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Historyczne porozumienie z wojskiem
o współpracy uroczyście podpisane

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w środę 8 listopada 2017 roku podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Prusice a Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych we Wrocławiu. Porozumienie ze strony Centrum podpisał Komendant płk. mgr inż.
Kazimierz Łucki. Tak podniosła i ważna uroczystość na pewno zostanie zapisana na kartach nowej
historii miasta.
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Gmina Prusice wśród
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Powstają ścieżki rowerowe
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Wybudowano chodnik
na cmentarzu w Prusicach

więcej str. 8

Dbamy o zachowanie historii Prusic

W środę 15 listopada 2017 roku w Prusicach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamieszkałą na Ziemi Prusickiej Społeczność Żydowską, która niewątpliwie zostanie zapisana na
kartach historii Gminy Prusice. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Rabinem
Wrocławia Dawidem Basokiem, Księdzem Dziekanem Tadeuszem Kosiorem miał przyjemność odsłonić tablicę na dawnym cmentarzu żydowskim.
więcej str. 13
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Pasowanie pierwszoklasistów
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Zwiedzaj Gminę Prusice z Footsteps!

Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta i 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.

Gmina Prusice dołączyła do grona miejscowości dostępnych w aplikacji mobilnej Footsteps. Zapraszamy turystów, a także mieszkańców do zwiedzania naszego miasta i gminy
oraz całej Aglomeracji Wrocławskiej przy użyciu dostępnych tras.
Innowacje obejmują obecnie coraz większy
obszar naszego życia. Pojawiają się również
w kontekście inteligentnego miasta pozwalając na jego lepsze poznanie, pozyskanie
przez użytkującego niezbędnych informacji, a także skuteczniejszą promocję lokalnej oferty. Do takich rozwiązań dołączyła
w ubiegłym miesiącu Gmina Prusice, która
przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy
przygotowała dla mieszkańców, jak i przyjezdnych, nowoczesną ofertę turystyczną
w aplikacji Footsteps.

Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe.
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRUSICE przyjmuje w sprawie skarg
i wniosków po umówionym terminie w Sekretariacie Urzędu.

Kontakt z Burmistrzem:

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

Od Redakcji...

INFORMATOR

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prusice!
Z wielką przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Gminy Prusice „Prusice24”.
W aktualnym numerze mogą Państwo przeczytać materiał o Gminie Prusice, która znalazła się wśród Liderów Inwestycji w Rankingu czasopisma
Wspólnota dotyczącym wydatków inwestycyjnych samorządów, w latach
2014-2016, a także o zwiększonej ilości połączeń kolejowych na trasie
Wrocław – Skokowa od nowego rozkładu, który będzie obowiązywał od
10 grudnia 2017 roku. Ciekawą informacją jest materiał o aplikacji mobilnej Footsteps, z którą warto zwiedzać naszą Gminę.
Tematem, który nas nie odstępuje na krok oczywiście jest Północne Centrum Rowerowe Dolnego Śląska i budowa ścieżek rowerowych, w związku
z tym pokazujemy przebieg prac nad budową I etapu i to że ścieżki rowerowe w Gminie Prusice stają się wreszcie rzeczywistością. Na krok nie
odstępują nas również działania zmierzające w kierunku tego, aby Gmina
Prusice stała się Gminą Dodatnią Energetycznie.
Na stronach aktualnego numeru będą mogli Państwo przeczytać także:
o walce Burmistrza, Radnych i Mieszkańców Gminy o remont drogi powiatowej nr 1354 D Skokowa – Górowa z Powiatem Trzebnickim, a także
o inwestycjach drogowych i o inwestycjach w infrastrukturę sportową
oraz inwestycjach dla najmłodszych, jak place zabaw.
W aktualnym numerze będzie można przeczytać materiały o dwóch historycznych wydarzeniach w ostatnim czasie w Gminie Prusice, które zapiszą
się na kartach historii tj. podpisaniu umowy o współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu oraz o uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamieszkałą na Ziemi Prusickiej
Społeczność Żydowską.
Ostatnie miesiące to również czas wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych. Zachęcamy do przeczytania materiału z udziału uczniów w projekcie Erasmus +, czy relacje z pasowań pierwszoklasistów oraz uroczystych
obchodów Dnia Nauczyciela. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości 11. Listopada, I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego
pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza czy
też Balu Wszystkich Świętych.
Mamy nadzieję, że w aktualnym wydaniu naszej gazety, każdy z Państwa
znajdzie coś dla siebie.
W związku z tym, że nadchodzi czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku w tym miejscu składamy wszystkim naszym Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia.

