i Kopaszyn 
zostanie usunięte około 14 ton azbestu.
Zgodnie z przepisami w całym kraju wszyst-
kie wyroby azbestowe muszą zostać usu-
nięte i unieszkodliwione do końca 2032 r.
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CYkL: wSPoMNiENiA Z dAwNYch LAT
CzęŚć 1

Siedem stuleci miasta i herbu Prusic - 
W nawiązaniu do wspomnień  

Mariana Radzika

Herb Prusic to symbol miasta, w którym 
żyjemy. Znajdziemy go przykładowo na 
otrzymywanych, oficjalnych dokumentach 
urzędowych oraz możemy się na niego na-
tknąć w różnych zakątkach Prusic. Także 
za pośrednictwem herbu naszego miasta 
możemy sami siebie identyfikować z miej-
scem, z którego pochodzimy. Ale, jaka jest 
historia prusickiego herbu? Dlaczego po-
kazuje on tylko połowę orła i do tego nie 
jest on biały? I dlaczego ta „odcięta” ręka? 
Ponieważ w różnych rozmowach z wieloma  
z was powstały takie pytania, pomyśleli-
śmy, że z pewnością także inni chcieliby 
poznać jego dzieje. Tym bardziej, że od 
2006 roku herb i barwy Prusic zmieniły się 
w zauważalny sposób. 

Herb jako oznaka statusu

Posiadanie herbu, czyli znaku identyfikacji 
różnych rodów, dynastii, ale także miej-
scowości było kiedyś bardzo istotne, po-
nieważ podkreślało ich status lub stopień 
samodzielności prawno-administracyjnej. 
W wielu przypadkach dzieje się tak do dzi-
siaj, akcentując pozycję czy znaczenie tak 
jednostek samorządowych, jak i wielu in-
stytucji czy firm. Jednakże współcześnie 
używa się w tym celu znaków graficznych 
nazywanych logiem, a tylko bardzo rzadko 
stosowany jest herb (np. w przypadku firm 
należących do dawnych rodów szlachec-
kich). Warto jeszcze dodać, że każdy z nas 
może za pewną opłatą urzędową starać się 
o ustanowienie swojego rodzinnego herbu, 
niezależnie od tego czy nasza rodzina kie-
dykolwiek była szlachecka. 

W Przypadku Prusic, współczesna potrze-
ba regulacji poprawności naszego herbu 
nastąpiła i klarowała się wyjątkowo inten-
sywnie na przestrzeni czasu między 2000 
a 2006 rokiem. Było to związane z usta-
wą rządu polskiego, podjętą w 1990 roku,  
a odnoszącą się do samorządów gminnych, 
w której nakreślana była konieczność za-
twierdzonego przez rady poszczególnych 
gmin posiadanego herbu. Natomiast nowo 
ustanowiony i przyjęty wzór miał znaleźć 
się w statucie danej miejscowości, stając 
się jednocześnie znakiem zastrzeżonym, 
używanym jedynie na dokumentach urzę-
dowych i materiałach związanych z działal-
nością samorządową. 

Komisja Doraźna 
do spraw herbu i barw Prusic

Gdy w 2000 roku Prusice odzyskały pra-
wa miejskie (utracone oficjalnie 2 marca  
1951 roku), nieuregulowane dotychczas 
kwestie prawnie herbu były konieczne do 

nadrobienia. Szczególnie, że istniały oba-
wy o historycznej niepoprawności dotych-
czas stosowanej wersji herbu. Dlatego też 
28 maja 2003 roku Rada Miasta i Gminy 
Prusice podjęła uchwałę o powołaniu Do-
raźnej Komisji, mającej zająć się sprawami 
przygotowania wzoru herbu i flagi Prusic. 
Komisję tą tworzyli: Marian Radzik, Sławo-
mir Tomaszek oraz Włodzimierz Drząszcz 
i Stanisław Majewski (kolejno: przewodni-
czący, wiceprzewodniczący i członkowie 
komisji), wchodzący także w skład Rady 
Miasta i Gminy Prusice. Ich zadaniem było 
poddanie analizie i przygotowanie wzoru 
(projektu) graficznego herbu i flagi Gminy 
Prusice oraz ich kolorystyki. Rezultaty tych 
ustaleń miały zostać przedstawione Radzie 
Miasta i Gminy Prusice cztery miesiące 
później, w celu ich zatwierdzenia. Sprawa 
okazała się jednak bardziej skomplikowa-
na do realizacji, aniżeli sądzono. Niemniej 
jednak, 21 czerwca 2006 roku, po licznych 
perypetiach formalnych, udało się wszyst-
ko szczęśliwe zakończyć.

Analiza źródeł archiwalnych

W celu zbadania historii herbu Prusic zwró-
cono się w lutym 2004 roku do Janusza 
Kokoszy, pracownika naukowego z Pań-
stwowego Archiwum we Wrocławiu, który 
przygotował bardzo szczegółową analizę 
źródeł archiwalnych. Stanowiła ona ważną 
podstawę do nowego opracowania graficz-
nego herbu i wykazała wiele błędów, jakie 
zawierał dotychczasowy herb. Najważniej-
sze z nich to niespełnianie wymogów ani 
historycznych, ani heraldycznych, widocz-
nych w nieprawidłowym kształcie tarczy 
herbowej, przedstawieniu orła, wzorowa-
nego bardziej na formie pruskiej aniżeli 
Piastów dolnośląskich (z którymi powsta-
nie i najstarsza historia Prusic jest ściśle 
związana), oraz użyciem koloru niebieskie-
go, zupełnie niestosowanego w znakach 
herbowych (Ilustracja 1). 

Praca nad rekonstrukcją historyczną 
herbu Prusic
Praca nad rekonstrukcją historyczną herbu 
Prusic nie była łatwa, gdyż nie zachowały 
się dokumenty na ten temat. Nie wiadomo 

dokładnie, jak wyglądał pierwszy, najstar-
szy herb naszego miasta i kto go nadał lub 
ustanowił. Ogólnie wiadomo, że herby jako 
symbole miast, powstały na bazie wize-
runków pieczętnych, natomiast pieczęci 
zaczynało używać każde miasto zaraz po 
stabilizacji swego ustroju. Powszechnie 
stosowana konwencja tworzenia symbo-
liki obrazowej wyobrażeń napieczętnych 
odnosiła się, także w przypadku Prusic, do 
zastosowania elementów herbu książęce-
go. Do niego dodawano uzupełniający znak 
graficzny (wyobrażenie), wynikły z realiów 
regionalnych danego miejsca. Takie ze-
stawienie graficzne poddawane było pro-
cesowi heraldyzacji (czyli formowania się 
lub ustanawiania herbu), stając się herbem 
ujętym w barwy heraldyczne. W nawiązaniu 
do tego, pieczęcie są cennym i niepowta-
rzalnym źródłem informacji, utrwalającym 
pierwotne, historyczne i symboliczne sko-
jarzenia społeczności lokalnej, identyfiko-
wane z konkretnymi przekazami. Jest to 
też powodem, że dany wzór pieczęci (tłoka) 
mógł spełniać swoje funkcje urzędowe nie-
kiedy przez kilka kolejnych stuleci, tak jak 
to ma miejsce w przypadku Prusic. Zatem, 
wizerunek ukazany na najstarszej pieczęci 
Prusic, przetwarzany w obrazach nowo-
żytnych wzorów tłoków pieczęci miejskich 
jest dowodem na to, kto miasto lokował 
lub też o prawach, jakie ono posiadało.  
W tym przypadku, widoczna w herbie Pru-
sic prawa dłoń jest świadectwem na przy-
sługujące miastu prawo sądownicze, tzw. 
prawo miecza, nadawane przez administra-
cję książęcą i będące przywilejem miasta  
w zakresie sądzenia i karania przestępców.  
Ta informacja graficzna jest bardzo przy-
datna przy następnych analizach herbu 
miejskiego, gdyż wiadomo, że do końca 
XV wieku nie było zwyczaju wystawia-
nia dyplomów herbowych przez władze 
zwierzchnie, tj. książąt, króli, cesarzy czy 
też szlachty utytułowanej. Ze względu na 
niezachowanie się dokumentów lokacyj-
nych miasta Prusice, tj. dokumentów mó-
wiących o założycielach miasta i władzach 
zwierzchnich, a także zachowaniu się tylko 
nielicznych, innych archiwaliach, związa-
nych z historią naszego miasta, zakres po-
szukiwań i porównań archiwalnych był i jest 

mocno ograniczony. Niemniej jednak, z do-
kumentów archiwalnych wiadomo, że Pru-
sice jako miasto lokacyjne powstały między  
1250 a 1287 rokiem, przy mocnym popar-
ciu ówczesnych książąt śląskich Henryka 
III Białego i jego syna Henryka IV Probu-
sa, rządzących między 1248 i 1290 rokiem.  
Zatem połowę orła, przedstawioną na dru-
giej części pieczęci Prusic, należałoby wią-
zać z herbem któregoś z tych dwóch wład-
ców.

Najstarsza pieczęć miejska Prusic

Analiza najdawniejszych dokumentów ar-
chiwalnych z odbitymi pieczęciami miejski-
mi oraz tradycjami heraldyki piastowskiej 
wykazała, że do najstarszych zachowa-
nych znaków graficznych miasta Prusice 
można zaliczyć pieczęć miejską z XIV wie-
ku, mającą średnicę 44 mm. Jej środek to 
okrągłe pole, podzielone w pionie na dwie 
równe części. W prawej połowie (w lewej 
dla patrzącego) przedstawiono połu orła 
dolnośląskiego z głową zwróconą na pra-
wo (na lewo dla patrzącego), natomiast  
w lewej połowie (w prawej dla patrzące-
go), na płaszczyźnie ukośnie zakratowanej  
i usianej drobnymi punktami w formie kwia-
tuszków, została przedstawiona jakoby 
ucięta prawa dłoń. Przedstawienie herbo-
we jest otoczone napisem „+ SIGILLUM *D* 
PRVSENICZ”, zapisanym majuskułą (dużą 
literą) gotycką. W odróżnieniu od innych, 
analizowanych i późniejszych pieczęci 
miejskich Prusic tylko ta ukazuje w swym 
obrazie typowego orła Piastów dolnoślą-
skich, z charakterystyczną dla niego sier-
pową przepaską przez piersi i skrzydła pta-
ka. Pozostałe, późniejsze pieczęcie, choć 
powielają raz przyjęty schemat obrazowy, 
to nie uwzględniają realiów historycznego 
przekazu oraz typowej stylizacji samego 
orła. Warto tutaj nadmienić, że określenie 
„połu orła” oznacza dzielenie postaci orła 
na połowy w linii pionowej, w odróżnieniu 
od podziału „pół orła”, o układzie horyzon-
talnym. Ciekawostką jest, że egzemplarz 
omawianej pieczęci przechowywany jest 
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 
w formie gipsowej reprodukcji. My znaleź-
liśmy jej odbitkę w jednej z prac naukowych 
odnoszących się do pieczęci śląskich i pu-
blikujemy w tym artykule do obejrzenia dla 
wszystkich zainteresowanych (ilustracja 2). 
Prezentujemy także nową pieczęć Miasta  
i Gminy Prusice wykonaną według tego 
wzoru (Ilustracja 3).

Herb to nie tylko znaki

Herb to nie tylko figury i znaki, ale także 
barwy. W tym zakresie studia porównawcze 
pozwoliły ustalić wzorowanie barw herbu 
Prusic na barwach Piastów dolnośląskich. 
Dlatego też w prawym polu mamy część 
czarnego orła dolnośląskiego ze srebrną 
(białą) przepaską, przedstawionego na zło-
tym (żółtym) tle, a po lewej stronie uciętą, 

Ilustracja 1: Zmiany herbu Miasta i Gminy Prusice w 2006 roku
1. Herb Prusic przed zmianami w 2006 roku (oprac. R. Faron-Bartels na podstawie Słowo Polskie GWR, 16.04.2004 s.12).
2. Herb Prusic autorstwa artysty plastyka Kazimierza Jasińskiego-Szeli.
3. Herb Prusic autorstwa artysty plastyka Zbigniewa Lubicz-Miszewskiego i Mariana Radzika.
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otwartą, prawą dłoń w kolorze realistycz-
nym (lub białym) na czarnym tle. Podobnie, 
kolory flagi Prusic mają barwę złotą (żółtą) 
i czarną, ponieważ są one determinowane 
(określane) kolorami herbu (ilustracja 4). 

800 lat czarnego orła dolnośląskiego

Warto zaznaczyć, że czarny orzeł, kojarzą-
cy się wielu z nas z orłem pruskim, pojawił 
się w polskiej heraldyce już w 1222 roku 
na obszarze Mazowsza. W kilka lat później 
przyjął go również do swego herbu wro-
cławski książę z rodu Piastów, Henryk  
I Brodaty, mąż Jadwigi Śląskiej oraz dzia-
dek i pradziadek Henryka III i IV. Srebrna, 
półksiężycowata przepaska z krzyżem, roz-
pięta między rozłożonymi skrzydłami orła, 
była osobistym znakiem rozpoznawczym 
Henryka I, stając się następnie herbem 
jego sukcesorów z dynastii Piastów dolno-
śląskich. Ponieważ książęta dolnośląscy 
XIII i połowy XIV wieku bardzo wspierali 
tworzenie się nowych ośrodków miejskich, 
zatem nie dziwi, że wiele tutejszych miast 
wykazuje w swoim herbie pół lub połu orła 
dolnośląskiego. Połączenie tego symbolu 
z miejscowym emblematem, było zatem 
szczególnym wyrazem ich przynależności 
do tegoż księstwa. Takie herby mają także 
poza Prusicami na przykład Strupina, Raci-
bórz czy Opole. 

Projekty nowego herbu

Pierwszy projekt nowego herbu, przygo-
tował dla Prusic artysta plastyk Kazimierz 
Jasiński-Szela z Wrocławia. Podstawą jego 
pracy były wyobrażenia herbów Piastów 

Ilustracja 2: Odbitka pieczęci z XIV wieku,  
w: H. Saurma-Jeltsch, Wappenbuch der schlesischen  

Städte und Städtel, Berlin 1870, tabl. VIII, nr. 105

Marian Radzik, wieloletni działacz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prusickiej, zdjęcie: R. Faron-BartelsIlustracja 3: Nowa pieczęć Miasta i Gminy Prusice 
(Archiwum Urzędu Miejskiego w Prusicach)

Ilustracja 4: 
1) flagi urzędowe; 

2) baner - zatwierdzone przez Komisję Heraldyczną 
MSWiA (Archiwum Urzędu Miejskiego w Prusicach)

dolnośląskich, a przede wszystkim Hen-
ryka III i Henryka IV, gdyż z nimi jest zwią-
zane powstanie naszego miasta. Niestety, 
przedstawiona przez artystę w kwietniu 
2004 roku interpretacja herbu, choć przy-
jęta przez prusicką Komisję Doraźną, zo-
stała odrzucona od zatwierdzenia przez 
Komisję Heraldyczną Ministra do Spraw 
Administracji w Warszawie. W grudniu 
2004 roku, po sześciu miesiącach ocze-
kiwania na zatwierdzenie z Ministerstwa, 
okazało się, że Komisja miała zastrzeżenia 
do niespójności szczegółów graficznych 
przedstawionego projektu. W związku  
z tym, Zbigniew Lubicz-Miszewski, arty-
sta plastyk z Trzebnicy, we współpracy  
z Marianem Radzikiem przygotowali nowy 
projekt herbu i barw, podporządkowujący 
się wytycznym Ministerstwa. Tym razem 
Komisja Heraldyczna z Warszawy przyjęła  
w maju 2005 roku przedstawioną wersję 
herbu. Niemniej jednak, dopiero w lutym 
2006 roku zaakceptowano projekty oficjal-
nej flagi i banera dla Prusic, a 21 czerwca 

tego samego roku całkowicie zamknięto 
sprawy herbowe. Odbyło się to uroczy-
stym posiedzeniem i uchwałą Rady Miasta 
i Gminy, przyjmującą oficjalnie nowy herb  
i barwy. Przy okazji całej tej, kilkuletniej 
procedury zostało też ustalone, że herb 
Prusic, to jednocześnie herb całej gminy. 
Przyjęte przez Ministerstwo wzory herbu  
i flagi Prusic i Gminy Prusice publikujemy 
tutaj dla zainteresowanych. 

W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć 
udział i ogromny wkład Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Prusickiej (założonego 
w 1998 r.) i osobiste zaangażowanie Maria-
na Radzika, w pośredniczeniu w wielu for-
malnościach związanych zarówno z odzy-
skaniem praw miejskich przez Prusice, jak 
również regulacji zagadnień naszego herbu 
i barw. 

Renata Faron-Bartels 
we współpracy z Marianem Radzikiem

Materiały źródłowe:

Archiwalia Urzędu Miejskiego w Prusicach.

J. Kokosza, „Analiza motywów heraldycznych ukazywanych na pieczęciach miejskich 
Prusic…” (maszynopis), 2004.

M. Radzik, 2004, „Prusice zmieniają herb. Zamiast orła pruskiego – śląski”, w: Słowo 
Polskie – Gazeta Wrocławska, 16 kwietnia 2004, s. 12. 

Zbiory prywatne dokumentów: Marian Radzik
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w kolejnym wydaniu biuletynu informacyjnego Pru-
sice24 na łamach gazety prezentujemy już ostatnie 
prezentacje opracowań i koncepcji zagospodarowania 
rynku w Prusicach i pobliskiej okolicy opracowanych 
i przygotowanych przez studentów wyższej szkoły 
Technicznej w katowicach na kierunku architektura. 
Celem studentów było stworzenie konceptu zagospo-
darowania rynku w Prusicach, nadania nowej wizji, 
przez osoby które nigdy wcześniej nie były w naszym 
mieście, stworzenia idei, która po materializacji ma 
nadać nowy kierunek dla rozwoju miasta.   

RYNEk w PRUSICACh 
widZiANY ocZAMi 
STudENTów ARchiTEkTuRY

Wszystkie prace przygotowane przez studentów są naprawdę 
bardzo ciekawe i interesujące. Dla nas mieszkańców Miasta 
Prusice i całej Gminy Prusice prace, które przygotowali stu-
denci to doskonały temat do debaty o tym jak ma wyglądać 
w przyszłości prusicki rynek oraz informacja czego jeszcze 
brakuje nam w naszym mieście oraz w jakim kierunku i dokąd 
mamy zmierzać. 

Mieli Państwo okazję obejrzeć już kilka prezentacji studen-
tów na łamach naszych numerów w 2021 roku, a także w nu-
merze kwietniowym, aktualny czerwcowy numer jest ostatnią 
publikacją. 

Chcielibyśmy od Państwa uzyskać informacje zwrotną co Pań-
stwo sądzicie o zamieszczonych pracach w tym i wcześniej-
szych wydaniach gazety. Swoje refleksje proszę przesyłać na 
e-maila: i.bandrowicz@prusice.pl 

W tym numerze czeka kolejna i jednocześnie ostatnia cząstka 
prac, którymi chcemy się z Państwem podzielić. 

zapraszam do dyskusji
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

STREFY AkTYwNości GoSPodARcZEj PRuSic 
wiDziane oczami stuDentów aRchitektuRy

na łamach gazety Prusice 24 rozpoczynamy prezentację koncepcji zagospo-
darowania strefy aktywności gospodarczej miasta Prusice przygotowanych 
przez studentów pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku archi-
tektura wyższej szkoły Technicznej w katowicach pod okiem prowadzącego 
dr. inż. arch. bartłomieja buławy, w ramach przedmiotu „zintegrowany pro-
jekt konserwatorski architektoniczno-urbanistyczny”. 

W lutym w murach Wyższej Szkoły Tech-
nicznej w Katowicach miało miejsce pod-
sumowanie projektów semestralnych re-

alizowanych w semestrze zimowym roku 
akademickiego 2021/2022, we współpracy 
z Gminą Prusice. 

Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz  
i Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubie-
niecki wraz z Dziekanem dr. inż. arch. Ja-
kubem Świerzawskim oraz prowadzącym 
projekt dr. inż. arch. Bartłomiejem Buławą 
wzięli udział w prezentacji projektów oraz 
dyskusji, w wyniku której wybrano najlep-
sze prace.
I miejsce przyznano pracy autorstwa: inż. 
arch. Anny Grochala, inż. arch. Krzyszto-
fa Musiała (Nagroda w wysokości 1700 zł);  
II miejsce przyznano pracy autorstwa: inż. 
arch. Zbigniewa Kaczmarek (Nagroda w wy-
sokości 1100 zł) oraz III miejsce przyznano 
pracy autorstwa: inż. arch. Agaty Raczyń-
skiej i inż. arch. Anety Soszki (Nagroda  

w wysokości 500 zł). Nagrody zostały ufun-
dowane przez Gminę Prusice.

W tym numerze prezentujemy zwycięskie 
prace - 1. Miejsce oraz 2. Miejsce. 
Chcielibyśmy od Państwa uzyskać informa-
cje zwrotną co Państwo sądzicie o zamiesz-
czonych pracach w ramach nowego cyklu. 
Swoje refleksje proszę przesyłać na e-ma-
ila: i.bandrowicz@prusice.pl 

zapraszam do dyskusji
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje
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CYkL: PoRTRETY REGioNALNE (wiEjSkiE) GMiNY PRuSicE
CzęŚć 1

Borówek, najmniejsza wieś Gminy Prusice

Jadąc z Prusic w stronę Skokowy, moż-
na nacieszyć oko zmieniającym się i coraz 
bardziej urozmaiconym, pagórkowatym 
krajobrazem. Po przejechaniu około 6 ki-
lometrów, mijając położone na wzgórzu 
Chodlewko, dojeżdżamy do znajdującego 
się w rozleglej dolinie Borówka (część Rów-
niny Prusickiej). Tutaj krajobraz dodatkowo 
urozmaicają lasy, odcinające się ciemną 
zielenią na tle jaśniejszych i wstęgowatych 
pól uprawnych. Do Borówka zaprasza drew-
niany drogowskaz i tablica, ustawione na 
skrzyżowaniu dróg Skokowa-Brzeźno, in-
formujące dodatkowo o znajdującym się tu 
Skansenie Maszyn Rolniczych. Borówkowy 
drogowskaz zdobią trzy dęby, będące na-
wiązaniem do trzech dębów rosnących przy 
Skansenie i będących również znakiem roz-
poznawczym sołectwa Borówek oraz ze-
społu ludowego Trzy Dęby z Borówka.

Od Neu Krumbach do Borówka

Borówek, to w porównaniu z innymi ośrod-
kami wiejskimi Gminy Prusice stosunkowo 
młoda miejscowość. Spoglądając na mapy 
tego obszaru z 1900 roku zauważamy, że 
tylko w pobliżu torowiska znajdują się dwa 
małe zabudowania, zapewne należące 
wówczas do dróżnika przejazdu kolejowe-
go. Przy drodze na Brzeźno nie ma nato-
miast zaznaczonego ani jednego gospo-
darstwa czy domostwa. Kolejne domy przy 
przejeździe kolejowym wzniesiono około 
1904 roku dla dalszych pracowników kolei. 
Tych, które graniczą bezpośrednio z prze-
jazdem kolejowym było 6 i przez jakiś czas 
tworzyły one przysiółek (kolonię) pobli-
skiego Borowa (po niemiecku Krumbach). 
Najprawdopodobniej krótko potem, przy 
skrzyżowaniu drogi Skokowa-Brzeźno, wy-
budowano następne 10 zagród wraz z do-
mami mieszkalnymi i budynkami gospodar-
czymi. Umiejscowiono je niemal wszystkie 
po wschodniej stronie drogi w kierunku na 
Brzeźno, począwszy od zakrętu na Skoko-

wę. Pierwsi polscy osadnicy Borówka (prze-
siedleńcy z okolic Sambora pod Lwowem), 
pamiętają, że przy skrzyżowaniu dróg,  
w miejscu gdzie dziś stoi krzyż przydrożny, 
znajdowała się spalona karczma, a także, 
że w tej części wsi były spalone trzy inne 
gospodarstwa. Dzisiaj w Borówku znajduje 
się 20 domów w tym cztery wybudowane 
w ostatnich dziesięcioleciach. Niemniej 
jednak, przy modernizacji traktu kolejowe-
go kilka lat temu, zaistniała konieczność 
rozbiórki budynku stojącego najbliżej toro-
wiska (dom państwa Kusztelaków), których 
przesiedlono. 
W odniesieniu do przynależności admini-
stracyjnej Borówka, niektórzy autorzy opi-
sujący Gminę Prusice piszą, że Borówek był 
przysiółkiem Chodlewka. Zapewne pomył-
ka ta powstała w związku z faktem, że przez 
dłuższy okres czasu Borówek przynależał 
raz do sołectwa w Borowie, to znowu do 
Chodlewka. O większym związku Borówka  
z Borowem, aniżeli z Chodlewkiem świad-
czy dodatkowo przedwojenna nazwa Bo-
rówka - Neu Krumbach (Nowy Krumbach), 
urobiona od niemieckiej nazwy Borowa 
- Krumbach. Chodlewko natomiast nazy-
wało się po niemiecku Kodlawe, a między 
1932 i 1945 rokiem Teichdorf. Co się tyczy 
najnowszej historii, to w nie tak odległych 
czasach, bo w 1995 roku, z inicjatywy Sta-
nisława Chmielewskiego zapadła decyzja, 
aby Borówek przekształcić w samodzielne 
sołectwo. Pan Chmielewski był też pierw-
szym sołtysem Borówka. 

Zabudowa gospodarska wsi

Borówek formujący się na początku XX 
wieku, jako osobna wieś, miał od początku 
cechy osady, nazywanej rzędówką. Rzę-
dówka, to typ wsi o stosunkowo luźno po-
łożonych gospodarstwach, sytuowanych 
przeważnie wzdłuż jednej strony głównej 
drogi. Jej inna cecha to długie pasy pół 
uprawnych, należących do gospodarstwa, 
mających szerokość równą tej, jaką zajmo-
wało gospodarstwo. Przejeżdżając przez 
Borówek bardzo łatwo można odczytać 
całość tego założenia, odnajdując pier-
wotną zabudowę gospodarską wsi. Tym 
bardziej, że jeszcze do niedawna większość 
mieszkańców trudniła się rolnictwem i ho-
dowlą. Teraz pozostał tylko jeden rolnik, 
a wybudowane w ostatnich dziesięciole-
ciach nowe domy mają charakter czysto  
mieszkalny. 

Kreatywny Borówek

Dzisiaj Borówek zamieszkuje około 70 
osób. Jak na taką, stosunkowo niewielką 
ilość ludzi, mieszkańcy Borówka wyka-
zują się wielką kreatywnością i zapałem 
działania. I tak, w 1982 roku, z inicjaty-
wy Marii Suchackiej z Borówka, będącej 
wówczas przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w Chodlewku, powstała kape-
la ludowa Trzy Dęby. Zespół powstawał 
powoli i wyłonił się z wcześniejszych ze-
społów Kodlewianie i Borowianie, mając  

w swym składzie muzykujących miesz-
kańców obydwu wsi. Entuzjazm muzyko-
wania sprawił, że od samego początku 
swego istnienia zespół odnosił liczne 
sukcesy na różnego rodzaju przeglądach, 
festiwalach oraz Ogólnopolskich Spotka-
niach Muzykujących Rodzin we Wrocła-
wiu. Obecnie, zespół złożony z ośmiooso-
bowej kapeli i dwunastu wokalistek cieszy 
się niemalejącą popularnością – pokazuje 
to dobitnie strona facebooka Zespołu. 
W zespole znalazło się także miejsce dla 
bardzo młodych wykonawców. Siedzibą 
zespołu jest Skansen Rolniczy w Borów-
ku, a kierownikiem jest Czesław Suchac-
ki, członek zespołu. Warto wspomnieć, 
że pan Czesław jest od 2006 roku także 
sołtysem wsi Borówek, jest jednym z po-
mysłodawców Skansenu Rolniczego i jego 
kierownikiem. Ponadto od 2010 roku pełni 
funkcję radnego w Radzie Miasta i Gmi-
ny Prusice. Ponadto, od 2018 roku działa  
w Borowku także Koło Gospodyń Wiej-
skich „Świat Kobiet”, którego przewodni-
czącą jest Anna Warian.

Borówek rozwija się bardzo dynamicz-
nie. Jest to odzwierciedlone w nagrodach  
i wyróżnieniach, jak chociażby wyróżnienie 
w kategorii „Najpiękniejsza Wieś Dolnoślą-
ska 2013” oraz zajęcie II miejsca w kategorii 
„Najlepszy start w Odnowie Wsi” w 2014 r., 
którego głównym celem była promocja naj-
lepszych, najbardziej innowacyjnych i aktyw-
nych ośrodków wiejskich. Emblemat Sołectwa Borówek

Kapela Ludowa Trzy Dęby z Borówka (źródło zdjęcia: https://dolfil.pl/ogloszenie,trzy-deby,111,25)
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Skansen – niezwykłe muzeum  
techniki chłopskiej

Borówek jest także miejscem szczególnej 
atrakcji. Mieści się tu bowiem jedyny na 
skalę województwa dolnośląskiego Skan-
sen Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Inicja-
torami projektu byli Czesław Suchacki  
i Łukasz Wójtowicz z Borówka. Środki fi-
nansowe pozyskano w drodze konkursów 
ofert na zadania publiczne z Gminy Prusi-
ce oraz Powiatu Trzebnickiego. Ponieważ  
o Skansenie napiszemy jeszcze więcej in-
formacji w kolejnym numerze Prusice 24, to 
dzisiaj dodamy tylko, że wspomniany Skan-
sen, to rodzaj muzeum na świeżym powie-
trzu. Jego uroczyste uruchomienie miało 
miejsce 3 sierpnia 2013 roku w połączeniu 
z I Piknikiem Borówkowym. Zatem Skansen 
szczyci się już niemal dziewięcioletnim ist-
nieniem. 
Koniecznie należy podkreślić, że Skansen 
powstał dzięki ogromnej pracowitości i za-
angażowaniu wszystkich mieszkańców Bo-
rówka oraz wsparciu zaprzyjaźnionych osób 
z okolicznych miejscowości. Teren pod bu-
dowę skansenu, należał przed laty do pań-
stwa Warian z Borówka, a w drodze zamia-
ny działek należy teraz do Gminy Prusice. 
Został on w krótkim czasie przygotowany 
przez mieszkańców, którzy w wolontariac-
kiej pracy budowali niezbędne pomieszcze-
nia na potrzeby wystawy sprzętu i do reali-
zacji spotkań. Udostępnili oni także własne 
oraz zbierali z całej Polski różnego rodzaju 
dawne, historyczne urządzenia i narzę-
dzia rolnicze oraz przedmioty codzienne-
go użytku, które teraz można w Skansenie 
obejrzeć. Można tutaj podziwiać między in-
nymi pług z 1840 r., młockarnie lub kopacz-
ki do ziemniaków z lat 30 ubiegłego wieku 
oraz przedmioty gospodarstwa domowego, 
jak maselnice, nożyce do strzyżenia owiec, 
nosidła do wody i cały zestaw żelazek do 
prasowania. Zbiory znajdują się pod spe-
cjalnymi wiatami i w chacie „Borówka”. 

Skansen, to doskonałe miejsce dla cele-
browania różnych świąt czy uroczystości 
rodzinnych. Do stałych imprez Skansenu 
należy Piknik Borówkowy w sierpniu i Dzień 
Pieczonego Ziemniaka we wrześniu. Stąd 
też wyrusza między sierpniem i wrześniem 
Rajd Rowerowy, organizowany przez Sto-
warzyszenie „Borówek”. Teren Skansenu 
ciągle się rozrasta obejmując mały zagaj-
nik, staw i zagrodę dla zwierząt. 

Tandemem po Równinie Prusickiej

Mówiąc o Rajdzie Rowerowym, należy wspo-
mnieć, że w Borówku działa nieodpłatna 
Wypożyczalnia Rowerów Tandemowych, 
mających służyć przyjemnemu spędzeniu 
czasu na wolnym powietrzu. Wypożyczalnia 
tandemów istnieje od 2020 r. z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Borówek” i znajduje się 
pod opieką Katarzyny Wójtowicz (Prezes), 
Łukasza Dziarkowskiego (Skarbnik) oraz 
Łukasza Wójtowicza (Członek Stowarzy-
szenia). Stowarzyszenie działa korzystając 
ze środków przyznawanych dla organizacji 
NGO powiatu trzebnickiego przez Stowa-
rzyszenia LGD (Lokalna Grupa Działania) 
„Kraina Wzgórz Trzebnickich”. Projekt Sto-
warzyszenia „Borówek” zakłada stworze-
nie i utrzymanie bezpłatnej wypożyczalni 
rowerów typu tandem, wyznaczanie tras 
rowerowych oraz organizację rajdów i wy-
cieczek rowerowych. Należy podkreślić, że 
zakup rowerów i założenie wypożyczalni 
przez Stowarzyszenie było możliwe wraz  
z pierwszym dofinansowaniem z LGD  
w 2019 roku. 
W tym miejscu warto jeszcze dodać, że 
baza rowerowa Stowarzyszenia, to rowe-
ry zakupione u polskiego producenta, tj. 
w firmie JASID z Lublina i są wyposażone 
w m.in. 7-biegową przerzutkę, oświetle-
nie, bagażniki, siodełka żelowe, a nawet  
w nawigację i GPS. Każdy może skorzystać 
z oferty wypożyczenia roweru kontaktu-
jąc się ze Stowarzyszeniem „Borówek” i po 

Źródła informacji i zdjęć:
https://prusice.pl/51/118/borowek.html
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Borówek-146871309031650
https://stowarzyszenieborowek.blogi.pl/
https://m.facebook.com/Tandemy-Borowek-111304637410480/

Uroczyste spotkanie wewnątrz chaty „Borówka”

Skansen. Wejście do chaty „Borówka” i tablica z ofertą turystyczną

wcześniejszej rezerwacji. Szczegóły na 
stronach Stowarzyszenia „Borówek”, które 
podajemy poniżej. 

Dobre widoki na przyszłość

Działalność wszystkich zaangażowanych 
mieszkańców Borówka jest nagradzana 
nowymi dofinansowaniami na wzbogace-

nie swojej oferty dla chętnych do odwie-
dzenia tej części Gminy Prusice i Powiatu 
Trzebnickiego. Właśnie w kwietniu tego 
roku, Stowarzyszenie „Borówek”, ponownie 
otrzymało 25 tys. złotych od LGD „Kraina 
Wzgórz Trzebnickich” na swoją działalność. 
Taka sama suma została pozyskana z LGD 
na bogaty program folklorystyczno-eduka-
cyjny Stowarzyszenia „Skokowiak”, który od 
września-października będzie realizowany 
w obrębie Skansenu. Ale na ten temat napi-
szemy w kolejnym numerze Prusice 24. Do-
datkowo warto dodać, że Stowarzyszenie 
Aktywni Liderzy Gminy Prusice pozyskało 
dotację w wysokości 43 tys. zł na zadanie 
„Ludowe granie Pod Trzema Wieżami w Kra-
inie Wzgórz Trzebnickich z 40-leciem zespo-
łu Trzy Dęby z Borówka”. Warto jeszcze na 
koniec dodać, że tak Stowarzyszenie „Bo-
rówek” jak i Skansen współpracują ściśle  
z innymi organizacjami NGO Gminy Prusice, 
jak na przykład wspomniane już Stowarzy-
szenie „Skokowiak” oraz Stowarzyszenie 
„Aktywni Liderzy Gminy Prusice”

Przygotowała Renata Faron-Bartels  
we współpracy z:

Katarzyna Wójtowicz –  
Prezes Stowarzyszenia „Borówek”

Czesław Suchacki –  
Wiceprezes Stowarzyszenia „Borówek”,  

sołtys wsi Borówek

Łukasz Dziarkowski –  
Skarbnik Stowarzyszenia

Łukasz Wójtowicz -  
Członek Stowarzyszenia
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zYSkAj DOfINANSOwANIE z PRoGRAMu cZYSTE PowiETRZE
aby poprawić jakość powietrza i skutecznie walczyć ze smogiem Gmina Pru-
sice uruchomiła punkt konsultacyjny, który mieści się w urzędzie miejskim. 
doradczynie kamila borowiecka i wiktoria kurkowiak udzielą wszelkich in-
formacji, a także pomogą w wypełnieniu i złożeniu wniosku o uzyskanie do-
finansowania oraz rozliczenia przedsięwzięcia w ramach programu Czyste 
Powietrze.

Wszyscy wiemy, jak ważne jest dla nas zdrowie. Bardzo duży wpływ na to jak się czujemy  
i czy chorujemy ma jakość powietrza, którym oddychamy. Stare „kopciuchy” to jeden  
z największych trucicieli powietrza. Wielu mieszkańców chciałoby zmienić swój stary piec 
na ekologiczne źródło ciepła, ale to spory wydatek. Z pomocą przychodzi Program Czyste 
Powietrze. Jest to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem 
jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów  
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Program jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą.

WSPaRCIe fInanSOWe MOŻna OTRzyMać na:
-  wykonanie dokumentacji,
-  wymianę starych piecy na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wy-

magania Programu (kocioł na pellet drzewny, kocioł olejowy, kocioł gazowy, pompa 
ciepła, ogrzewanie elektryczne),

-  instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
-  wentylację mechaniczną,
-  mikroinstalację fotowoltaiczną (tylko w przypadku wymiany źródła ciepła)
-  ocieplenie budunku oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (koszty materiałów  

i robocizny). 