Życzymy miłej lektury!
Zapraszamy wszystkich Czytelników do współtworzenia Prusice24.
Jeżeli uważacie, że jakiś temat powinien zostać przedstawiony na łamach
prasy lokalnej prosimy o kontakt pod adresem prusice24@prusice.pl.
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Użytkownik po uruchomieniu aplikacji wybiera swoje zainteresowania poprzez określenie własnej osobowości. Na podstawie
dokonanego wyboru otrzymuje on gotową
trasę zwiedzania dopasowaną do wybranych preferencji. Dzięki temu użytkownik

nie poświęca minuty na przygotowanie się
do zwiedzania, a jednocześnie dzięki dobraniu odpowiedniej ścieżki, czerpie ze spaceru
więcej przyjemności.
Po wybraniu trasy pojawia się interaktywna
mapa Gminy Prusice z punktami zwiedzania
i znacznikiem lokalizacji. Po dojściu do atrakcji otrzymujemy powiadomienie i opis miejsca wzbogacony o zdjęcia, filmy czy odnośniki do stron internetowych atrakcji.
W każdej chwili możemy też przerwać zwiedzanie i zrobić sobie przerwę np. na posiłek,
a aplikacja podpowie nam gdzie znajdują się
najbliższe restauracje.
Przy współpracy przedstawicieli urzędu oraz
firmy Footsteps powstały 3 dedykowane tra-

sy: przyrodniczo-krajoznawcza po Gminie
Prusice, Poznaj Gminę Prusice oraz Z miłości
do roweru, ale i pięć ciekawych tras zwiedzania całej Aglomeracji Wrocławskiej: Szlak
zamków i pałaców, Szlak sakralny, Starorzeczem Odry – trasa rowerowa, Przez Wzgórza Trzebnickie na rowerze, Wzdłuż Doliny

Bystrzycy na rowerze, w której odnajdziemy
również i nasze miasto.
Zapraszamy do wspólnej zabawy mieszkańców, turystów i gości odwiedzających naszą
gminę.
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Gmina Prusice wśród

Liderów Inwestycji!

Miło nam poinformować, że Gmina Prusice na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem zajęła wysokie miejsce w kolejnym rzetelnym Rankingu, tym razem chodzi o Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2014-2016 opracowany przez prof. dr. hab.
Pawła Swianiewicza i przygotowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota.
Samorząd prusicki zajął 6. miejsce w Polsce, zaś 2.miejce na Dolnym Śląsku w kategorii
Miasta Inne, a tym samym znalazł się w gronie Liderów Inwestycji. Jest to ogromny sukces
na który składa się ogrom pracy wielu osób, w tym władz samorządowych na czele z Burmistrzem, Radnych Miasta i Gminy Prusice, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice,
kierowników, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych.
Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2014-2016 został przygotowany na podstawie obiektywnych danych pochodzących
z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Finansów, a także ze sprawozdań
z wykonania budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego.
Eksperci, którzy pracowali nad Rankingiem
zwracali uwagę na wydatki inwestycyjne na
takie zagadnienia jak: transport, rolnictwo,
oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna,
kultura, kultura fizyczna i sport, gospodarka
komunalna, gospodarka mieszkaniowa, go-

spodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami oraz administracja. Jednak głównym
kryterium była całość wydatków majątkowych poniesionych w latach 2014 – 2016.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w momencie kiedy eksperci skupiali się tylko na
inwestycjach w infrastrukturę techniczną, to
nasza Gmina w Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2013-2015 zajmowała 10. Miejsce w Polsce. Zmiana głównego
kryterium pozwoliła nam również poprawić
pozycję wśród Liderów Inwestycji, gdyż zajęliśmy 6. miejsce w Polsce, zaś 2.miejce na
Dolnym Śląsku w kategorii Miasta Inne.
– Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, gdyż to
kolejny sukces Gminy Prusice w obiektywnym
Rankingu, który pokazuje jaki ogrom pracy
wkładamy w rozwój naszej małej ojczyzny
i poprawę jakości życia naszych mieszkańców – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz,
dodając: – Kolejne takie wyróżnienie pokazuje, że praca samorządu, którym kieruje jest
zauważalna nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego, ale również w całej Polsce. Jest ono również świetną motywacją do
dalszej pracy dla dobra nas wszystkich.
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Burmistrz i Sekretarz
Gminy Prusice