Część 1) 
Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania  
o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

Część 2)  
Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez CUS (dawniej GOPS Prusice), nie 
przekracza kwoty: 
a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Część 3) 
Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania 
Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego 
wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez CUS (dawniej GOPS Prusice), nie 
przekracza kwoty: 
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
b) 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

CO MUSISz zROBIć?
1.  Zaloguj się na swoje konto w Portalu Beneficjenta.
2.  Pobierz edytowalny formularz pdf wniosku. Nie drukuj go przed wypełnieniem.
3.  Wypełnij wniosek.
4. Zweryfikuj wypełniony wniosek.
5. Złóż wypełniony elektronicznie wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.
6. Wydrukuj wniosek.
7. Dołącz wymagane załączniki.
8. Podpisz wniosek.
9. Złóż wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź kurierem do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu lub Urzędu 
Miejskiego w Prusicach.

Więcej informacji można 
uzyskać na stronie 

https://czystepowietrze.gov.pl/
czyste-powietrze/ 

lub w punkcie konsultacyjnym 
w Urzędzie Miejskim 

oraz pod numerem telefonu                             
71 312 62 24 wew. 38
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oSTATNiE dNi na złożenie DekLaRacji!
do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację  
o sposobie jego ogrzewania do Centralnej ewidencji emisyjności budynków (Ceeb). do tej pory de-
klarację złożyło zaledwie 47% mieszkańców Gminy Prusice. 

Deklaracja to prosty formularz, którego wypełnienie zajmuje kilka minut. Podaje się w nim:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw  

oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
• adres e-mail (opcjonalnie).

Deklarację ma obowiązek złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu, który posiada źródło w terminie:
• dla nowo powstałych budynków - w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.
• dla istniejących budynków - w terminie 12 miesięcy.

W jaki sposób złożyć deklarację?
• W formie elektronicznej – poprzez portal zone.gunb.gov.pl (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego lub e-dowodu)
• W formie papierowej – poprzez wypełnienie oraz złożenie odpowiedniego formularza (wzory dostępne w załączni-

kach) w Urzędzie Miasta.

„MojE ciEPŁo”
na przełomie kwietnia i maja 2022 roku ruszył nabór wniosków o dotacje  
z „mojego Ciepła”. są one przyjmowane od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grud-
nia 2026 roku lub też do wyczerpania dedykowanej puli środków. 

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” 
mogą zostać osoby fizyczne, właściciele lub 
współwłaściciele (odbiorcy końcowi) no-
wych, jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych (wolnostojących, w zabudowie bliź-
niaczej, szeregowej lub grupowej).
Co ważne, przez nowy budynek mieszkal-
ny w tym rządowym programie rozumie się 
taki, w przypadku, którego, na dzień skła-
dania wniosku o dofinansowanie do pompy 
ciepła:
-  nie złożono zawiadomienia o zakończeniu 

budowy budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego lub nie złożono wniosku o wyda-
nie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane;

- złożono zawiadomienie o zakończeniu 
budowy budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 roku 
lub złożono wniosek o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie nie wcze-
śniej niż 01.01.2021 roku.

Należy pamiętać również o tym, że benefi-
cjentem tego programu musi być wyłącznie:
- osoba wskazana w pozwoleniu na bu-

dowę lub zgłoszeniu budowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego;

- osoba wskazana jako nabywca/odbiorca 
na fakturze lub równorzędnym dokumen-
cie księgowym. W sytuacji natomiast róż-
nicy w osobie wnioskodawcy, a nabywcy/
odbiorcy, ważne jest, aby załączyć wów-
czas stosowne oświadczenie.

Jakie warunki dofinansowania?
Dofinansowanie w ramach programu „Moje 
Ciepło” jest uzależnione od stanu technicz-
nego budynków. Obowiązujące od zeszłego 
roku nowe warunki techniczne 2021, któ-
rym znacznie bliżej jest do spełnienia norm 
budownictwa pasywnego, wymagają osią-
gnięcia niższego wskaźnik Ep, który wyra-
ża ilość energii nieodnawialnej, niezbędnej 
do ogrzewania domu, wentylacji, chłodze-
nia, oświetlenia oraz przygotowania c.w.u.,  
w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.
Obecnie współczynnik ten nie może prze-
kraczać 70 kWh/(m²×rok). Jednak, aby moż-
na było otrzymać dofinansowanie z „Mojego 
Ciepła” konieczne jest spełnienie bardziej 
restrykcyjnych wymogów technicznych.  
Otóż dla budynku:
-  w 2022 roku, a więc w pierwszym (przej-

ściowym) roku funkcjonowania progra-
mu będzie obowiązywać wymóg Ep mak-
symalnie 63 kWh/(m² × rok);

- w kolejnych latach zaś wymóg Ep ma wy-
nosić maksymalnie 55 kWh/ (m² × rok).

Wszystkie pompy ciepła (powietrzne, wod-
ne i gruntowe), na które można uzyskać 
dofinansowanie w ramach programu “Moje 
Ciepło” (wykluczone z niego są pompy cie-
pła pracujące tylko na potrzeby c.w.u.) mu-
szą również spełniać odpowiednie wyma-
gania. I tak dla:
- pomp ciepła typu powietrze/woda i pomp 

ciepła typu grunt/woda lub woda/woda, 
minimalna klasa efektywności energetycz-
nej to A++ dla temperatury zasilania 55°C;

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji  
jest nałożony ustawowo i za jego  
niewypełnienie w wyznaczonym  

terminie grozi grzywna.

Więcej informacji  
pod nr tel. 71 312 62 24, wew. 38,  

na stronie www.prusice.pl  
i www.gunb.gov.pl/strona/centralna- 

ewidencja-emisyjnosci-budynkow

- pompy ciepła typu powietrze/powietrze 
w systemie centralnym dla całego budyn-
ku jest to natomiast posiadanie przez nie 
klasy minimum A+ dla klimatu umiarkowa-
nego.

Koszty kwalifikowane w programie „Moje 
Ciepło”
Z „Mojego Ciepła” mogą skorzystać osoby, 
które kupiły i zamontowały pompę ciepła 
przed uruchomieniem programu. W progra-
mie będzie można zrefundować koszty kwa-
lifikowane poniesione od 01.01.2021 roku do 
31.12.2026 roku. Przy czym w okresie kwali-
fikowalności kosztów wymagane jest:

- rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane 
jako poniesienie pierwszego kosztu kwa-
lifikowanego (data opłacenia pierwszej 
faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego);

- oraz zakończenie inwestycji, przez co ro-
zumie się zamontowanie i uruchomienie 
pompy ciepła wraz z niezbędną infra-
strukturą towarzyszącą, a także udoku-
mentowanie opłacenia całości faktur (lub 
równoważnych dokumentów księgowych 
za zakup/montaż/transport urządzeń 
wskazanych we wniosku o dofinansowa-
nie).
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ochoTNicY oTRZYMAjĄ NowY SPRZęT

nocne manewRy stRażackie 
w PAwŁowiE TRZEBNickiM

strażacy z Ochotniczej straży Pożarnej w skokowej i w Pawłowie Trzebnickim 
będą mogli zakupić doposażenie i sprzęt dzięki dofinansowaniu na łączną 
kwotę 21 tys. zł. 

możemy czuć się bezpiecznie mając tak wyszkolonych strażaków w Ochot-
niczych strażach Pożarnych w naszej Gminie: w Prusicach, w skokowej  
i w Pawłowie Trzebnickiej pod okiem firmy sample – szkolenia medyczne  
i niezastąpionego macieja Ostrowskiego. wszystkie umiejętności można było 
zaobserwować podczas nocnych manewrów strażackich, które odbyły się  
w sobotę 30 kwietnia w Pawłowie Trzebnickim.  

Dwie Jednostki Ochotnicze Straży Pożar-
nej w Gminie Prusice zakwalifikowały się 
do programu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu w ramach Programu Prio-
rytetowego „Ogólnopolski program finan-
sowania służb ratowniczych Część 2) Dofi-
nansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 
realizowany we współpracy z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie.
Jednostki zakwalifikowane w konkursie 
otrzymają łączną kwotę dotacji 21 000 zł, 
w tym OSP Skokowa 11 000 zł i OSP Pawłów 
Trzebnicki 10 000 zł.
OSP Skokowa w ramach projektu pn. 
„Sprzęt dla OSP „w ramach wyposażenia 
osobistej ochrony strażaka wnioskował  
o zakup umundurowania oraz hełmy. 
OSP Pawłów Trzebnicki w ramach zadania 
pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia, środków 

Nocne Manewry strażackie, to nic innego jak: szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy na najwyższym poziomie, końska dawka adrenaliny, która oddaje realizm sytuacji, 
symulacje, które pozostaną w pamięci uczestników na długo, pirotechnika z masą błysków 
i dymu, wiedza, która ratuje życie oraz ćwiczenia w trudnych warunkach, z którymi uczest-
nicy manewrów poradzili sobie doskonale.

ochrony indywidualnej dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pawłowie Trzebnickim 
w Gminie Prusice” wnioskował o dotacje 
na zakup specjalistycznego sprzętu, tj. prą-
downica pianowa, wąż tłoczony. W ramach 
wyposażenia osobistej ochrony strażaka 
wnioskowano o ubrania, rękawice i buty 
specjalne oraz hełm strażacki, natomiast 
w ramach sprzętu łączności o radiotelefon 
przewoźny.
Jednostki OSP w Gminie Prusice czekają 
na podpisanie umowy dotacyjnej z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a na-
stępnie w ramach realizacji zadania zaku-
pią nowy sprzęt i wyposażenie niezbędne 
do funkcjonowania. 
Już w tym roku sprzęt będzie użytkowany 
przez poszczególne Jednostki OSP. Umoż-
liwi on profesjonalne niesienie pomocy  
i prowadzenie działań niezbędnych do za-
pobiegania i likwidacji skutków katastrof 

OSP w Pawłowie Trzebnickim już w 2020 roku otrzymało dotację, gdzie zakupiło sprzęt, teraz jednostka doposaża 
się w kolejny niezbędny sprzęt, aby móc dbać o bezpieczeństwo

Strażacy i ratownicy sprawdzali swoje umiejętności pod okiem specjalistów

I zadbać o odpowiednią temperaturę ciała
Ekipa medyczna tak samo jak strażacy to podstawa 
każdej akcji ratunkowej

Trzeba zabezpieczyć głowę poszkodowanego

Straż zaczyna swoją pracę po wypadku
Strażacy sprawdzają w jakim stanie są poszkodowani 
kierowcy i pasażerowie

naturalnych i ekstremalnych zjawisk at-
mosferycznych oraz awarii technicznych, 
natomiast zakupione wyposażenie będzie 
służyło do profesjonalnego zabezpieczenia 
ratowników w trakcie prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych.
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P R U S I C E

óSMokLASiści Z GMiNY PRuSicE 
zatańczyLi już swojego PoLoneza

gmina PRusice Pozyskała  
DOfINANSOwANIE NA ZAkuP kSiĄŻEk

bezPłatne Lekcje jęZYkA chińSkiEGo DLA DzIECI

uczniowie klas ósmych ze szkoły Podstawowej w Prusicach, w skokowej  
i w Piotrkowicach mają już swoje bale uczniów klas Ósmych za sobą. Trady-
cyjny polonez zatańczony, doskonała zabawa już za nimi, zostały tylko wspo-
mnienia i pamiątkowe zdjęcia. 

szkoła Podstawowa im. marii i Lecha kaczyńskich w skokowej otrzymała 
2400 zł w 2022 roku dotacji w ramach „narodowy Program rozwoju Czytel-
nictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3.

GTHr Polska zaprasza wszystkie chętne dzieci z gminy Prusice na bezpłatny 
kurs języka chińskiego. zajęcia organizowane we współpracy z instytutem 
konfucjusza odbywają się w szkole podstawowej im. H. sienkiewicza w Prusi-
cach już od kwietnia br.

Przed nami wakacje, a przed uczniami klas 
8 nowy etap życia, coś się kończy, żeby mo-
gło zacząć się coś nowego, od września 
nowe szkoły, nowi nauczyciele, nowe kole-
żanki i koledzy. 
W piątek 3 czerwca w Restauracji Riwie-
ra w Prusicach odbył się Bal Uczniów Klas 
Ósmych ze Szkoły Podstawowej w Piotr-
kowicach. Uroczystego otwarcia balu do-
konali Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie 
z Dyrektorem Mariuszem Kiepulem. Trady-
cyjnie nie zabrakło poloneza, zatańczonego 
wspaniale przez uczniów. 

Wsparcie finansowe zostało udzielone na: 
zakup książek będących nowościami wy-
dawniczymi i niebędących podręcznikami, 
zakup nowych elementów wyposażenia do 
bibliotek szkolnych oraz realizację działań 
promujących czytelnictwo.
- Szkoła Podstawowa im. Marii i Lecha Ka-
czyńskich w Skokowej współdziałając ze 
środowiskiem lokalnym zaplanowała w ra-
mach projektu wyjazd do Gminnej Biblioteki 
Publicznej „Multiteka” w Prusicach w celu za-
poznania uczniów z działalnością multifunk-
cyjnego obiektu wyposażonego m.in. w czy-
telnię, wypożyczalnię dla dzieci i dorosłych, 
dział multimedialny, kącik dla najmłodszych, 
kawiarenkę literacką, stanowiska z dostę-

Jak przekonują organizatorzy inicjatywy, 
znajomość języka chińskiego daje wiele 
możliwości zawodowych. – Chińska gospo-
darka jest jedną z najszybciej rozwijających 
się na świecie. Coraz więcej pracodawców 
z Chin rozwija tu swoje biznesy, a co za tym 
idzie, na rynku pracy rośnie zainteresowanie 
osobami ze znajomością języka chińskiego. 
Organizowany przez nas kurs języka chiń-
skiego będzie doskonała okazją, by zacie-
kawić najmłodszych nie tylko językiem, ale 
i bogatą kulturą Chin – tłumaczy Aleksandra 
Kołaczek, Kierownik działu tłumaczeń i re-
lacji polsko-chińskich z GTHR Polska – spół-
ki będącej pierwszą europejską inwestycją 
Zhangjiagang Guotai-Huarong New Che-
mical Materials Co., Ltd. – jednego z trzech 
największych światowych dostawców elek-
trolitu do baterii litowo-jonowych. Produkty 
GTHR trafiają na rynki Chin, Korei Południo-
wej, Japonii, USA, Australii i Europy, a popyt 
na nie dynamicznie rośnie wraz z popularno-
ścią pojazdów napędzanych elektrycznie.
 

- Dziękując za zaproszenie jeszcze raz Dro-
dzy Ósmoklasiści życzę Wam wszystkiego 
co najlepsze, aby spełniły się Wasze naj-
większe marzenia, wyniki z egzaminu były 
takie jak sobie zaplanowaliście, co pozwoli 
Wam dostać się do takiej szkoły jak zawsze 
chcieliście – podkreślił włodarz Prusic. 
Tydzień później swój bal mieli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Skokowej, który od-
był się w Centrum Inicjatyw i Produktu Lo-
kalnego w Skokowej, gdzie uczniowie rów-
nież wykonali tradycyjnego poloneza oraz 
się wspaniale bawili. 
W środę 15 czerwca 2022 roku w Restaura-
cji Riwiera w Prusicach swój bal mieli Ósmo-
klasiści z Prusic, w pięknie przygotowanej 

– Od 2017 roku Prusice są naszym domem  
i jako dobry sąsiad chcemy być blisko lo-
kalnej społeczności, między innymi organi-
zując różne projekty przybliżające chińską 
kulturę i zwyczaje – dodaje Aleksandra Ko-
łaczek.
– Podczas kursu organizowanego przez 
GTHR Polska oraz Instytut Konfucjusza 
uczniowie poznają podstawy wymowy oraz 
konstrukcje chińskich znaków. Nauczą się 
liczyć, wymawiać i pisać podstawowe zwro-
ty języka codziennego, poznają chińskie 
święta i zwyczaje – dodaje Marta Mońko, 
lektorka z Instytutu Konfucjusza, instytucji 
powiązanej z Uniwersytetem Wrocławskim 
i Xiamen University.

Aby zapisać się na zajęcia, należy zgłosić się 
do sekretariatu szkoły, osobiście lub tele-
fonicznie – 713126211 i wyrazić chęć uczest-
nictwa ucznia w kursie językowym. Udział  
w kursie jest bezpłatny.

pem do elektronicznego zbioru biblioteczne-
go i Internetu – mówi Anna Radota, dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych (CUW).
Wartość całego projektu to 3000 zł.

Uczniowie klas 8 ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach swój Wielki Bal mieli w Riwierze

Najlepsze życzenia i gratulacje Ósmoklasistom 
złożył Burmistrz Igor Bandrowicz

W imieniu Burmistrza najlepsze życzenia  
i gratulacje uczniom przekazała Anna Radota  

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Pamiątkowe zdjęcie Ósmoklasistów ze Szkoły 
Podstawowej w Prusicach

Kolejna grupa Ósmoklasistów 
ze Szkoły Podstawowej w Prusicach

Na pamiątkę Ósmoklasistą z Prusic  
zostaną zdjęcia i wspomnienia

Zajęcia odbywają w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Prusicach

scenerii, przy swoich rodzicach i nauczy-
cielach zatańczyli tradycyjnego poloneza. 
Nie obyło się bez życzeń, podziękowań  
i gratulacji. W imieniu Burmistrza najlep-
sze życzenia i gratulacje uczniom przeka-
zała Anna Radota Dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych: – Wszyscy jesteśmy z Was bar-
dzo dumni, ponieważ w latach szkolnych 
udowodniliście nam wszystkim, że jesteście 
utalentowani, mądrzy i sprytni! Stawiajcie 
sobie wysokie cele i osiągajcie je! Wierzę, 
że nasza szkoła dała Wam całą niezbęd-
ną do tego wiedzę i umiejętności. Życzę 
wszystkim powodzenia i wytrwałości, a na 
balu wiele wzruszających wspomnień. 
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Pamiątkowe zdjęcie pierwszoklasistów, tuż po pasowaniu

Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice, Wiktor 
Lubieniecki Sekretarz Gminy Prusice i Anna Radota 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych wręczyli 
pierwszakom upominki

Wszystkie Palmy Wielkanocne były piękne, ale tę najpiękniejszą wykonało sołectwo Kopaszyn

Kupując ciasta i ozdoby świąteczne chętni mogli  
wspomóc leczenie i rehabilitację najmłodszych  
mieszkańców Gminy Prusice

Podczas jarmarku wręczono nagrody w świątecznym 
konkursie plastycznym ogłoszonym przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach 
Mariusz Kiepul pasował dzieci ogromnym ołówkiem

Przedszkolaki zaśpiewały piosenki  
i recytowały wierszyki

Pasowanie PieRwszaków ZE SkokowEj

w wiELkANocNYM kLiMAciE w SkOkOwEj

PRZEdSZkoLAki ZE STRuPiNY już Po Pasowaniu
Jako pierwszoklasiści do szkoły Podstawowej im. marii i Lecha kaczyńskich 
w skokowej poszli we wrześniu zeszłego roku. w maju stali się pełnoprawny-
mi członkami szkolnej społeczności, kiedy złożyli ślubowanie i zostali paso-
wani na uczniów.

Przedświąteczne kiermasze w Gminie Prusice to już tradycja. niestety, w okre-
sie pandemii aktywność mieszkańców i możliwość spotykania się były znacz-
nie ograniczone. na szczęście, tuż przed świętami wielkanocnymi mogliśmy 
brać udział w Jarmarku wielkanocnym, który mimo chłodu i deszczu ze śnie-
giem przyciągnął wielu mieszkańców z całej Gminy Prusice i nie tylko. 

na to wydarzenie Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w szkole Podstawo-
wej w Piotrkowicach (oddział w strupinie), ich rodzice i nauczyciele czekali pra-
wie 9 miesięcy. Teraz maluchy stały się już pełnoprawnymi Przedszkolakami.

We wtorek 17 maja 2022 roku, w Centrum 
Inicjatyw i Produktów Lokalnych w Skoko-
wej odbyło się uroczyste ślubowanie i paso-
wanie 22 pierwszaków. 
Dzieci pod okiem nauczycielek przygotowa-
ły program artystyczny, którym udowodni-
ły, że w pełni zasługują na miano uczniów. 
W obecności rodziców, nauczycieli, za-
proszonych gości, a także przedszkolaków 
śpiewały piosenki, recytowały wierszyki. 
Bohaterowie dnia uroczyście ślubowali „Być 
dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej 
klasy i szkoły. Uczyć się w szkole jak kochać 

Tym razem przenieśliśmy się do Skokowej na 
Targowisko „Mój Rynek” zapraszając Miesz-
kańców i gości na Jarmark Wielkanocny  
i Produktów Lokalnych. Dla odwiedzających 
przygotowano stoiska z różnorakim asorty-
mentem: rękodziełem, ozdobami wielkanoc-
nymi, swojskimi przysmakami – wędlinami 
czy serami. Przygotowano także dwa sto-
iska charytatywne, na których sprzedawano 
ozdoby i ciasta, a cały zysk został przezna-
czony na leczenie i rehabilitację dzieci – 

Złożenie ślubowania i pasowanie na przed-
szkolaka, to dla wielu dzieci pierwsza w życiu 
uroczystość, podczas której muszą wystąpić 
publicznie, zaprezentować to, co przygo-
towały i pokazać się z jak najlepszej strony. 
Można powiedzieć, że to taki mały egzamin 
dojrzałości przedszkolaka. W piątek 27 maja 
grupa dzieci uczęszczająca do oddziału 
przedszkolnego w Strupinie złożyła uroczy-
ste ślubowanie i została pasowana na Przed-
szkolaków przez Mariusza Kiepula Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.
Jednak zanim się tak stało, dzieci wyśpie-
wały piosenki i wyrecytowały wierszyki, 
które przygotowały pod okiem swojej na-
uczycielki. Występ maluchów wywołał wzru-
szenie wśród rodziców i pracowników szko-
ły. Dzieci pokazały jak wiele nauczyły się od 
momentu, kiedy po raz pierwszy przekro-

Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy uro-
sną. Starać się być dobrym kolegą, swym 
zachowaniem i nauką sprawiać radość ro-
dzicom i nauczycielom”. 
Po uroczystym ślubowaniu, każdy pierw-
szoklasista z osobna został pasowany na 
ucznia przez Andrzeja Grzegorzewicza Dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Skokowej.
Pierwszaki otrzymały liczne upominki, w tym 
również od Burmistrza Gminy Prusice Igora 
Bandrowicza i od przedszkolaków, które wła-
snoręcznie wykonały zakładki do książek. 
Rodzicom, Nauczycielom, którzy tak dosko-
nale przygotowali dzieci do uroczystości  
i do uczniowskiego życia w szkole składamy 
gratulacje. Cieszymy się, że po okresie pan-
demii, uroczystość pasowania mogła odbyć 
się w gronie rodziców i przedszkolaków.

czyły próg swojej sali, a dzięki temu, że znie-
siono obostrzenia związane z pandemią, to 
wyjątkowe święto mogły przeżywać wśród 
najbliższych.
Nie tylko Rodzice i Grono pedagogiczne 
uhonorowali najmłodszych członków przed-
szkolno-szkolnej społeczności, ale pamię-
tali o nich także starsze koleżanki i koledzy, 
którzy własnoręcznie przygotowali dla nich 
prezenty: kwiaty, odznaki, zakładki.
W imieniu Burmistrza Gminy Prusice Igora 
Bandrowicza słodki upominek przekazała 
najmłodszym Anna Radota Dyrektor Cen-
trum Usług Wspólnych w Prusicach.
Rodzicom i Nauczycielom gratulujemy tak 
cudownych, odważnych dzieci, a Przedszko-
lakom życzymy samych sukcesów na ścież-
ce edukacji, a także dużo świetnej zabawy  
i wielu ciekawych przygód.

mieszkańców naszej Gminy – które z powodu 
chorób potrzebują wsparcia finansowego. 
Podczas spotkania wielkanocnego roz-
strzygnięte zostały dwa konkursy: konkurs 
plastyczny dla dzieci „Motyw wielkanocny” 
oraz konkurs dla sołectw „Palma Wielka-
nocna”. Nagrody wręczyli laureatom Bur-
mistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
Joanna Sroga oraz Radny Rady Miejskiej  
w Prusicach Artur Bagiński.

Wyniki konkursu plastycznego:
Kategoria przedszkole: I miejsce Natalia 
Kozak, II miejsce Maja Jastrzębska, III miej-
sce Wojciech Chałubek
Wyróżnienia: Michał Płatacz, Zuzanna Kra-
suska i Amelia Jastrzębska
Kategoria klasy 1-3: I miejsce Szymon Ste-
fanowski, II miejsce Kamil Pisarski, III miej-
sce Nadia Turczyn
Wyróżnienia: Kacper Borkowski i Marika 
Wojciechowska
Nagrody specjalne: Lila Bojarun i Lena Kiepul

Palma wielkanocna to kompozycja przygo-
towywana przed Wielkanocą na pamiątkę 
wjazdu Jezusa do Jerozolimy i święcona 
podczas uroczystości Niedzieli Palmowej. 
Sołectwa aktywnie włączyły się w przygo-
towania do konkursu. Podczas jarmarku 
ogłoszono wyniki konkursu na Najpiękniej-
szą Palmę Wielkanocną. Do udziału zgłosi-
ło się łącznie 9 sołectw.

Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę 
wytyczne zawarte w regulaminie, zdecydo-
wała, że wyróżnienie otrzymały sołectwa: 
Górowo, Kaszyce Wielkie, Krościna Mała, 
Jagoszyce i Borówek
Kolejne miejsca na podium zajęli: I miejsce 
Sołectwo Kopaszyn, II miejsce Sołectwo 
Skokowa oraz III miejsce ex aequo Sołec-
twa Krościna Wielka i Borów 
Nagrody i wyróżnienia w konkursie Palm 
Wielkanocnych wręczyli: Igor Bandrowicz, 
Joanna Sroga, Artur Bagiński, a także Se-
kretarz Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki  
i Radny Rady Miejskiej Józef Gruchała. 
Gratulujemy wygranym i dziękujemy wszyst-
kim, którzy wzięli udział w konkursie, po-
nieważ każda przygotowana Wielkanocna 
Palma wymagała ogromnego nakładu pracy, 
czasu i pomysłowości. 
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Pierwszą gwiazdą tegorocznej Majówki był zespół 
Letni Chamski Podryw

Biegaczom 11. Skokowskiego Biegu Przełajowego na 
mecie gratulował Burmistrz Igor Bandrowicz

Na skokowskiej scenie wystąpił Zespół Ludowy Strupinianie

Po raz pierwszy na scenie w naszej Gminie wystąpił istniejący od kilku miesięcy Zespół Mirkowianie

Jubileusz 40-lecia Zespół Ludowy Trzy Dęby z Borówka rozpoczął występem w Skokowej

Na sobotę przygotowano występ Folk LadyFani karuzel mieli również coś dla siebie

D-Bomb rozgrzał zgromadzoną publiczność pod sceną do czerwoności

Dzieci rywalizowały w przeciąganiu liny w ramach piana party podczas zabawy 
 z niezastąpionymi animatorkami z Animacje A2 – Asią i Anią Główną gwiazdą skokowskiej Majówki był legendarny TEDE

w tYM ROkU MAjówkę 
SPędZiLiśMY w SkokowEj!

Tradycyjnie rozpoczęcie sezonu imprez plenerowych w Gminie Prusice odby-
ło się podczas majówki w skokowej.

Bawiliśmy się przy muzyce klubowej z odro-
biną rapu oraz przy rytmach disco & dance. 
Na scenie wystąpili m.in.: Letni Chamski 
Podryw, D-Bomb, Folk Lady oraz legen-
darny TEDE! Nie zabrało również tradycyj-
nej muzyki ludowej w wykonaniu lokalnych 
zespołów Strupinianie, Mirkowianie oraz 
Trzech Dębów.
Atrakcje dla dzieci zapewniły animatorki  
z Animacje A2. Dzięki przygotowanym za-

bawom, grom, tańcom czy frajdy w pianie 
najmłodsi bawili się doskonale! Rozbudo-
wana cześć rozrywkowa z wesołym mia-
steczkiem, dmuchanymi zamkami oraz 
gastronomiczna – mnóstwo majówkowych 
smakołyków i stoisk gastronomicznych 
również przyciągnęła tłumy! 
Dziękujemy za udział, obecność, zabawę, 
współpracę! Sezon imprezowy uważamy za 
rozpoczęty!
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TwóRcZo i kREATYwNiE w gminnym oŚRoDku kuLtuRy i sPoRtu w PRusicach 
za nami pierwsze półrocze intensywnych działań, kulturalnych i sportowych 
wydarzeń. mamy nadzieję, że chętnie uczestniczyliście w proponowanych 
przez nas wydarzeniach. 

Przed nami letni, wakacyjny czas! Zapra-
szamy najmłodszych pozostających w mie-
ście do udziału w organizowanych zajęciach  
i warsztatach. Będzie aktywnie, kreatyw-
nie, pomysłowo, twórczo, będziemy od-
krywać nowe pasje, zwiększać możliwości 
i doskonale się bawić! Prezentujemy har-
monogram wakacji w Prusicach i w Sołec-
twach, zachęcamy do zapisów!
Zawitamy z wakacyjnym przedstawieniem 
do każdego sołectwa, sprawdźcie, kiedy 
warto zaplanować czas i dołączyć do przy-
gody z Magicznym Teatrem Muzycznym! 
Przez całe wakacje będą odbywać się za-
jęcia dla Kobiet Warsztatownia – twórcze 
spotkania, na których własnoręcznie two-
rzymy niezwykłe ozdoby. Rozwijamy pasje 
i zainteresowania oraz doskonale się bawi-
my – rozmawiając, wymieniając doświad-
czeniami i pomysłami. 

Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież, 
dorosłych i seniorów do udziału w m.in. 
warsztatach Kreatywnego Teatru, pod-
czas których w niestandardowych formach 
uczymy się sztuki, tworzymy, zwiedzamy  
i poznajemy siebie i świat. 
Ciekawą propozycją są również warsztaty 
dla dzieci z Lego-Robotyki budujące kre-
atywność, w trakcie których uczestnicy 
konstruują i programują roboty z wykorzy-
staniem zestawów klocków LEGO poznając 
zagadnienia z matematyki, fizyki, mechani-
ki i informatyki dając im mnóstwo radości  
i satysfakcji.
Od września, po wakacyjnej przerwie za-
chęcamy również dorosłych do udziału  
w warsztatach muzycznych – trwają próby 
chóru Vox Domini. Wszystkie te zajęcia od-
bywają się w GOKIS. 

Zachęcamy do śledzenia kulturalno-sportowej oferty Gminy Prusice 
na stronie internetowej gokis.prusice.pl oraz w mediach społecznościowych. 

Harmonogram najbliższych stałych wydarzeń:

Trwa 10. Jubileuszowa edycja „Prusice Biegają” – odbyły się 2 etapy,  
pozostałe to 4 września, 23 października i 20 listopada

26 czerwca – Wędkarski Dzień Ojca oraz XI Bieg III Wież

1 lipca-30 sierpnia – Aktywne Wakacje w Gminie Prusice

20 sierpnia – Gminne Dożynki w Wilkowej

29 sierpnia – Teatr Kultureska dla najmłodszych

11 listopada –  Obchody rocznicy odzyskania Niepodległości  
  oraz Prusicki Bieg Niepodległości

11 grudnia –  Gminne Mikołajki, Jarmark Bożonarodzeniowy  
 oraz Bieg w Poszukiwaniu św. Mikołaja
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MAMA To SAMo doBRo i SAMA PRZYjEMNość. 
DobRy wieczóR Poezji.

PikNikowY dZiEń dZiEckA

„mama to miękkie ręce. mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone 
miejsce. mama to samo dobro i sama przyjemność. Coś, co dobrze jest mieć 
w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie”.  
(m. wańkowicz)

super pogoda była w tym roku chyba największym prezentem, jaki mogliśmy 
sobie wymarzyć dla naszych najmłodszych mieszkańców z okazji Piknikowego 
dnia dziecka. 

W majowy poniedziałek obchodziliśmy 
wyjątkową okazję w wyjątkowy sposób.  
„IV Pachnący Majem Dobry Wieczór Poezji  
z okazji Dnia Mamy”. Po raz ostatni przed 
wakacyjną przerwą spotkaliśmy się w za-
przyjaźnionym gronie, aby w sposób re-
fleksyjny, ale przede wszystkim radosny 
obchodzić w Gminie Prusice Święto Mam. 
Wiersze recytowali uczniowie Gminnych 
Szkół Podstawowych, Mamy, Seniorzy, 
Rodzice, uczestnicy Kreatywnego Teatru, 
zaproszeni goście – m.in. Wicestarosta 
Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun, 
Przewodniczący Rady Powiatu Trzebnic-
kiego Robert Adach, Radna Rady Powiatu 

Ponad cztery godziny wspaniałej zabawy 
dla najmłodszych – tak w wielkim skrócie 
można podsumować niedzielne spotkanie. 
Program przygotowany przez Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Prusicach obfitował 
w wiele atrakcji. Impreza rozpoczęła się 
tanecznie! Uczestnicy zajęć DANCE KIDS 
wystąpili w specjalnie przygotowanym po-
kazie, podsumowującym ich pracę w ciągu 
ostatnich miesięcy. Zajęcia na co dzień od-
bywają się w Prusickim Centrum Fitness. 
Dla wielbicieli magii wystąpił iluzjonista za-
czarowując wszystkich uczestników zgro-
madzonych przy scenie. Najmłodsi mieli 
możliwość aktywnie uczestniczyć w wyko-
nywanych sztuczkach oraz pełniąc funkcję 
asystentów iluzjonisty Marcina Gogołowi-
cza – uczestnika programu „Mam Talent”. 

Trzebnickiego i Dyrektor Centrum Usług 
Społecznych Joanna Wiraszka, Radne Rady 
Miejskiej Julitta Jędryka i Dorota Olszań-
ska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotr-
kowicach Mariusz Kiepul. 

Pięknymi głosami i piosenkami dla Mam 
uradował nas wspaniały duet – Matylda  
i Zosia oraz trio Zosia, Oliwia i Marysia. Re-
cytacja w wykonaniu wszystkich uczniów  
i Zuchenek Emilki, Wiktorii i Leny wzruszy-
ła niemal całą salę, a prawie każdej mamie 
zakręciła się w oku łza. 

Podczas całego spotkania towarzyszyły 
nam wspaniałe Animatorki Ania i Asia z Ani-
macje A2. Zarówno najmłodsi jak i trochę 
starsi chętnie uczestniczyli w zabawach, 
grach i wspólnych tańcach Doskonałą za-
bawę dopełnił Festiwal Baniek Mydlanych! 
Każdy mógł spróbować swoich sił i stwo-
rzyć wyjątkowe i niepowtarzalne bańki. 
Bańki były wszędzie, tak samo jak radość  
i wiele uśmiechu! 
Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cie-
szył się darmowy dmuchany plac zamek, 
do którego w kolejce co chwilę ustawiali się 
chętni. 

O dobrą zabawę świętujących zadbały  
Animatorki Ania i Asia z Animacje A2

Najmłodsi pełnili funkcję asystentów iluzjonisty

Dziewczynki wyrecytowały najpiękniej jak potrafiły 
życzenia dla Mam

Recytował także Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego 
Grzegorz Terebun, Przewodniczący Rady Powiatu 
Trzebnickiego Robert Adach i Dyrektor SP  
w Piotrkowicach Mariusz Kiepul

Najlepsze życzenia dla WSZYSTKICH MAM

Recytowały również Panie: Radna Rady Powiatu Trzebnickiego i Dyrektor Centrum Usług Społecznych Joanna 
Wiraszka, Radne Rady Miejskiej Julitta Jędryka i Dorota Olszańska oraz Mamy

Malowanie twarzy przez pracownice Gminnej Biblioteki 
Publicznej Multiteka w Prusicach cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem 

Festiwal Baniem Mydlanych tylko przesądził że Piknikowy Dzień Dziecka w Prusicach był bardzo udany

Najmłodszym mnóstwo radości sprawiało 
malowanie twarzy zorganizowane w ramach 
kiermaszu książek przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną „Multiteka”, czy udział w loterii, 
zbiórce nakrętek i kiermaszu ciast dedyko-

wanych Bartusiowi – małemu mieszkańco-
wi naszej gminy, cierpiącemu na ultrarzadką 
przewlekłą i nieuleczalną chorobę gene-
tyczną. Zebrane środki zostaną przeznaczo-
ne na leczenie i rehabilitację. 
Na terenie pojawiła się ekipa „U Lodziarzy 
Wytwórnia Lodów Polskich”. Przyczepa to 
tylko przedsmak tego co niebawem zagości 
w lokalu na prusickim rynku! Naturalne lody, 
gofry, lemoniady, mrożona kawa i wiele in-
nych smakołyków było na wyciągniecie ręki. 
Dzieci mogły posmakować tych pyszności, 
gdyż dla każdego z nich GOKIS przygotował 
darmową porcję lodów o różnych smakach – 
m.in. kinder bueno, nutella, guma balonowa 
czy kogel-mogel!
Było nam miło bawić się i gościć najmłod-
szych w naszej nowej przestrzeni pikniko-
wej!