na Konwencie Wójtów
i Burmistrzów
Subregionu
Wrocławskiego

W dniach 9 i 10 listopada 2017 roku w Szklarskiej Porębie odbył się kolejny Konwent
Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego, który poprowadził Burmistrz
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz,
Członek Zarządu Konwentu w zastępstwie
Przewodniczącego Dariusza Chmury. Gminę Prusice na Konwencie poza Burmistrzem
reprezentował również Sekretarz Miasta
i Gminy Prusice Grzegorz Terebun.
Już na wiosnę rowerzyści i zapaleńcy dwóch kółek będą mogli podziwiać piękne tereny podczas wycieczek rowerowych

Ścieżki rowerowe na terenie Gminy Prusice

Dobre inwestycje podejmowane przez władze Gminy Prusice
pozwalają naszemu samorządowi zajmować wysokie miejsca
w rzetelnych Rankingach

stają się powoli rzeczywistością!

Warto dodać, że Gmina Prusice w Rankingu
wydatków inwestycyjnych samorządów
2014-2016 najlepiej wypadła na tle pozostałych gmin powiatu trzebnickiego:
• Gmina Trzebnica w kategorii Miasta Powiatowe zajęła 85. Miejsce za lata 2014 – 2016
(w latach 2013 – 2015 – 57. Miejsce)
• Gmina Oborniki Śląskie – w kategorii Miasta Inne zajęła 282. Miejsce za lata 2014 –
2016 (w latach 2013 – 2015 – 265. Miejsce)
• Gmina Żmigród - w kategorii Miasta Inne
zajęła 316. Miejsce za lata 2014 – 2016
(w latach 2013 – 2015 – 223. Miejsce)
• Gmina Wisznia Mała w kategorii Gminy
Wiejskie zajęła 578. Miejsce za lata 2014 –
2016 (w latach 2013 – 2015 – 617. Miejsce)
• Gmina Zawonia w kategorii Gminy Wiejskie zajęła 1148. Miejsce za lata 2014 – 2016
(w latach 2013 – 2015 – 1101. Miejsce)

Burmistrz Igor Bandrowicz miał przyjemność poprowadzić
listopadowy Konwent Wójtów i Burmistrzów Subregionu
Wrocławskiego

Od lipca na terenie Gminy Prusice trwają
roboty budowlane w ramach powstającego
I etapu Północnego Centrum Rowerowego
Dolnego Śląska, które połączy Wrocław z Doliną Baryczy przez trzy powiaty: trzebnicki,
milicki i wołowski. W ramach tego etapu po-

wstaje w Gminie Prusice 6,5 km tras rowerowych od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę do Dobrosławic (do granicy
z Gminą Żmigród). Natomiast w przyszłym
roku czas na budowę kolejnych kilometrów
ścieżek rowerowych w naszej Gminie.

Wśród tematów Konwentu znalazły się ważne kwestie dla naszej Gminy, między innymi
takie zagadnienia jak: nabory i zasady przyznawania dotacji w najbliższych konkursach
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w tym na budowę Lokalnych Centrów Kultury, aktualne konkursy i nabory
w ramach RPO WD 2014-2020, założenia programu antysmogowego, zmiany w ustawie
prawo wodne i w przepisach dotyczących
ustalania taryf za wodę oraz plany inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei.

Burmistrz Igor Bandrowicz i Sekretarz Grzegorz Terebun oceniają
przebieg zaawansowania prac na ścieżce rowerowej na odcink Prusice–Wszemirów

Podczas konwentu została przedstawiona
przez Michała Jarosa, Posła na Sejm RP propozycja utworzenia wrocławskiego związku
metropolitalnego jako szansy również dla
naszej gminy.
Odcinek budowanej ścieżki rowerowej Prusice – Wszemirów

Jak podkreśla Sekretarz Grzegorz Terebun, podczas Konwentu
przedstawiono propozycję utworzenia wrocławskiego związku metropolitalnego jako szansy również dla naszej gminy