Serdecznie dziękujemy za obecność, każde 
słowo, poezję, emocje. Jesteśmy dumni,  
że po raz kolejny mogliśmy Państwa gościć 
na Dobrym Wieczorze Poezji. Wspaniałym 
Paniom Wioli Drząszcz i Ewelinie Skrzypiec 
po raz kolejny gratulujemy pomysłu, dzię-
kujemy również za przygotowania, organi-
zację i prowadzenie wieczoru. Nie możemy 
się doczekać kolejnego spotkania!
Tym samym, Drogie Panie, Kochane Mamy, 
jeszcze raz życzymy wielu słonecznych dni, 

codziennych powodów do uśmiechu, ma-
łych i dużych radości, kreatywnych spotkań 
i dobrych ludzi wokół! Jesteście wspania-
łe, świętujcie swoją wyjątkowość każdego 
dnia!
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wsPóLnie ŚwiętowaLiŚmy 231. Rocznicę uchwaLenia koNSTYTucji 3. MAjA

GMINA PRUSICE SoLidARNA Z ukRAiNĄ

konstytucja to najważniejszy akt prawny. To ona jest podstawą do tworzenia 
nowych ustaw i wszystkich innych aktów prawnych, które muszą być zgodne 
z przepisami konstytucji.

weekend 14-15 maja 2022 r. upłynął nam pod hasłem „solidarni z ukrainą”. 
akcja to odzew Gminy Prusice wyrażający wsparcie dzielnie walczącemu na-
rodowi ukrainy. zorganizowane wydarzenia były charytatywne, a opłaty za 
bilety wstępu uczestnicy wrzucali do puszek. zebrane środki przekażemy na 
pomoc uchodźcom z ukrainy przebywającym na terenie Gminy.

Polacy jako drudzy na świecie (zaraz po 
USA, które przyjęło konstytucję zaledwie  
2 lata przed Polską), a jako pierwsi w Euro-
pie przyjęli nowoczesną konstytucję. Było to 
wydarzenie nie do przecenienia! Na pamiąt-
kę tego wydarzenia, co roku obchodzimy ko-
lejne rocznice uchwalenia Konstytucji.
W tym roku wyjątkowo w piątek 29 maja 
2022r. świętowaliśmy 231. Rocznicę Uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Dzięki temu wszy-
scy uczniowie Szkoły Podstawowej im.  
H. Sienkiewicza w Prusicach mieli możli-
wość udziału w uroczystym, patriotycznym, 
majowym pochodzie ulicami miasta oraz 
obchodach. Do świętowania dołączyli tak-
że przedstawiciele Szkół Podstawowych: 
im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Skokowej  
i Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach.
Uroczystości rozpoczęliśmy w sercu naszej 
gminy, na Rynku w Prusicach, gdzie przeka-
zano symboliczny klucz do miasta Burmi-
strzowi Igorowi Bandrowiczowi. A wszystko 
to działo się w obecności uczniów i miesz-
kańców Prusic, którzy z biało-czerwonymi 
flagami uczestniczyli w wydarzeniu.

W sobotnie popołudnie rozpoczęliśmy 
pierwsze z weekendowych wydarzeń pod 
hasłem „Solidarni z Ukrainą”. O godzinie 
15:00 odbył się trzygodzinny maraton ta-
neczny „Prusice Tańczą”. Energia i endorfi-
ny jakie wywołuje aktywność, ruch, taniec  
i zabawa to dokładnie te pozytywne emocje, 
których w dzisiejszych trudnych czasach 
każdy z nas bardzo potrzebuje. O równych 
godzinach rozpoczynała się kolejna odsło-
na maratonu. Uczestnicy mogli dołączyć 
o dowolnej porze, aby spędzić z nami choć 
chwilę. Maraton to jednocześnie kontynu-
acja rozpoczętego niedawno cyklu „Prusice 
Tańczą”. Energię i pozytywne zmęczenie za-

Dalsze uroczystości odbyły się w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu. Podczas czę-
ści artystycznej uczniowie na różny spo-
sób wyrażali patriotyzm – poprzez poezję, 
śpiew, historię, muzykę, taniec. Piękny ob-
raz Marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława 
Małachowskiego wykonany przez ucznia 
gminnej szkoły Wojciecha Doleżała trafił 
na ręce Burmistrza Igora Bandrowicza i zo-
stanie powieszony na zaszczytnym miejscu  
w Jego gabinecie w Urzędzie Miejskim  
w Prusicach.
Po uroczystym odczytaniu preambuły na 
ręce przewodniczących gminnych szkół 
Burmistrz przekazał książki zawierające 
pełny tekst Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej uchwalonej w dniu 2 kwietnia  
1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe jako 
symbol prawa i obowiązków każdego Po-

Symboliczne przekazanie kluczy do miasta 

„Prusice Tańczą” dla Ukrainy

Przygotowanie programu artystycznego 
koordynowała Wioletta Drząszcz

Dzięki obecności dzieci, tegoroczne świętowanie  
było wyjątkowo radosne

Uczniowie przygotowali prace plastyczne.  
Wojtek Doleżał z SP Prusice przekazał Burmistrzowi 

własnoręcznie namalowany portret 

Wspólne, pamiątkowe zdjęcie z harcerzami

Na scenie wystąpiły nie tylko zaprzyjaźnione zespoły, ale również dzieci z Ukrainy 

Zwieńczeniem obchodów było złożenie kwiatów  
pod pomnikiem na Skwerze Niepodległości 

laka. Natomiast przedstawiciele pocztów 
sztandarowych i flagowych otrzymali spe-
cjalne podziękowania i upominki. Ostatnim 
etapem obchodów było złożenie przez de-
legacje kwiatów pod pomnikiem na Skwe-
rze Niepodległości. 
Konstytucja 3 Maja stała się symbolem 
wielkich dokonań i dowodem na to, że moż-
na było stworzyć silne, sprawne i nowocze-
sne państwo. Konstytucja daje nam dumę  
i sprawia, że Ojczyznę kocha się nie dlate-
go, że jest wielka, ale dlatego, że własna.

- Ogromne podziękowania kieruję do wszyst-
kich, którzy przyczynili się do organizacji 
wspólnego świętowania, a także uczestni-
czyli w nim. Pomysł, aby uroczystości ob-
chodzić w dniu, kiedy uczniowie są w szkole 
był doskonały, ponieważ cała społeczność 
szkolna mogła włączyć się do wspólnego 
świętowania, a tak duża liczba dzieci zgro-
madzonych na Rynku, które miały ze sobą 
flagi w biało-czerwonych barwach robiła 
niesamowite wrażenie. Mam nadzieję, że  
w przyszłym roku będziemy mogli święto-
wać w jeszcze większym gronie – mówi Igor 
Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice.

dzi obyczaje, ale często bywa lekarstwem 
na wszystko - na całe zło. W kameralnym 
gronie wysłuchaliśmy koncertów dwóch za-
przyjaźnionych zespołów - Tadeusz Boguc-
ki i Przyjaciele oraz Paweł Sroga & Country 
Blues Band. 
Niespodzianką był występ dzieci w wyniku 
wojny przebywających w naszym regionie, 

a pochodzących terenu Ukrainy. Dzieci roz-
dały widzom tekst, abyśmy mogli wszyscy 
zaśpiewać piosenkę w ich ojczystym języku 
wspólnie z zespołem Tadeusza Boguckiego. 
Był to dzień niezwykle wzruszający, ale rów-
nież motywujący. Spotkanie poprowadziła 
niezastąpiona Ewa Miedzwiecka. Dziękuje-
my za obecność i otwarte serca!

pewnił uczestnikom doskonale przygotowa-
ny instruktor tańca z Prusickiego Centrum 
Fitness Marek Hajduk. 
W niedzielę spotkaliśmy się ponownie w Sali 
widowiskowej GOKiS. Muzyka nie tylko łago-
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Kiermasz książki na Rynku w Prusicach odwiedził Burmistrz Igor Bandrowicz

Najaktywniejsze czytelniczki 2021 roku  
zostały nagrodzone, a nagrody odebrały  
z rąk Dyrektor Moniki Stankiewicz Na Czytelników czeka wiele nowości ksiażkowych

Na Dyskusyjnym Klubie Książki uczestnicy dzielili się wrażeniami z przeczytanej powieści Doroty Gąsiorowskiej 
„Pamiętnik Szeptuchy”

Dzieci z przedszkola na „Orliku” w Skokowej wzięły udział w lekcji bibliotecznej

Marek Gołębiewski zaprezentował swoje prace  
w prusickiej multitece

Spektakl „Wyobraźnia” cieszył się aktywnym 
zainteresowaniem najmłodszych

TYdZiEń BiBLioTEk w GMiNiE PRuSicE

co Pojawiło się na Półkach w muLtitece? 
co wARTo PRZEcZYTAć?

„biblioteka, świat w jednym miejscu” - pod tym hasłem, w dniach 8-15 maja 
2022 roku odbyła się XiX edycja ogólnopolskiej akcji promującej czytelnic-
two- „Tydzień bibliotek”.
Jak co roku prusicka Multitek@ aktywnie 
włączyła się w obchody tego wyjątkowego 
święta. Tydzień ten obfitował w wiele cie-
kawych wydarzeń dedykowanych starszym 
i młodszym czytelnikom, a także miłośni-
kom sztuki.
W poniedziałek 9 maja na prusickim ryn-
ku odbył się tradycyjnie kiermasz książki. 
Pośród oferty znalazły się propozycje dla 
każdego czytelnika - bajki, opowiadania, 
książki edukacyjne, a także powieści dla 
młodzieży i dorosłych. Kiermasz urozma-
icił quiz z nagrodami, dotyczący znajomo-
ści bajek i baśni.
Wtorek 10 maja był dniem rozmów o litera-
turze. W naszej bibliotece odbyło się spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Uczest-
nicy podzielili się wrażeniami na temat 
powieści Doroty Gąsiorowskiej „Pamiętnik 
Szeptuchy”. Podczas tego spotkania biblio-
teka nagrodziła najaktywniejszych czytel-
ników 2022 r. a były nimi: Pani Stanisława 
Różańska, Pani Olga Kwapisz oraz Pani 
Anna Puknel.

Oto kilka wyczekiwanych tytułów:
„Nieznajomy z samolotu” - T.L Swan, to typ 
romansu, lekki, zabawny i gorący, ale przy 
tym nie banalny. Nie jest to książka wiele 
wymagająca od czytelnika czy poruszają-
ca trudne tematy, ale taka, którą czytamy, 
żeby się zrelaksować.

„Zielone oczy driady” - Dorota Gąsiorowska, 
to słowiański klimat, doskonałe połączenie 
wątków obyczajowych z mistycznymi oraz 
miłosnych z przygodowymi. Wciągająca 
fabuła, wyraziste postacie, a niezwykły kli-
mat oczarowuje.

Natomiast w środę 11 maja w Multitece go-
ścił teatr „Kokon” z Krakowa z widowiskiem 
pt. „Wyobraźnia”. Widzami spektaklu były 
dzieci z przedszkola „Orlik” w Skokowej oraz 
klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Piotr-
kowicach. Spektakl podkreślał wartości, 
które możemy wynieść z książek, zarówno 
edukacyjne, jak i rozrywkowe, ale także ich 
nieocenioną moc w rozwijaniu wyobraźni.
W czwartkowy poranek 12 maja, Bibliote-
ka zorganizowała spotkanie z przedszko-
lakami skokowskiego „Orlika” w ramach 
wyjazdowej lekcji bibliotecznej. Maluchy 
dowiedziały się m.in.: co to jest biblioteka 
i czemu służy oraz jak dbać o książki. Zoba-
czyły najciekawsze eksponaty z bibliotecz-
nych zbiorów, wysłuchały bajek i wierszy 
w interpretacji pań bibliotekarek. Miłym 
akcentem było wzajemne wręczenie drob-
nych upominków.
13 maja, na zaproszenie Burmistrza Gminy 
Prusice Igora Bandrowicza i we współpra-
cy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, 
w multitecznej Sali konferencyjnej, została 

„Ostatni śnieg” - Rafał Pacześ, to powieść 
najsłynniejszego polskiego stand-upera. 
Ciekawa i spójna fabuła wciąga niemal od 
pierwszej strony. Historia zawarta w tej po-
wieści jest w jakimś stopniu wzorowana na 
życiu autora.

Czeka również wiele powieści sensacyj-
nych, obyczajowych, biografii i reportaży. 
Pojawiły się także nowości książkowe dla 
dzieci i młodzieży. Wśród nich powieści 
przygodowe, fantastyczne, bajki z ulubiony-
mi bohaterami oraz książki dla początkują-
cych czytelników. 

zaprezentowana wystawa prac malarskich 
trzebnickiego artysty Marka Gołębiew-
skiego, pt.: „Czasoprzestrzeń. Wiara i Wy-
obraźnia. Wielcy i uznani. Potęga umysłu”. 
Podczas wernisażu goście mogli zapoznać 
się z sylwetką malarza oraz porozmawiać 
na temat artystycznych inspiracji. Cykl 
„Wielcy i Uznani. Potęga Umysłu” powstał 
z uwagi na biografie ludzi, którzy wpłynęli 
na losy świata. Cykl „Czasoprzestrzeń-Wia-
ra i Wyobraźnia” to fascynacja kosmosem  
i jego nieskończonością. Tematyka obrazów, 
postacie historyczne o światłych umysłach 
oraz kosmos, w swoisty sposób nawiązy-
wała do przewodniego hasła. Rzeczywiście 
gościliśmy świat w jednym miejscu- Biblio-
tece. Dzieła artysty dostępne były dla oglą-
dających przez kolejny tydzień i cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.
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Podczas zajęć z Warsztatowni uczestnicy 
wykazują się swoją kreatywnością

Powstałe podczas zajęć rzeczy nadają się do domów, mieszkań, a także na prezent

Warsztaty odbywają się pod okiem animatorki 
Agnieszki Pawlaczek

Prusicką Multitekę odwiedził Piotr Pilarski

Najmłodsi świetnie się bawili podczas Molikowego Dnia DzieckaNa dzieci po zabawie czekał pyszny kolorowy poczęstunek

Członkowie Zespołu Mirkowianie z Borowa

Panie chętnie uczą się nowych rzeczy

zajęcia kReatywne wARSZTATowNiA

MiRkowiANiE wyRóżnieni w chojnicach

MOLIkOwY dZiEń dZiEckA

kiM jEST ANiMuS? Poetycko oPowiaDał PiotR PiLaRski

w Gminnym Ośrodku kultury i sportu w Prusicach w środy odbywają się kre-
atywne zajęcia warszTaTOwnia. Jest to miejsce dla Ciebie, po sąsiedzku, 
bo w GOkis w Prusicach. są to twórcze spotkania, na których własnoręcznie 
tworzymy niezwykłe ozdoby. rozwijamy pasje i zainteresowania oraz dosko-
nale się bawimy – rozmawiając, wymieniając doświadczeniami i pomysłami. 

zespół mirkowianie z borowa istnieje pół roku, a już ma na swoim koncie suk-
cesy. Członkowie zespołu chcą się rozwijać i pokazują swoją twórczość poza 
granicami gminy, powiatu a nawet województwa.

Piękna, słoneczna pogoda i moc atrakcji. w czwartek 2 czerwca 2022 roku 
przy Gminnej bibliotece Publicznej odbył się dzień dziecka dla grupy zabawo-
wej „moliki książkowe”.

Poeta i aktor Piotr Pilarski 20 maja był gościem w Gminnej bibliotece Publicz-
nej w Prusicach. zaprezentował wiersze z własnego cyklu poetyckiego” ani-
mus - serce moje”.

WARSZTATOWNIA dla dzieci, na którą za-
praszamy najmłodszych - od 6 roku życia. 
Ale jeśli chcecie przyjść również z młod-
szymi to zapraszamy wspólnie. WARSZTA-
TOWNIA dla dorosłych to niespodzianka 
z kreatywnymi spotkaniami i dyskusjami  

o zainteresowaniach. Jeśli ktoś już skorzy-
stał z warsztatów to wie, że zrobimy piękne 
użytkowe rzeczy do domu, mieszkania lub 
dla kogoś bliskiego.
Zajęcia warsztatowe odbywają się zawsze 
w środy po południu. Zamiennie dla dzie-
ci i dorosłych, a prowadzi je animatorka 
Agnieszka Pawlaczek. Na okres wakacyjny 
lekko zmieniamy koncepcję – zaplanowa-
ne zostały warsztaty dla Kobiet w związku 
z dużą ilością porannych zajęć dla dzieci. 
Panie chętne ciekawie spędzić środo-
we popołudnia zachęcamy do zapisów:  
71 312 63 10. Zapraszamy do zapoznania się 
z fotorelacją, która ujmuje różnorodność, 
wyjątkowość i kreatywność każdego spo-
tkania. 

Podczas długiego weekendu majowego, 
dokładnie 3 maja, Mirkowianie z Borowa 
wzięli udział w IX Ogólnopolskim Konkursie 
Kapel i Zespołów Na Szlaku Kultur Chojni-
ce 2022, który odbył się w Fosie Miejskiej  
w Chojnicach. 
- Emocje konkursowe długo nam towarzy-
szyły. Warto było pojechać tak daleko, żeby 
potwierdzić, że mimo iż zespół istnieje krót-
ko, mamy już zdolności sceniczne i możemy 
konkurować z innymi zespołami i świetnie 
się przy tym bawić – mówi Mirosława Szym-
czyszyn, założycielka zespołu i dodaje, że 
kapela otrzymała II wyróżnienie na tej pre-
stiżowej imprezie. Co więcej, występ został 
nagrodzony owacjami na stojąco.
- To było dla nas wyjątkowe przeżycie, ale 
już myślimy o kolejnych imprezach. Chcemy 
cały czas się rozwijać, dlatego szukamy 

Tańce, wielkie bańki mydlane, chusta Klan-
za, balony to niektóre z atrakcji przygoto-
wanych dla dzieci, w tym szczególnym dniu. 
Wszystko to pod okiem Pani pedagog, te-
rapeuty wczesnego wspomagania dziecka, 
animatorki Anny Stachowicz. Po szalonych 
zabawach, wariactwach na dmuchańcu, na 
dzieci czekał kolorowy poczęstunek, który 
pomogli przygotować rodzice uczestników.
Idea zajęć polega na integracji, wspoma-
ganiu rozwoju emocjonalno-społecznego, 
oraz na poszerzaniu zainteresowania ota-
czającym światem. Jeśli nie masz pomy-

Piotr Pilarski jest laureatem wielu kon-
kursów recytatorskich oraz aktorem 
znanym z występów w teatrze jeleniogór-
skim i ostrowskim. To także poeta. Jedno  
z najbardziej znanych jego dzieł to właśnie 
cykl poetycki „Animus”, wydany w antologii 
„Szuflada”. 
– Animus jest sercem, które wędruje po 
świecie, jest bacznym obserwatorem na-
szych poczynań, widzi nasze piękno, ale 
też nasze uchybienia, nasze błędy, sta-
ra się pomóc, udziela wskazówek - mówił  
poeta. 
Wiersze składają się w niezwykłą opo-
wieść o jednostce uduchowionej, głęboko 
refleksyjnej, wrażliwej na piękno, boryka-
jącej się ze złem i bezwzględnością świata 
zewnętrznego. Cykl pozwolił oderwać się 
od codzienności i zanurzyć się w świat me-

muzyków, którzy chcieliby z nami reprezen-
tować naszą gminę i powiat – mówi Mirosła-
wa Szymczyszyn. 
Kapela ma bardzo napięty harmonogram, 
ostatnio można było ją usłyszeć między in-
nymi w Kostomłotach, w Udaninie, Leśnej, 
w Wińsku, w lipcu kalendarz również jest 
wypełniony, a już niebawem wystąpi przed 
prusicką publicznością podczas dożynek  
w Wilkowej. 

tafor i prawdziwej poetyckiej sztuki, której 
mieli okazję wysłuchać uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  
w Prusicach.

słu na zabawy z dzieckiem, chcesz miło 
spędzić czas, dołącz do Molików. Zajęcia 
odbywają się w Multitece w każdy czwartek  
o godz.15.45
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dZiEci Z wSZEMiRowA święTowAŁY RodZiNA To wiELkA SiŁA! –EdYcjA 2022

PoZYTYwNA dYScYPLiNA dLA RodZiców

w kRościNiE wiELkiEj 
Świętowano Dzień Dziecka

Gmina Prusice uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę!”, 
którą zainicjowała krakowska akademia Profilaktyki opracowująca materiały 
edukacyjne dla samorządów promujących pozytywny wizerunek rodziny jako 
najskuteczniejszy sposób ochrony dzieci i młodzieży przed uzależnieniami. 

wielu rodziców nurtuje pytanie, jak ułożyć relacje z dzieckiem, w taki sposób, 
aby obie strony miały do siebie pełne zaufanie. na przełomie maja i czerwca 
br. zrealizowane zostały certyfikowane warsztaty „Pozytywna dyscyplina dla 
rodziców”. warsztaty poprowadziła doświadczona certyfikowana edukator-
ka Pozytywnej dyscypliny dla rodziców Pani marta możdżeń-kłos.

W sobotę 4 czerwca 2022 roku obchodzono 
Dzień Dziecka w Sołectwie Wszemirów przy-
gotowany przez Sołtys Dorotę Olszańską, 
Radę Sołecką oraz Rodziców. Na najmłod-
szych czekał szereg atrakcji, dmuchańce, 
gry i zabawy, a także pyszne smakołyki,  
w tym oczywiście jak przystało na miejsco-
wość truskawkową, z truskawkami. 

Dzień Rodziny obchodzony w dniu 26 maja 
na Skansenie w Borówku przez grupy 
przedszkolne z Prusic, był doskonałą oka-
zją do realizacji kampanii wśród przedszko-
laków i aktywne włączenie w nią rodziców 
oraz rodzeństwo. Doskonałym uzupełnie-
niem wszelkich atrakcji przygotowanych 
przez dzieci i kadrę przedszkolną, uczest-
nicy Pikniku w Borówku mieli możliwość 
zapoznania się z materiałami, które były 
wyłożone i promowały kampanię. Jest to 
zestaw niezwykle atrakcyjnych materiałów 
informacyjno- edukacyjnych dla każdego 
pokolenia. Materiały pokazują, jak odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości oraz zadbać  
o dobre relacje z bliskim. Promują wspól-
ne spędzanie wolnego czasu i dawanie 

Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony 
rodziców, utworzone zostały dwie grupy,  
w każdej z nich swoją gotowość zgłosiło ok 
20 osób. Zajęcia odbyły się w Szkole Pod-
stawowej w Skokowej i w Gminnej Biblio-
tece Publicznej ,,Multiteka” w Prusicach. 
Cykl warsztatów składał się z 5 bloków po  
3 godziny. Program zawierał minimum teorii 
i maximum ćwiczeń praktycznych. Rodzice 
pracowali w systemie warsztatowo - aktyw-
nym pozwalającym na przyswojenie wiedzy  
i wdrożenie wypracowanych metod w środo-
wisku rodzinnym. 
Pozytywna dyscyplina to nowy nurt mają-
cy na celu uświadomienie rodzicom lub ich 
opiekunom, że relacja oparta na szacunku 
i empatii, wspierająca rozwój samodyscy-
pliny, odpowiedzialności i samodzielności 
dzieci w każdym wieku. Niemowlęta i małe 
dzieci potrzebują nauczania i prowadzenia, 
czyli dyscypliny bez karania: dyscypliny, 
która wspiera ich rozwój i poczucie przyna-
leżności – która nie prowadzi do obwiniania, 
zawstydzania czy bólu. Jesteśmy przekona-
ni, że rodzice otrzymali dużą dawkę świeżej 
wiedzy, nastąpił wzrost ich samoświadomo-
ści i kompetencji rodzicielskich. 

W sobotę 28 maja 2022 roku na terenie przy 
boisku sportowym i świetlicy wiejskiej w 
Krościnie Wielkiej odbył się Piknik z oka-
zji Dnia Dziecka. Na najmłodszych czekał 
przygotowany szereg atrakcji przez Sołec-
two i Klub Sportowy przy wsparciu Gminy 
Prusice, Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Prusicach oraz Starostwa Powiatowe-
go w Trzebnicy. Były gry, nie tylko sportowe 
i animacje dla dzieci, pokaz straży pożarnej 
i możliwość obejrzenia wozu strażackiego,  
dmuchańce oraz słodki poczęstunek i grill, 
a także maskotka Smerfa. 

We Wszemirowie świętowano Dzień Dziecka

Uczestniczki warsztatów w Prusicach z zapracowanymi Certyfikatami

W Skokowej na uroczystym wręczeniu Certyfikatów 
był obecny Burmistrz Igor Bandrowicz

Na najmłodszych czekał szereg atrakcji

Uczestnicy Dnia Rodziny w Borówku mogli się 
zaopatrzyć w materiały informacyjno–promocyjne

Na najmłodszych czekały gry i zabawy, a także 
maskotka Smerfa Dzieci miały możliwość obejrzeć wóz strażacki

Dokument potwierdzający włączenie się Gminy 
Prusice do wielkiej koalicji samorządów na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa!

dobrego przykładu. Przypominają, że siła 
człowieka tkwi w rodzinie, a bliższe relacje 
z rodzicami, rodzeństwem dają nam siłę do 
pokonywania trudności życiowych.
Miłą niespodzianką, a także uzupełnie-
niem treści edukacyjnych, były atrakcyjne 
gadżety odblaskowe z hasłem kampanii, 
stanowiące wyraz troski o bezpieczeństwo 
mieszkańców Gminy Prusice.
Koordynatorami kampanii w Gminie Prusi-
ce jest Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, Nar-
komanii oraz uzależnień Lekowych Jolanta 
Guzik. - Kampania „Postaw na rodzinę” to 
pozytywna profilaktyka, odwołująca się do 
najważniejszej wartości, jaką jest Rodzina – 
podkreśla Jolanta Guzik

Co zyskali uczestnicy dzięki udziałowi  
w warsztatach?
- Równowagę i spokój płynące z umiejętno-

ści bycia rodzicem uprzejmym i stanow-
czym jednocześnie.

- Zrozumienie, dlaczego dzieci zachowują 
się źle i jak sobie z tym radzić?

- Poznali najnowszą wiedzę rodzicielską
- Dostali praktyczne narzędzia do wdroże-

nia w domu, które zostały przećwiczone 
na warsztatach.

- Zrozumienie jak sposób rodzicielstwa 
wpływa na dziecko i relację.

- Wsparcie grupy rodziców z podobnymi wy-
zwaniami.

- Zadowolenie z siebie, ponieważ z każdym 
spotkaniem będzie skuteczniejszym i bar-
dziej świadomym rodzicem.



Narkomania

800 199 990
czynny codziennie

w godz. 16-21

Uzależnienia behawioralne

801 889 880
czynny codziennie

w godz. 17-22

Telefony Zaufania

Oferta Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 
w Prusicach

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Prusicach, to miejsce dla osób  
potrzebujących informacji i wsparcia, a znajdujących się  
w trudnych sytuacjach życiowych.

• Twoje picie alkoholu przeszkadza Ci w życiu?
• Ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub innych używek?
• Doświadczasz lub stosujesz przemoc?
• Masz inne problemy i nie masz, z kim o tym porozmawiać  
  - umów się na spotkanie.

Oferujemy Ci bezpłatne poradnictwo specjalistyczne.
Nie obawiaj się konsekwencji rozmowy na temat Twoich problemów.  
Gwarantujemy Ci poufność.

Czekają na Ciebie:
1/ prawnik,
2/ psycholog,
3/ specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4/ specjalista terapii uzależnień.

Prawnik…
Gubisz się w gąszczu procedur, przepisów, ustaw. Nie wiesz, jak napisać pismo procesowe, 
wniosek do sądu, komornika lub innego urzędu. Masz trudności w porozumieniu się z kimś 
z twojego otoczenia, nie wiesz, jak zakończyć ważne sprawy. Współmałżonek nie płaci 
alimentów, partner lub partnerka piją w nadmiarze alkohol, grozi Ci eksmisja. Prawnik 
wskaże Ci rozwiązania, podpowie, jak przygotować dokumenty do sądu lub innych instytucji.

Psycholog…
Masz kłopot z podjęciem ważnej decyzji, znalazłeś się w sytuacji kryzysowej, z lękiem lub 
obawą myślisz o przyszłości, porozmawiaj z psychologiem. Zrozumie Ciebie i wspólnie 
poszukacie rozwiązania Twoich problemów. Na początku zidentyfikujecie problem,  
potem odnajdziecie światełko w tunelu - wyjście, do którego będziesz zmierzał.  
Oferujemy profesjonalną pomoc i wsparcie wszystkim, którzy się zgłoszą do Punktu.

Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie…
Bliska Ci osoba narusza Twoją nietykalność cielesną lub obrzuca Cię wyzwiskami.  
Jeśli doświadczasz od niej przykrości, upokorzenia, które stopniowo przybierają  
na sile – przyjdź, porozmawiaj!
Otrzymasz pomoc i wsparcie, ale także informacje dotyczące możliwości podjęcia 
określonych kroków proceduralnych.
Pamiętaj! Nie tylko fizyczne, ale i psychiczne znęcanie się jest przestępstwem.  
Każda przemoc fizyczna i psychiczna pozostawia ślad – bez względu na to,  
czy blizna zostaje na ciele, czy na psychice.

Specjaliści terapii uzależnień…
Niepokoi Cię Twoje picie lub korzystanie z innych używek, możesz spotkać się  
z doświadczonym psychoterapeutą uzależnień. W życzliwej atmosferze porozmawiasz  
o zachowaniach, uczuciach, przekonaniach i schematach picia alkoholu lub zażywania 
innych substancji, które pogarszają jakość Twojego życia i niszczą relacje z bliskimi 
osobami. Specjaliści terapii uzależnień prowadzą konsultacje indywidualne  
oraz zajęcia grupowe w formie Grup Wsparcie. 

Harmonogram dyżurów konsultantów  
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Prusicach

Dzienny Dom Pobytu ,,SENIOR+” ul. Żmigrodzka 39
tel. 798 235 540  •  e-mail: j.guzik@prusice.pl

PONIEDZIAŁEK:
•  Prawnik   12:00 - 16:00 
 (konieczność rejestracji wizyt: 602-691-356)
•  Psycholog   13:30 - 15:30
 (konieczność rejestracji wizyt: 606-143-257)

WTOREK:
• Psycholog   14:30 - 17:30
 (konieczność rejestracji wizyt: 606-143-257)
• Gminna Komisja Rozwiązywania   15:30 – 18:00
 Problemów Alkoholowych w Prusicach
• Specjalista ds. przeciwdziałania    16:00 - 18:00
 przemocy w rodzinie 
• Terapeuta uzależnień (konsultacje indywidualne) 16:00 – 18:00
 (konieczność rejestracji wizyt: 601-537-344)

ŚRODA:
• Grupa Wsparcia   17:00 - 19:30
 
CZWARTEK:
• Prawnik   12:00 – 16:00
 (konieczność rejestracji wizyt: 602-691-356) 
• Grupa samopomocowa - Miting AA   18:00 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Narkomanii i Uzależnień Lekowych - Jolanta Guzik 
tel. 798-235-540, e-mail: j.guzik@prusice.pl
Poniedziałek, czwartek 7:30 - 15:30
Wtorek, środa 7:30 - 17:30
piątek 7:30 - 13:30

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie - Przewodniczący Jolanta Guzik
Dzienny Dom Pobytu ,,SENIOR+”
ul. ŻMIGRODZKA 39, 55-110 PRUSICE
Kontakt i więcej informacji:
tel. 798-235-540, e-mail: j.guzik@prusice.pl

Pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na ogólnopolski 
Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

800 120 002 
(numer bezpłatny, czynny całą dobę)
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TRENiNG i RELAkS w PRuSickiM cENTRuM FiTNESS! 
Prusickie Centrum Fitness to doskonale rozwinięte i zorganizowane miejsce 
z profesjonalnym sprzętem od ośmiu już lat działające w Gminie Prusice. Co-
dzienna frekwencja, zadowolenie klientów jest dla nas inspiracją i motywuje 
do kolejnych działań! 

Pragniemy przypomnieć Państwu o naszych 
możliwościach i usługach. Od niedawna 
prowadzimy TeRaPIę W KOMORze HIPeR-
BaRyCzneJ. To bardzo bezpieczna i bezin-
wazyjna metoda polegająca na oddychaniu 
skoncentrowanym tlenem w warunkach 
podwyższonego ciśnienia atmosferyczne-
go. To 16 × więcej tlenu, nawet 8 × więcej ko-
mórek macierzystych już po kilku sesjach. 
To innowacyjna metoda na poprawienie 
jakości Twojego życia. Seanse w komorze 
zwiększają poziom energii i poprawiają wy-
trzymałość, oczyszczają organizm z zalega-
jących toksyn, przyspieszają metabolizm, 
spowalniają procesy starzenia, jakość krwi 
ulega znacznej poprawie, mięśnie wzmac-
niają się znacząco, skóra odżywiana na  
wielu poziomach odzyskuje blask, kolor  
i piękno, poprawiają nastrój i samopoczu-
cie, jak również oddychanie wzbogaconym 
tlenem korzystnie wpływa na nasze zdro-
wie, a terapia tlenowa wspomaga leczenie 
wielu chorób i schorzeń. Zapraszamy zatem 
do zapoznania się z cennikiem i poprawy ja-
kości swojego zdrowia i życia poprzez sko-
rzystanie z nowości w ofercie PCF.

Warto przypomnieć, że Prusickie Centrum 
Fitness rozszerzyło swoją ofertę o TRe-
nInGI eMS odbywające się za pomocą spe-
cjalnego urządzenia do elektrostymulacji, 
istotnie zastępującego sprzęt siłowy. Elek-
trostymulacja daje możliwość jednocze-
snego zaangażowania do pracy wszystkich 
najważniejszych grup mięśni. To właśnie ta 
unikalna cecha treningu EMS sprawia, że 
jest on tak SKUTECZNY I ZAPEWNIA EFEK-
TY już przy 1 treningu w tygodniu. Efekt EMS 
wynika z wysokiej intensywności pełnego 
treningu całego ciała, który trwa MAKSY-
MALNIE 20 min. 

Doskonale przyjęła się również niedawno 
wprowadzona usługa - ROLL SHaPe, czyli 
masaż za pomocą specjalnego urządzenia 
opartego na masażu limfatycznym, który 
pobudza krążenie, zapewnia intensywny  
i relaksujący masaż (działający ujędrniają-
co), pomaga w usunięciu toksyn z organi-
zmu oraz doskonale redukuje cellulit.
Na co dzień w Prusickim Centrum Fitness 
można skorzystać z szerokiej i profesjonal-
nej oferty. PCF jest nowoczesnym obiektem 

sportowym, który stale się rozwija i oprócz 
urządzeń (SIŁOWnIa) ma do zaoferowa-
nia przede wszystkim wykfalifikowaną  
i profesjonalną obsługę. Wszystkie zajęcia 
są prowadzone przez wykwalifikowanych 
trenerów, gdyż podstawą jest zachowa-
nie bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. Po 
wysiłku można odprężyć się w SPA, gdzie 
oprócz SaUny można położyć się na leżaku 
i nabrać siły przy relaksacyjnej muzyce. 

Ze starannością jest dobierany grafik zajęć 
grupowych dla klientów, dbając o właściwy 
rozwój sprawności uczestników zajęć. Cią-
gle poszerzana jest dotychczasowa oferta 
zajęć o nowe rodzaje treningów czy kursów. 
W ofercie zaJęć fITneSS dla dorosłych 
znajdują się: turbo spalanie, kickboxing, 
zdrowe plecy, step, latino dance (poziom 
podstawowy i zaawansowany), joga leczni-
cza, hatha joga, brazylijskie pośladki, indo-
or cycling, pilates, tabata oraz ABT/TBC.

Nie pozostajemy obojętni na sportowe po-
trzeby najmłodszych mieszkańców. Budo-
wanie świadomości sportowej od najmłod-
szych lat, odkrywanie pasji i zainteresowań 
jest dla nas bardzo motywującym i inspiru-
jącym zadaniem. Dlatego też w Prusickim 
Centrum Fitness prowadzimy zaJęCIa  
I TRenInGI DLa DzIeCI: judo, kickboxing, 
joga oraz zajęcia taneczne dance kids.  
W wakacje darmowe zajęcia judo oraz 
Dance Kids będą odbywały się w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. 

Więcej informacji i zapisy: 71 740 00 58  
TRenUJ DOBRze, TRenUJ z naMI!
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P R U S I C E

ROLL SHAPE cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród 
korzystających z oferty Prusickiego Centrum Fitness

W ofercie zajęć fitness znajduje się wiele świetnych zajęć, w tym trening indoor cycling Prusickie Centrum Fitness oferuje nowoczesną siłownię z doskonałą bazą urządzeń

Po wysiłku jest również miejsce na odpoczynek i relaks w SPA i w saunie Oferta PCF to również bogata oferta zajęć dla najmłodszych, jednymi z takich zajęć są zajęcia taneczne dance kids

Masaż z ROLL SHAPE ma wiele zalet dla całego ciała, 
taki rodzaj masażu przynosi wiele korzyści

Nowością w Prusickim Centrum Fitness jest TERAPIA 
W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ, gdzie podczas seansu 

można znaleźć czas na dobrą książkę i relaks
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MkS oRZEŁ PRuSicE – PoDsumowanie sezonu 2021/2022
zakończyliśmy kolejny sezon piłkarski, podczas którego mogliśmy oglądać 
zmagania naszych młodzieżowców oraz drużyny seniorskiej. Ogólnie sezon 
możemy zaliczyć do udanych, jednak nie do końca satysfakcjonuje nas wynik 
sportowy. 

MKS ORzeŁ PRUSICe – PIeRWSzy zeSPóŁ

W minionym sezonie mogliśmy oglądać 
dwa oblicza prusickich Orłów. Runda je-
sienna była niewątpliwie słaba w naszym 
wykonaniu, na co w dużym stopniu wpłynę-
ły liczne kontuzje kluczowych zawodników. 
Na jesień nasz zespół zgromadził zaledwie 
13 punktów i plasowaliśmy się w dole tabeli. 