Droga rowerowa między Ligotką a Dobrosławicami

Trwają końcowe prace nad budową ścieżek rowerowych

Najbardziej urokliwy odcinek ścieżki rowerowej
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Walka o remont drogi powiatowej Skokowa–Górowa!
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie z Mieszkańcami i Radnymi
Gminy z miejscowości Skokowa i Górowa od dłuższego czasu walczy, aby Powiat Trzebnicki, zarządca drogi powiatowej nr 1354 D Skokowa – Górowa wyremontował tę drogę.
Mimo gotowej dokumentacji i możliwości pozyskania środków Starostwo Powiatowe
w Trzebnicy złożyło wnioski na drogi powiatowe w Gminie Trzebnica, Żmigród i Oborniki
Śląskie, nie dbając o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Prusice.
Na dzień dzisiejszy droga Skokowa-Górowa jest niebezpieczna dla jej użytkowników
z kilku powodów, m.in.: jest w złym stanie
technicznym, gdyż z ilością dziur można ją
porównać do sera szwajcarskiego, znajdują

Św. Jadwiga patronką

jednej z ulic w Prusicach
Miło nam poinformować, że podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, która odbyła się
w środę 25 października Radni nadali jednej z ulic w Prusicach nazwę św. Jadwigi. Pomysłodawcą nadania nazwy ulicy jest Pan Marian Radzik, osoba zaangażowana od wielu lat
w prace na rzecz rozwoju miasta i gminy.

się na niej ostre zakręty, a znaki ostrzegawcze są niewidoczne przez zarośnięte i nie koszone pobocza.
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Nową nazwę nadano ulicy, która znajduje
się niedaleko ciekawej atrakcji turystycznej
miasta – kamienia św. Jadwigi wraz z odbitą stopą, z którą wiąże się ciekawa legenda.
Zgodnie z legendą św. Jadwiga odróżniając
się od reszty swojego ludu w imię pokory
i skromności chodziła boso i właśnie w kamieniu w Prusicach są odciski jej stóp.

– Bardzo się cieszę, że w naszym mieście
jedna z ulic dostała imię Świętej Jadwigi.
Święta jest jednym z symboli Dolnego Śląska, ale i jego patronką. Według legendy
Święta miała wrodzoną skromność, jednocześnie była osobą bardzo angażującą się
w swoje działania – dodał Burmistrz Igor
Bandrowicz.

– W imieniu Mieszkańców miejscowości
Skokowa, Górowa i swoim złożyłem we
wrześniu do Starosty Powiatu Trzebnickiego
i Zarządu Powiatu Trzebnickiego pismo wraz
z 484 podpisami w sprawie remontu drogi powiatowej, a także złożenia wniosku
o dofinansowanie z realizacją inwestycji na
2018 rok w ramach rządowego Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 – podkreśla
Burmistrz Igor Bandrowicz.
Dokumentacja projektowa na drogę Skokowa-Górowa jest przygotowana i ta droga
świetnie się wpisuje w model dróg finansowanych, właśnie w ramach tego Programu.

Burmistrz Igor Bandrowicz w imieniu Mieszkańców i Radnych
Gminy walczy o remont drogi powiatowej



Jednak okazało się, że na remoncie drogi powiatowej w naszej Gminie zależy tak naprawdę tylko władzom gminy, radnym gminy
i mieszkańcom, gdyż władze Powiatu Trzebnickiego nie skorzystały z możliwości pozyskania środków zewnętrznych na tę inwestycję, tylko złożyły wnioski o dofinansowanie
na trzy inne drogi: w Gminie Trzebnica, Żmigród i Oborniki Śląskie.

Zwiększono ilość połączeń kolejowych

na trasie Wrocław-Skokowa

Już od 10 grudnia 2017 roku wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy pociągów zostanie
zwiększona ilość połączeń kolejowych na trasie Wrocław – Skokowa i Skokowa – Wrocław
do 21 par. To efekt współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza wraz
z innymi samorządowcami i władzami Zarządu Województwa Dolnośląskiego w ramach
wrocławskiej kolei aglomeracyjnej.

Na trasie Wrocław – Skokowa – Wrocław będzie kursować więcej pociągów

Radni podjęli uchwałę o nadaniu nazwy ulicy Św. Jadwigi
podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Prusice w dniu 25 października 2017 roku

Droga wojewódzka w Skokowej

została przebudowana

Mimo złożonego pisma, władze Powiatu Trzebnickiego przy posiadanej dokumentacji projektowej
nie złożyły na drogę Skokowa–Górowa wniosku o dofinansowanie

Kilkumiesięczna współpraca i podpisane
w maju porozumienie w sprawie uruchomienia większej ilości połączeń w ramach
wrocławskiej kolei aglomeracyjnej, pomiędzy poszczególnymi gminami a Wrocławiem
przyniosła efekt. Od nowego rozkładu jazdy
PKP, który wejdzie w życie 10 grudnia będzie
więcej połączeń kolejowych na trasie Wrocław – Skokowa i Skokowa – Wrocław. Połączenia będą dofinansowane przez Gminę Prusice w kwocie ponad 45 tys. zł, zaś pozostałe
środki na sfinansowanie przejazdów zapewnił Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

– Dzięki nowym połączeniom z Wrocławia do
Skokowej o godz. 14:24 i 14:42, a także rozwoju kolei aglomeracyjnej od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniowych pociągi kursować będą praktycznie co pół godziny – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz,
dodając: – Dodatkowy pociąg pojawi się
również popołudniu ze Skokowej do Wrocławia po godzinie 16:09.

Dzieci w Skokowej będą mogły bezpiecznie poruszać
się na odcinku od przejazdu kolejowego do Szkoły
Podstawowej, gdyż dobiegają końca ostatnie drobne prace w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 342. Samorząd prusicki w ramach Programu Modernizacji dróg wojewódzkich pozyskał środki na ten
cel z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego
w wysokości 500 000 zł. Całkowita wartość inwestycji
to ponad 700 000 zł.
W ramach gwarancji została wyremontowana także
ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej nr 342 Skokowa – Strupina

Ponadto pojawi się nowe połączenie weekendowe z Wrocławia do Skokowej o godzinie
2:42 w nocy z soboty na niedzielę.

Jak podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz oraz Sekretarz Grzegorz Terebun, dzięki przebudowanej drodze wojewódzkiej poprawi się bezpieczeństwo dzieci, chodzących do szkoły

Ścieżka rowerowa przy drodze wojewódzkiej
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Na cmentarzu w Prusicach
wybudowano chodnik

Mieszkańcy Gminy Prusice i przyjezdni podczas odwiedzania grobów w Święto Zmarłych
i Dzień Zaduszny mogli już na cmentarzu parafialnym w Prusicach poruszać się po nowo
wybudowanym chodniku wraz z oświetleniem. Tym samym została zrealizowana długo
oczekiwana inwestycji przez Mieszkańców Prusic.
Jednym z punktów programu wyborczego
Burmistrza Igora Bandrowicza w wyborach
samorządowych w 2014 roku dla miejscowości Prusice była budowa chodnika na cmentarzu w Prusicach. Obietnica wyborcza została zrealizowana, gdyż prace na cmentarzu
zakończyły się jeszcze przed 1 listopada.
Jednak zacznijmy od początku temat budowy chodnika na cmentarzu w Prusicach
pojawił się w 2013 roku, kiedy zaczęto planować inwestycję. Jak wiadomo, aby rozpocząć roboty budowlane, trzeba wykonać
projekt i uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, w tym także zgodę konserwatora
zabytków.
– W 2014 roku opracowaliśmy koncepcje budowy chodnika wraz z oświetleniem i nagłośnieniem – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz, kontynuując: – Rozpoczęliśmy również

konsultacje projektu budowy chodnika na
cmentarzu z Dolnośląskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, który po przedłużających się uzgodnieniach zaakceptował
ostateczny projekt i wyraził pozytywną zgodę na realizację długo oczekiwanej inwestycji. Pozwoliło nam to przejść do wyłonienia
Wykonawcy i podpisania przez ks. Proboszcza Bernarda Śwista z nim umowy, a także
rozpoczęcia robót na naszym cmentarzu,
które udało się zakończyć przed Wszystkimi
Świętymi.