W zimowym oknie transferowym wróciło 
kilku zawodników, którzy wyleczyli kon-
tuzje oraz dołączyli do nas nowi. Runda 
wiosenna napawała wielkim optymizmem. 
Staliśmy się mocnym zespołem, do które-
go każdy z rywali podchodził z respektem.  
W pierwszych pięciu spotkaniach zdoby-
liśmy 12 pkt (prawie tyle co przez całą po-
przednią rundę) wygrywając 4 mecze i od-
nosząc jedną porażkę. Kolejne spotkania 
przynosiły mieszane rezultaty. Staraliśmy 
się „uciec” ze strefy spadkowej jednak ten 
sezon był niezwykle wyrównany i ciężko 
było odrobić straty z jesieni. W końcówce 
sezonu okazało się, że z Ligą Okręgową że-
gna się aż 7 zespołów i niestety nie udało 
nam się zająć bezpiecznej lokaty. Na sezon 
żegnamy się z „okręgówką” ale jesteśmy 
mocnym zespołem i będziemy głównym 
kandydatem do wygrania A Klasy i powrotu 
na szczebel okręgowy. 

Na pewno nastąpią drobne zmiany w skła-
dzie, jednak będą to niewielkie roszady  
w porównaniu do poprzednich lat więc MKS 
Orzeł Prusice wystartuje w lidze dobrze 
przygotowany. 

Trener pierwszego zespołu  
– Łukasz Kuczer:
Na początku chciałbym przeprosić na-
szych kibiców za wynik sportowy jaki 
osiągnęliśmy i jednocześnie podziękować 
im za to, że byli z nami do końca. Nieste-
ty taka jest piłka. Odnotowaliśmy słabą 
rundę jesienną. Liczne kontuzje spowo-
dowały, że w wielu spotkaniach graliśmy 
głównie młodzieżowcami. Nasza gra nie-
mal w każdym spotkaniu mogła się po-
dobać, jednak za ładny styl nie przyznają  
punktów. Oczywiście i w tym jest wiele 
plusów, ponieważ przez nieobecność klu-
czowych zawodników, szanse dostali nasi 
wychowankowie, którzy znakomicie się 
rozwinęli grając w drużynie seniorskiej 
i będą mocnym punktem w nowym se-
zonie. Na wiosnę mieliśmy bardzo dobry 
start. Wygraliśmy wiele spotkań (w tym 
mecz z liderem rozgrywek), jednak to nie 
wystarczyło na odrobienie strat. Nieba-
wem rozpoczynamy rozgrywki w A Klasie, 
którą zamierzamy wygrać i powrócić do 
wyżej plasowanej ligi. W nadchodzącym 
sezonie w naszych szeregach zobaczymy 
jeszcze więcej wychowanków MKS Orzeł 

Prusice. Do pierwszego składu dołączą 
na stałe Kacper Dziurny (rocznik 2005) 
oraz Mikołaj Kawalec (rocznik 2006), 
którzy są gotowi na grę w seniorach. 
Oczywiście inni z juniorów również będą 
dostawali szanse na zaprezentowanie 
się w kadrze seniorskiej. Dzięki bardzo 
dobremu szkoleniu w naszej Akademii do 
pierwszego składu cyklicznie wchodzić 
będą kolejni młodzieżowcy.

zawodnik pierwszego zespołu  
– Piotr niewieściuk:
Spadek nigdy nie cieszy zarówno ludzi 
z klubu, jak i naszych kibiców. Przy-
szedłem do klubu MKS Orzeł Prusice, 
ponieważ podoba mi się panująca at-
mosfera oraz plan zarządzania. Wiemy 
co chcemy zbudować i w pełni się pod 
tym podpisuję. Mamy dużo uzdolnio-
nych młodzieżowców, którzy są dobrze 
prowadzeni przez trenerów grup mło-
dzieżowych. Za jakiś czas Ci młodzi za-
wodnicy będą wielką siłą Orła. Czekamy 
teraz na nowy sezon. Chcemy wygrać 
nadchodzącą ligę i powrócić, gdzie na-
sze miejsce.

Trener Łukasz Kuczer

Drużyna Juniorów Młodszych

Koordynator klubu – Piotr Grela:
W tym sezonie zaliczyliśmy spadek do  
A Klasy, jednak nie wpływa to na nasze 
działania. Od dwóch lat realizujemy pro-
jekt szkoleniowy, który zakłada odpo-
wiedni rozwój naszych młodzieżowców  
i wprowadzanie ich do pierwszego skła-
du. Do tej pory, w drużynie seniorów wy-
stępowało pięciu naszych wychowanków, 
a obecnie dołączyło dwóch kolejnych. 
Zakładamy, że z każdym kolejnym rokiem 
będzie ich coraz więcej. Oczywiście mowa 
tu o zawodnikach, którzy cały czas trenu-
ją i grają w pierwszej drużynie. Dodatko-
wo mamy wielu młodych sportowców, 
którzy dostają szansę trenowania przy 
drużynie seniorów, co podnosi ich poziom 
i motywację do jeszcze cięższej pracy. Je-
śli chodzi o miniony sezon to cóż… Słaba 
runda jesienna spowodowana kontuzjami 
nie pozwoliła nam na odrobienie wszyst-
kich strat. Zarówno trener, jak i zawod-
nicy są podrażnieni zaistniałą sytuacją  
i zamierzamy jak najszybciej powrócić 
na szczebel okręgowy. Ważne jest, że 
przez ten czas udało nam się stworzyć 
młody, dobrze funkcjonujący zespół. Wy-
nik sportowy to jedno a praca w klubie 
to drugie. Odnotowaliśmy słabszy wynik 
sportowy, jednak, praca jaką wykonujemy  
w klubie jest bardzo dobra. W końcu mamy 
trenera, który jest z zespołem na dobre 
i na złe. Trenera, który oddaje się temu 
klubowi w pełni i wykonuje profesjonalną 
robotę. Nie załamujemy się, a działamy  
dalej!

treningów. Dodatkowo budujemy renomę 
klubu. Nie jesteśmy odbierani jako mały 
lokalny klub, a jako dobrze prosperująca 
akademia, która szkoli wartościowych 
zawodników. Dołącza do nas wielu no-
wych adeptów futbolu z innych środowisk 
piłkarskich, którzy chcą trenować i grać  
w Orle. W nadchodzącym sezonie czeka 
nas kolejne wyzwanie, ponieważ kończy-
my rozgrywki Juniorów Młodszych i za-
czyna się etap gry w Juniorze Starszym, 
będziemy rywalizować z nowymi ekipami, 
a piłka na tym poziomie jest o wiele szyb-
sza i bardziej siłowa, wiem jednak, że po 
raz kolejny dobrze sobie poradzimy.

Kapitan Juniorów Młodszych  
– Mikołaj Kawalec:
Bycie kapitanem tej drużyny to dla mnie 
wielki zaszczyt. Uważam, że był to do-
bry sezon w naszym wykonaniu, lecz nie 
potoczył się on do końca po naszej my-
śli, gdyż chcieliśmy wygrać ligę. Jestem 
dumny z chłopaków za cały ciężko prze-
pracowany sezon. Stworzyliśmy drużynę  
z dużym potencjałem i nadzieją na wię-
cej. W całym sezonie nie zabrakło radości  
z gry oraz niezapomnianych chwil. Odnie-
śliśmy w trakcie rozgrywek tylko dwie po-
rażki (z liderem MKP Wołów), a pozostałe 
spotkania zakończyły się naszą wygraną. 
Jest to świetny wynik chociaż my czuje-
my pewien niedosyt, bo jesteśmy bardzo 
ambitnym zespołem. Wkrótce rozpocznie 
się kolejny sezon, na który czekamy z nie-
cierpliwością. 

MKS ORzeŁ PRUSICe – JUnIORzy MŁODSI

Kolejny sezon i kolejne podium. Tak samo 
jak w zeszłym roku nasi Juniorzy Młod-
si kończą rozgrywki na fotelu wicelidera. 
Mogłoby się wydawać, że wyższy poziom 
rozgrywkowy będzie cięższy dla naszych 
zawodników, jednak po raz kolejny prze-
graliśmy jedynie z MKP Wołów jak miało to 
miejsce w zeszłym sezonie. Bardzo cieszy 
tak dynamiczny rozwój naszych zawod-
ników, którzy regularnie są włączani do 
pierwszej drużyny.

Trener Juniorów Młodszych  
– Łukasz Kuczer:
Po raz kolejny odnosimy wielki sukces 
w rozgrywkach ligowych. Praca w ta-
kim klubie jak MKS Orzeł Prusice i z taką 
młodzieżą jaką mamy to prawdziwa 
przyjemność. Oprócz wielkiego progresu 
naszych zawodników zanotowaliśmy suk-
ces sportowy. Jest to ważne w aspekcie 
mentalnym. Młodzi piłkarze widzą owoc 
swojej ciężkiej pracy w formie rezultatów 
sportowych i dostają kolejny bodziec do 

zawodnik Juniorów Młodszych  
– Kacper Dziurny:
W MKS Orzeł Prusice gram od roku. Co 
mnie urzekło w tym klubie to, to że jako 
nowy zawodnik zostałem ciepło przyjęty  
i od razu stałem się pełnoprawnym człon-
kiem drużyny. Dodatkowo przyciągnęła 
mnie świetna atmosfera panująca w klu-
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OkRES wAkACYjNY w MkS oRZEŁ PRuSicE

oBóZ PRZYGoTowAwcZY w StAREj MORAwIE

Pomimo zakończenia sezonu prusickie Orły nie zwalniają tempa. w naszym 
piłkarskim kalendarzu mamy kilka ciekawych wydarzeń tj. międzynarodowe 
Turnieje Piłkarskie oraz Obóz Przygotowawczy do kolejnego sezonu. 

Młodziki dziękują kibicom po wygranym meczu

Zdjęcie z meczu Dolpasz Skokowa - Orzeł Prusice 
wygrany przez Orły 5-1

bie, która towarzyszy na każdym treningu  
i meczach. Mój rozwój zawdzięczam Tre-
nerom, z którymi pracuje w Orle, a także 
kolegom z drużyny, bo dzięki nim z tygodnia 
na tydzień czuję się lepszym zawodnikiem. 
Mamy za sobą bardzo udany sezon, który 
kończymy na zasłużonym drugim miejscu. 
Uważam, że można było powalczyć o wię-
cej, jednak nie ma co narzekać. W każdym 
spotkaniu zostawialiśmy zdrowie dla sie-
bie, trenerów i naszych wiernych kibiców 
co zaowocowało wysokim miejscem w ta-
beli. Przed nami występ w międzynarodo-
wym Turnieju Wrocław Summer Cup i obóz 
przygotowawczy także nie odpoczywamy, 
a szykujemy się na kolejny sezon.

MKS ORzeŁ PRUSICe – MŁODzIK 

Nasza najmłodsza grupa ligowa, kończy 
sezon w środku tabeli. Patrząc na fakt, że  
w rozgrywkach występowaliśmy zaniżonym 
rocznikiem jest to znakomity wynik. Dodat-
kowo cieszy fakt, że w ostatnim czasie grupa 
powiększyła się niemal dwukrotnie. Jeste-
śmy dumni ze swojej pracy, której owocem 
jest rozwój trenujących zawodników, a także 
wzbudzanie zainteresowania wśród nowych 
osób. W kategorii Młodzik występują chłop-
cy urodzeni w latach 2009-2010, natomiast 
nasz zespół stanowią zawodnicy urodzeni  
w latach 2009-2013, dlatego nie stawiamy 
na pierwszym miejscu wyniku sportowe-
go, a rozwój każdego zawodnika. Chłopcy 
o wiele młodsi od swoich rywali w każdym 
meczu grali jak równy z równym, często po-
siadając większe umiejętności piłkarskie,  
a przegrywając jedynie fizycznością.

Trener Młodzików – Piotr Grela:
Kolejny udany sezon pod wieloma wzglę-
dami. Po pierwsze nasza dyspozycja 
podczas rozgrywek stała na wysokim 
poziomie. Moi zawodnicy rozwinęli się pił-
karsko, ale również mentalnie. Na każdym 
treningu czy meczu podchodzą z wielkim 
zaangażowaniem, co owocuje rozwojem 
sportowym. Zawodnicy cechują się rów-
nież dużą świadomością. Wiedzą na jakim 
są etapie rozwojowym, co już potrafią, 
a nad czym muszą jeszcze popracować. 
Pomimo tego, że czujemy się mocni jako 
zespół, zawsze podchodzimy z szacun-

kiem do przeciwnika. To są elementy waż-
ne, które kształtują charakter człowieka, 
i które ja jako trener dostrzegam i mogę 
rozwijać u młodych sportowców. Kolejną 
ważną dla mnie rzeczą to frekwencja i za-
angażowanie na treningach, dzięki czemu 
moja praca przynosi oczekiwane skutki. 
W drużynie panuje przyjazna atmosfera, 
co przekłada się na wzrost liczebności  
w grupie (w ostatnim czasie dołączyło do 
nas kilku nowych zawodników). 
Praca z tą drużyną przynosi mi wiele ra-
dości, ponieważ obserwuję ciągły rozwój 
naszych zawodników i wiem, że idziemy  
w dobrym kierunku. Chodzi również o roz-
wój mentalny. Zawodnicy coraz częściej 
dają się ponieść różnym emocjom jak ra-
dość po zwycięstwie, smutek po porażce 
lub niedosyt czy sportową złość „bo coś 
mogłem zrobić lepiej”. Świadczy to o tym, 
że zakończyliśmy etap mówiąc kolokwial-
nie „zabawy” i zaczynamy kształtować 
świadomych, wartościowych zawodni-
ków. W tym wieku nie patrzę na wynik 
sportowy, a na rozwój sportowy młodych 
piłkarzy. Wygrana w spotkaniu jest na-
grodą dla mojej drużyny za ciężką pracę.

zawodnik Młodzików  
– alan Jakubiak (rocznik 2013).
Bardzo się cieszę, że dostałem zaprosze-
nie na treningi do grupy Młodzik. Podczas 
zimowego obozu piłkarskiego w Słubi-
cach, Trener dał mi szansę trenowania 
ze starszą grupą i powiedział, że dosko-
nale ją wykorzystałem. Od tamtej pory 
regularnie trenuję i gram z Młodzikami. 
W tym sezonie wystąpiłem w kilku me-
czach ligowych (wraz z kolegą z mojego 
rocznika Piotrkiem Długoszem) i pomimo 
tego, że nie grało się łatwo przeciwko 
dużo starszym rywalom to jestem bardzo 
zadowolony. Czuję, że się bardzo rozwiną-
łem. Trenując i grając w drużynie Młodzi-
ków dowiedziałem się co to jest „spalony” 
:-), ale też bardzo dużo nauczyłem się od 
starszych kolegów. Lepiej rozumiem grę 
w piłkę pod kątem taktycznym oraz rozwi-
nąłem swoją technikę. Efekty treningów 
ze starszą grupą widać podczas turniejów 
w naszym roczniku, gdzie zarówno ja jak 
i Piter prezentujemy wysoki poziom i gra 
nam się bardzo swobodnie. Sezon, który 
zakończyliśmy był bardzo udany. Roze-
graliśmy wiele spotkań, w których odno-
siliśmy różne rezultaty, ale zawsze starali-
śmy się realizować to czego uczyliśmy się 
na treningach i to nam wychodziło. Wyniki 
były różne, ale nasza gra w każdym spo-
tkaniu była bardzo dobra. W młodzikach 
gram na prawym skrzydle :)

Turnieje
Nasi Młodzieżowcy (grupa Młodzik) zapre-
zentowali się na Międzynarodowym Turnieju 
Piłkarskim „Inpol Cup” w Ząbkowicach Ślą-
skich, który odbył się w dniach 18-19 czerwca.
MKS Orzeł Prusice zmierzył się z takimi ze-
społami jak: Widzew Łódź, Śląsk Wrocław, 
Champion Kiev I, Champion Kiev II, Parasol 
Wrocław, Miedź Legnica, Charnomoruc 
Odessa oraz Kotwica Kołobrzeg. Mocno ob-
sadzony turniej ma być atrakcją dla naszych 
zawodników, ale również niezwykle cennym 
i rozwojowym doświadczeniem.
Początek lipca (8-10) to rozgrywki turnie-
jowe na Arenie Międzynarodowej podczas 
Wrocław Summer Cup (wcześniejsza na-
zwa Wrocław Trophy). Dobrze znany nam 
turniej, w którym występujemy cyklicznie 
od kilku lat, a w zeszłym roku nasz zespół 
prowadzony przez trenera Piotr Grelę zdo-
był pierwsze miejsce w kategorii U-19. 

Ostatni tydzień lipca spędzamy w górach na 
letnim zgrupowaniu. Miejscowość Stara Mo-
rawa jest bardzo dobrze nam znana bo już 
gościliśmy na tych obiektach. Cisza, spokój  
i górskie powietrze idealnie sprzyjają ciężkim 
treningom jakie nas czekają. W obozie przy-
gotowawczym weźmie udział ponad 40 na-
szych zawodników prusickiego Orła. Podczas 
zgrupowanie będziemy mieli nieograniczony 

Tym razem MKS Orzeł Prusice wystawia aż 
trzy drużyny w kategoriach U-9, U-12 i U-17.
Nie znamy jeszcze rywali, ale wiemy, że 
będzie to niezwykle ciekawy i wartościowy 
turniej. Do tej pory we wcześniejszych edy-
cjach Wrocław Trophy, MKS Orzeł Prusice 
mierzył się z zespołami z: Niemiec, Czech, 
Włoch, Francji oraz Irlandii. 

MKS Orzeł Prusice - zwycięstwo w zeszłorocznej 
edycji turnieju międzynarodowego  

Wrocław Trophy w kategorii U19

dostęp do dwóch boisk, na których odbędzie-
my szereg jednostek treningowych. Roze-
gramy mecze kontrolne a także będziemy się 
relaksować nad miejscowym zalewem.  
Obozy piłkarskie (letnie i zimowe) na stałe 
zagościły w naszym piłkarskim kalendarzu. 
Jest to doskonała sytuacja do zintegrowania 
zespołu, a także do świetnego przygotowania 
drużyn przed nowym sezonem.
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

Podczas zajęć uczniowie uprawiają różne rodzaje 
aktywności sportowej np. siatkówkę

Drużyna Oldboyów LKS Dolpasz Skokowa

Radość zawodników Krościny Wielkiej

Jesienną rundę zespół skończył z zaledwie jednym 
punktem. Runda wiosenna to łącznie 6 zwycięstw

Drużyna KS Piotrkowice liczy na zwycięstwa

więcEj Ruchu dZięki BEZPŁATNYM ZAjęcioM SkS kRościNA wiELkA kończy sezon

kS PioTRkowicE Liczy na zwycięstwa
DRużyna oLDboyów 
LkS doLPASZ SkokowA NA PodiuM

uczniowie szkoły Podstawowej im. H. sienkiewicza w Prusicach mają możli-
wość bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach szkolnego klubu sportowego. 
Jest tak dzięki środkom, jakie pozyskaliśmy.