– Gmina Prusice chce stać się niezależną
energetycznie. Stawiamy sobie ambitny plan
aby do końca 2020 roku całkowita energia,
którą zużywamy na potrzeby gminy pochodziła z odnawialnych źródeł energii. Chcemy
być gminą energetycznie dodatnią i takie
właśnie hasło będziemy wdrażać w najbliższych latach – opowiada Burmistrz Miasta
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, kontynuując: – Prace rozpoczęto od stworzenia Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prusice - dokumentu, który zanalizuje możliwości pozyskiwania energii w naszej gminie
z odnawialnych źródeł energii oraz umożliwi
aplikowanie o środki zewnętrze w tej właśnie
dziedzinie. Analiza przeprowadzona podczas
tworzenia planu wykazała fotowoltaikę, jako
najważniejszy czynnik mogący ograniczyć
emisję CO2 na terenie naszej Gminy.

sków o dofinansowanie na dwa zadania:
montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej oraz budowę
farmy fotowoltaicznej we Wszemirowie.
– Dzięki dobremu i odpowiednio szybkiemu
przygotowaniu się do projektów Gmina Prusice wyprzedziła wszystkie samorządy i pozyskała na budowę farmy oraz montaż paneli na czterech świetlicach wiejskich i trzech
budynkach użyteczności publicznej blisko
2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020 – zaznacza włodarz Gminy
Prusice.
Panele fotowoltaiczne na dachach zostały
zainstalowane
Firma EKOSOLAR z Namysłowa zakończyła
montowanie paneli fotowoltaicznych na dachach ośmiu budynków użyteczności publicznej, w tym na świetlicach wiejskich w Zakrzewie, Piotrkowicach, Brzeźnie i Górowej,
a także na dachach Orlika w Pawłowie Trzeb-

Prusice Gminą

Trwają ostateczne konsultacje przed rozpoczęciem prac na cmentarzu parafialnym w Prusicach



Na dachach budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prusice zamontowano
instalację paneli fotowoltaicznych. Dzięki nim z energii odnawialnej będzie można korzystać przez całą dobę. Jest to jedno z wielu intensywnie prowadzonych działań przez
samorząd prusicki od 2015 roku na rzecz poprawy jakości powietrza oraz niezależności
energetycznej.

Pierwszym działaniem mającym już bardzo
realnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza oraz podniesienie niezależności energetycznej w Gminie Prusice było złożenie wnio-

Dzięki tej inwestycji powstał chodnik główny
wraz z pięcioma odnogami, wzdłuż którego
zostało wykonane oświetlenie. Natomiast
w kolejnym etapie zostanie zamontowane
nagłośnienie i monitoring, który ma przeciwdziałać ewentualnym aktom wandalizmu.
Koszt tej wyczekiwanej inwestycji wyniósł
ponad 180 tys. zł.
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Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachu Zespołu Szkół w Prusicach, o czym Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
Igor Bandrowicz opowiada Radnemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Ryszardowi Lechowi

nickim oraz na nowo wybudowanej siedzibie
Związku Gmin Bychowo przy ul. Kolejowej
w Prusicach, a także Zespole Szkół w Prusicach i Multitece.
Odbioru inwestycji w piątek 15 września 2017
roku ze strony Urzędu Miasta i Gminy Prusice
dokonali Grzegorz Terebun, Sekretarz Miasta
i Gminy Prusice oraz Wiktor Lubieniecki, Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Energetycznie Dodatnią

Powstałe instalacje pozwolą na produkcję
135,98 kilowatów, co w znacznym stopniu
wpłynie na niezależność energetyczną tych
budynków oraz ograniczy koszty związane
z wydatkami na energię elektryczną Gminy
Prusice.
Zostały one wyposażone w akumulatory
energii, dzięki czemu z energii odnawialnej
będzie można korzystać przez całą dobę.
Na realizację tej inwestycji Gmina Prusice
otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2014-2020
w wysokości 85 % wydatków. Wartość projektu wynosi ok. 1,3 mln zł, w tym dofinansowanie 1 076 700,55 zł.
We Wszemirowie powstanie farma fotowoltaiczna
Gmina Prusice ma podpisaną również umowę na zaprojektowanie elektrowni fotowoltaicznej we Wszemirowie. Jeszcze w tym
roku powinno być pozwolenie na budowę
tej inwestycji.
– Dzięki realizacji budowy farmy fotowoltaicznej powstanie instalacja o mocy około
0,5 MW będąca w stanie wyprodukować
430 MWh rocznie – podkreśla Burmistrz Igor
Bandrowicz: – Wytworzona na farmie energia w znacznym stopniu zmniejszy wydatki
Gminy Prusice na energię elektryczną np.
oświetlenia ulicznego.