Przyszedł koniec rundy wiosennej, a co za tym idzie koniec rozgrywek. Hen-
ryk migdał, Prezes Lks krościna wielka podsumowuje rundę wiosenną i cały 
sezon.

Piłkarze ks Piotrkowice dzielnie walczyli przez całą wiosenną rundę. nieste-
ty, problemy kadrowe krzyżowały im plany. nie tracą jednak nadziei na dobre 
zakończenie sezonu.

LKS Oldboy’s Dolpasz Skokowa kończy se-
zon piłkarski 2021/2022 w II lidze gr. 3 na 
podium zajmując 3. Miejsce. Gratulujemy 

Dolnośląska Federacja Sportu jako Opera-
tor Wojewódzki przy wsparciu Gminy Prusi-
ce realizuje projekt Szkolny Klub Sportowy, 
finansowany przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki.
W okresie od 1.03.2022 do 30.11.2022 dla 
trzech grup ze Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Prusicach organi-
zowane są systematyczne zajęcia sporto-
we. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu 
dla każdego uczestnika, w 60-minutowych 
jednostkach ćwiczebnych, w grupach mini-
mum 15-20 osobowych. 
Gmina Prusice nieodpłatnie udostępnienia 
obiekty sportowe wraz ze sprzętem sporto-
wym niezbędnym do realizacji zajęć prowa-
dzonych w ramach programu.
Program Szkolny Klub Sportowy jest dzia-
łaniem systemowym skierowanym do 
uczniów szkół podstawowych i szkół po-
nadpodstawowych. Program ma na celu 
umożliwienie podejmowania dodatkowej 
aktywności fizycznej realizowanej w formie 
zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opie-
ką nauczyciela prowadzącego zajęcia wy-
chowania fizycznego w danej szkole. SKS 
stanowi narzędzie stymulowania podej-
mowania aktywności fizycznej w szczegól-
ności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej 
sprawności fizycznej, rzadziej podejmują-
cych aktywność fizyczną w czasie wolnym, 
nieobjętych regularnymi formami aktyw-
ności fizycznej, np. treningami w klubie 
sportowym. Systematyczne pozalekcyjne 

zajęcia sportowe w ramach programu SKS 
są prowadzone w różnorodnych, nowocze-
snych i atrakcyjnych formach.

Uczniowie chętnie korzystają z dodatkowej 
możliwości uprawiania sportu po okiem do-
świadczonych nauczycieli. 
- Przychodzę na SKS, ponieważ bardzo lubię 
zajęcia sportowe. Pomagają mi utrzymać 
formę. Dodatkowo ćwiczę także akrobaty-
kę, a na SKS-ie czasem również mamy ele-
menty akrobatyki. W hali mogę wygodnie 
trenować, bo w domu nie mam tyle miejsca 
- mówi Wiktoria Styrcz, uczennica 7 klasy. 
Kinga Szydełko uwielbia sport. Jak mówi, 
poza szkołą od dłuższego czasu trenuje 
kick-boxing. – Swoją przyszłość wiążę ze 
sportem, dlatego chcę jak najwięcej treno-
wać. Poza tym, mogę spotkać się z koleżan-
kami, spędzić z nimi czas i przy okazji zrobić 
coś dobrego dla siebie i swojego ciała – do-
daje Kinga Szydełko. 

- Nasza drużyna do rundy wiosennej starto-
wała z zaledwie jednym punktem. Punkt ten 
zdobyliśmy poprzez zremisowanie zaledwie 
jednego meczu w rundzie jesiennej. Przez 
letnie transfery, w których nasz zespół opu-
ściło kilku kluczowych zawodników, nasz 
klub borykał się z problemami kadrowy-
mi – mówi Henryk Migdał i dodaje, że zimą 
do klubu dołączyło kilku zawodników, jak  
i nowy trener. Na horyzoncie pojawiła się 
zupełnie odmieniona drużyna.
W spotkaniach rundy wiosennej zawodnicy 
sprowadzeni do klubu zimą okazali się czo-
łowymi strzelcami naszej drużyny.
- Na 25 bramek strzelonych przez naszą 
drużynę na wiosnę, aż strzelcami 17 bramek 
okazali się zawodnicy ściągnięci do klubu 
zimą. Fabian Przystuplak - 7, Tomasz Bąk - 5, 
Mateusz Migdał - 5. Bilans Bramkowy z rundy 
wiosennej wynosił 25 strzelone : 27 stracone 
– wylicza Henryk Migdał. 
Od samego początku ligi było spore zamie-
szanie w grupie, w której najpierw z gry zre-
zygnował Orzeł Biedaszków, następnie Avia 
Ozorowice i kolejno: Piorun Koniowo a tak-
że MKS Orzeł Prusice II.
- Po rundzie wiosennej kończymy z 19 punk-
tami na 8. lokacie, więc drużyna ta zaliczyła 
spory progres, ponieważ po rundzie jesiennej 
miała ona tylko jedno oczko na swojej loka-
cie. W 10 meczów zanotowali łącznie z wal-
kowerami 6 zwycięstw oraz 4 porażki. Bar-
dzo dużym wsparciem dla naszego zespołu 
był zarząd klubu, który zawsze dbał o do-
bro zawodników, jak i kibice, którzy zawsze 
licznie przybywali na spotkania drużyny.  
W zespole zdecydowanie jest widoczny na-

cisk na budowanie zespołu na młodzieży. 
Mamy bardzo młodych zawodników. Śred-
nia wieku w zespole wynosi około 21/22 lat. 
Mimo krótkiej kadencji trenera Bartosza Zyg-
munta widoczna jest zmiana stylu gry oraz 
znaczne poprawienie wyników – mówi Hen-
ryk Migdał i podkreśla: - Duże podziękowania 
kierujemy również do Gminy Prusice na czele 
z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem oraz 
Wicestarosty Grzegorza Terebuna za ogrom-
ne wsparcie kierowane w naszą drużynę.

- Koniec sezonu 2021/2022 zbliża się ku 
końcowi, w weekend 25-26 czerwca od-
będzie się ostatnie spotkanie - wyjazdowe  
z Orkanem Borzęcin – mówi Wojciech Pła-
tek, kapitan drużyny KS Piotrkowice i do-
daje, że w ostatniej kolejce z drużyną Ruch 
Warzęgowo na ich boisku piotrkowiczanie 
zremisowali 4:4. 
- Niestety jest to nasz najsłabszy sezon 
okupiony dużą ilością kontuzji, wąska kadra 

przekłada się na osiągane wyniki. Mamy 
nadzieję, że w ostatnich meczach osią-
gniemy pozytywne rezultaty, a nowy sezon 
rozpoczniemy pełną kadrą – mówi kapitan  
i zdradza, że Klub Sportowy Piotrkowice 
planuje prace na swoim bisku. Między inny-
mi wymienione zostaną bramki, wybruko-
wanie placu, rekultywacja murawy, w planie 
jest także odświeżenie szatni. 

naszym piłkarzom tak wysokiego wyniku 
piłkarskiego, w kolejnym sezonie życzymy 
wygrania ligi. 
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10. juBiLEuSZowE PRuSicE BiEGAjĄ 2022 – 2. ETAP

PRoFESjoNALNE STRojE dLA MŁodYch judoków MARciN BojARuN wRóciŁ ZE SREBREM Z BudAPESZTu

29 maja 2022 roku odbył się 2. Etap 10. Ju-
bileuszowej edycji Prusice Biegają 2022, 
czyli cykl biegów na 5 km z klasyfikacją ge-
neralną. 
W tym roku dla wszystkich uczestników, 
którzy zaliczą minimum 4 z 5 etapów cze-
kają wspaniałe kurtki, renomowanej mar-
ki ATTIQ, dzięki której nie straszna będzie 
żadna pogoda. Medale w tym roku też będą 
wyjątkowo duże! Na każdym biegu każdy 
zawodnik może liczyć na elektroniczny po-
miar czasu oraz posiłek regeneracyjny, któ-

Gmina Prusice wspiera sport oraz sportowców i to od najmłodszych lat. Tym 
razem współfinansowała zakup judogów dla młodych adeptów judo.

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu to działalność klubu Fighter Pru-
sice, który zrzesza młodzież, dzieci i dorosłych mieszkańców Gminy Prusice, 
pasjonujących się sportami walki i kickboxingu. 

ry zawsze jest dostosowany do warunków 
atmosferycznych na zewnątrz.

2 Etap już za nami, bieg ukończyło łącznie 
135 biegaczy, w tym 40 kobiet, gdzie naj-
lepszą okazała się ponownie Anna Czerw  
i 95 mężczyzn, z których najlepszy był To-
masz Kozłowicz.
Z terenu Gminy Prusice wystartowało 7 Pań, 
gdzie najlepsza okazała się Sandra Szyszka. 
Gminę Prusice reprezentowało 10 Panów  
i najlepszy był Mariusz Huzarski 

Na starcie 2. Etapu 10 Jubileuszowej Edycji Prusice Biegają stanęło w sumie 135 biegaczy. 
Najlepsza okazała się Anna Czerw, a najlepszy Tomasz Kozłowicz

W nowych strojach młodzi judocy nie tylko trenują, ale i reprezentują Gminę Prusice na ogólnopolskich zawodach Marcin Bojarun w Budapeszcie zdobył srebro

Lekcja zakładania judoga i wiązania pasa

Wśród biegających był również Burmistrz Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz

Najlepszy wśród Panów z Gminy Prusice  
był Mariusz Huzarski

Wśród Pań z Gminy Prusice najszybsza  
była Sandra Szyszka

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
w Prusicach Joanną Srogą, a także z Dyrek-
tor Centrum Usług Wspólnych Anną Radotą
przekazali młodym judokom trenującym 
pod okiem Piotra Nowaka w klubie Judo 
Wilki stroje do ćwiczeń.
Zakup judoga, bo tak nazywa się strój skła-
dający się z trzech elementów – oprócz 
góry stroju (uwagi) oraz spodni (shibasaki) 
niezbędnym i pasa do kimon - został dofi-
nansowany ze środków GOKiS-u.
- Cieszę się, że nasi młodzi sportowcy mają 
taki zapał do treningów. Mam nadzieję, że 
młodzi adepci sztuki walki judo będą odno-

Członkowie klubu i fani trenera Marcina Bo-
jaruna kibicowali i trzymali za niego kciuki 
podczas Węgierskiego Pucharu Świata  
w Kickboxingu, gdzie trener zdobył srebrny 
medal w kategorii wagowej 86kg Low Kick 
Puchar Świata. To nie pierwsze i z pewno-
ścią nie ostatnie osiągnięcie reprezentanta 
Gminy Prusice. 
Pierwsze półrocze 2022 roku dla trenera 
były bardzo intensywne, stoczył kilka waż-

sili sukcesy sportowe, a treningi dadzą im 
mnóstwo frajdy – mówi Igor Bandrowicz.
Gdyby ktoś chciał dołączyć do watahy Judo 
Wilków, to przypominamy, że zajęcia odby-
wają się w poniedziałki i środy w Prusickim 
Centrum Fitness.

NAJLEPSZA TRÓJKA – KOBIETY:
1. Czerw Anna
2. Adamska Joanna
3. Wieczorek Ewelina
NAJLEPSZA TRÓJKA – PANOWIE:
1. Kozłowicz Tomasz
2. Wielgus Arkadiusz
3. Romaniuk Bartosz
Już dzisiaj zapraszamy na kolejny 3. Etap 
10. Jubileuszowej Edycji Prusice Biegają  
w pierwszą niedzielę września tj. 4 wrze-
śnia 2022 roku.  

nych walk m.in. podczas European Cup 
Karlovac, Gali Contra MMA Trzebnica, Mi-
strzostw Polski Low Kick i wyjazdu do Bu-
dapesztu. 
Zachęcamy do udziału młodzież i doro-
słych w zajęciach kickboxing prowadza-
nych przez Marcina w Prusickim Centrum 
Fitness i dołączenia do grupy Kickboxing 
Fighter Prusice. 
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

11. SkokowSki BiEG PRZEŁAjowY juŻ ZA NAMi
Tradycją stała się wspólna zabawa mieszkańców Gminy Prusice podczas „ma-
jówki w skokowej”, a także zmagania sportowe biegaczy startujących w sko-
kowskim biegu Przełajowym. w tegorocznej, już 11. edycji, na starcie stanęło 
łącznie 80 uczestników, z czego 68 biegaczy, w tym 18 kobiet i 50 mężczyzn 
oraz 12 osób w ramach kategorii nordic walking: 9 kobiet i 3 mężczyzn.

Trasa 11. Skokowskiego Biegu Przełajowego 
wiodła przez nieutwardzone drogi, malow-
nicze łąki i las, a jej długość wyniosła 6 km 
i przebiegała przez Skokową i Chodlewko. 
W tym roku pogoda jakby została zamówio-
na na zawody, ponieważ nie padało, było 
ciepło (niektórzy mówili, że temperatura 
do biegania mogłaby być nawet niższa), 
także zarówno biegacze, osoby startujące 
 z kijkami i kibice mogli wspólnie cieszyć się 
zawodami.
Na starcie stanęło łącznie 80 osób. Punk-
tualnie o godz. 14 zawodnicy wystartowali. 
Na czele stawki ruszyli biegacze, a za nimi 
osoby startujące w kategorii nordic walking. 
Zawodnicy mogli liczyć na doping na trasie. 
Jako pierwszy na metę dobiegł Damian Ja-
recki z Athletics Team Prusice uzyskując 
czas ponad 22:01, jako drugi na mecie był 
Tomek Owczarek z czasem 22:22, a najniż-
sze podium zdobył Rafał Tomowiak z Szy-
manowski Team z czasem 22:45.
Najszybsza wśród Pań okazała się Ju-
lia Bala (K16) z czasem 27:32, druga była 
Agnieszka Olejnik z Endoriny Wąsosz z cza-
sem 28:50, zaś trzecia Monika Kiedrowicz  
z czasem 30:26.

naJLePSze BIeGaCzKI 
z GMIny PRUSICe TO:
1. Sandra Szyszka
2. Patrycja Kanownik
3. Anna Kostecka
naJLePSI BIeGaCze 
z GMIny PRUSICe TO:
1. Piotr Żyża
2. Mariusz Huzarski
3. Tomasz Siekirka

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
medal, a po biegu posiłek regeneracyjny. 
Najlepsi w poszczególnych kategoriach 
otrzymali dyplomy i statuetki, a także na-
grody rzeczowe. Uroczystej dekoracji 
zawodników dokonali: Igor Bandrowicz 
Burmistrz Gminy Prusice, Grzegorz Tere-
bun Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego  
i Joanna Sroga Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prusicach.
Pełne wyniki 11. Skokowskiego Biegu 
Przełajowego dostępne są pod linkiem: 
https://euforiabiegacza-sport.pl/wyniki.
html

Przemysław Burchacki, współorganiza-
tor biegu uważa, że pogoda była idealna 
na spędzenie majówki, choć żaden z bie-
gaczy nie narzekał na warunki, to parę 
stopni mniej pozwoliłoby na uzyskanie lep-
szych czasów. - W nagrodę za trud włożony  
w wyścig na biegaczy czekały piękne me-
dale oraz posiłek regeneracyjny w formie 
piknikowej, czyli kiełbaska ze schłodzonym 
piwkiem – mówi Przemysław Burchacki.
- Bardzo serdecznie gratuluję zwycięzcom 
i wszystkim, którzy pobiegli i kibicowali pod-
czas 11. Skokowskiego Biegu Przełajowego. 
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w or-
ganizacje Skokowskiego Biegu Przełajo-
wego, w szczególności Prezesowi Athletics 
Team Prusice Przemysławowi Burchac-
kiemu, klubowi Athletics Team, Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Prusicach oraz 
pracownikom Prusickiego Centrum Fitness. 
Ogromne podziękowania kieruję także do 
Strażaków z OSP Skokowa, którzy zabezpie-
czali trasę, jak również dla EuforiaBiegacza.
pl za profesjonalny pomiar czasu – mówi Igor 
Bandrowicz i dodaje, że już dziś zaprasza na 
przyszłoroczny, 12. już Skokowski Bieg Prze-
łajowy. 

Na starcie stanęło w sumie 80 uczestników

Sandra Szyszka, najszybsza Mieszkanka Gminy Prusice

Mama - Dorota Saladra i syn - Tomasz Saladra 
startowali w kategorii nordic walking Najszybszy w Skokowej okazał się Damian Jarecki

Najlepsze Panie w 11. Skokowskim Biegu Przełajowym

Najszybsi Panowie w Skokowej odebrali statuetki i na-
grody z rąk Burmistrza Igora Bandrowicza, Wicestarosty 
Grzegorza Terebuna oraz Dyrektor GOKiS Joanny Srogi

A co o biegu mówią zawodnicy?
Damian Jarecki: - W biegu skokowskim 
startowałem już kilkakrotnie, gdzie zajmo-
wałem wysokie lokaty na podium. Lubię tu 
przyjeżdżać, ponieważ czuć dobrą organi-
zację biegowa. Trasa biegu typowo przeła-
jowa dużo nierówności, dziur. Cieszę się, że 
wygrałem, bo nie było łatwo na pierwszych 
kilometrach, gdzie rywale mocno deptali po 
piętach. Ale znając dobrze trasę, jak i przy-
gotowanie treningowe pozwoliło mi ruszyć 
od 3km i już samodzielnie prowadzić bieg 
na pozycji zwycięzcy. Gratuluję wszystkim 
zawodnikom, którzy ukończyli bieg jak i or-
ganizatorom biegu, że po raz kolejny stanęli 
na wysokości zadania. Do zobaczenia za rok!
Tomasz Saladra: - Trasa urozmaicona, 
wszystkiego po trochę. Fajne tereny leśne, 
ładne zapachy przyrody, które sprawiały, że 

nogi same niosły. Organizacja w Prusicach 
jak zawsze wzorowa. W tym roku wyjątkowo 
wziąłem udział w zawodach startując w ka-
tegorii nordic walking. Stało się tak z dwóch 
powodów. Po pierwsze, bo pora była się ru-
szyć, a nie chciałem przesadzić z bieganiem, 
bo dawno nie biegałem. Drugi powód to chęć 
wystartowania z moją mamą. Oboje ukoń-
czyliśmy trasę i otrzymaliśmy pamiątkowe 
medale. Powoli wracam do biegów, ale kijki 
to też fajna forma ruchu i serdecznie pole-
cam ją wszystkim!
Sandra Szyszka: - Bieg był bardzo przyjem-
ny trasa 6km leśnymi ścieżkami. Pogoda, 
jeśli chodzi o mnie była idealna. Generalnie 
bardzo lubię ten bieg i tą trasę. Jeśli chodzi 
o organizacje, to również jak zawsze super 
piękne medale i wspaniała atmosfera.