Ks. Proboszcz Bernard Świst pod koniec września podpisał umowę na realizację robót budowlanych

Na tę inwestycję samorząd prusicki pozyskał
również dofinansowanie ze środków RPO
WD 2014-2020 w wysokości 800 tys. zł.
W Gminie Prusice dzięki realizacji projektów fotowoltaicznych powstaną instalacje
produkujące energię elektryczną, zarówno na potrzeby mieszkańców jak i magistratu, a co za tym idzie powstałe oszczędności dzięki tym projektom będzie można
przeznaczyć na nowe inwestycje.

Postęp prac podczas budowy na cmentarzu szybko przynosił efekt

Jak obiecano, tak zrealizowano - na Wszystkich Świętych w Prusicach był już nowy chodnik na cmentarzu parafialnym.

Panele fotowoltaiczne zostały zamontowane na dachu nowo wybudowanej siedziby Związku Gmin Bychowo przy ul. Kolejowej w Prusicach. Odbioru inwestycji dokonali Grzegorz Terebun,
Sekretarz Miasta i Gminy Prusice oraz Wiktor Lubieniecki, Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Natomiast Prusice staną się symbolem
niezależności energetycznej na skalę województwa.
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Przedstawiciele władz samorządowych uczestniczyli w uroczystej Mszy św.
w Kościele Św. Jakuba w intencji Ojczyzny

Sekretarz Grzegorz Terebun oraz Dyrektor Mariusz Kiepul wspólnie na zdjęciu z uczniami po uroczystej Akademii Patriotycznej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Prusicach świętują Dzień Niepodległości w swojej szkole

Obchody 11 listopada

w Gminie Prusice

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w piątek 10 listopada 2017 roku w szkołach gminnych oraz w Multitece rozpoczęto obchody upamiętniające 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
SZKOŁA PODSTAWOWA W PRUSICACH
W Szkole Podstawowej w Prusicach uroczystości rozpoczęły się uroczystą akademią,
podczas której zaprezentowana została poetycko-historyczna prezentacja multimedialna przedstawiająca trudną i długą „drogę”
narodu polskiego do odzyskania niepodległości.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.
Szczególnie ważna dla młodych pokoleń

była obecność przedstawicielki kombatantów – Pani Marii Błachuty oraz członkiń Klubu Seniora.
SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOKOWEJ
Podczas obchodów Święta Niepodległości w
Szkole Podstawowej w Skokowej uczniowie
klas piątych przedstawili tradycyjny montaż
słowno-muzyczny. Dzięki inscenizacji młodsi
koledzy i koleżanki mogli się dowiedzieć dlaczego 11 listopada to dla nas, Polaków, jedna
z najważniejszych dat w kalendarzu.

SZKOŁA PODSTAWOWA
W PIOTRKOWICACH I STRUPINIE

W Szkole Podstawowej w Piotrkowicach
świętowanie podzielono na kilka etapów
i rozpoczęto rano na Skwerku w Strupinie.
Wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Polski
i złożyli wiązankę kwiatów pod flagą w hołdzie wszystkim bohaterom.

gorz Terebun, Radny Wacław Bienias, Pani
Sołtys Janina Słota, mieszkańcy Strupiny oraz
mieszkańcy okolicznych wsi.
Zaproszonym gościom przedstawiono patriotyczną inscenizacją, a w poniedziałek
odbyła się uroczysta akademia, która miała
miejsce w budynku szkoły i zakończyła uroczyste obchody.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – MULTITEKA W PRUSICACH

Kolejnym punktem była uroczysta akademia,
podczas której uczniowie klasy II i III przedstawili okolicznościową inscenizację.

W niepodległościowe obchody włączyła się
również Multiteka, która przygotowała piątkowe spotkanie w godzinach popołudniowych, gdzie dla najmłodszych mieszkańców
przygotowano gry i zabawy patriotyczne,
dzięki którym uczestnicy mogli pogłębić
swoją wiedzę oraz poznać historię i sens obchodów święta.

Tego samego dnia o godzinie 18:00 odbyła
się dalsza część obchodów, w której wziął
udział Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grze-

Zwieńczeniem gminnego świętowania były
oficjalne uroczystości Święta Niepodległości
zaplanowane na sobotę.
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Burmistrz Igor Bandrowicz oraz Sekretarz Grzegorz Terebun w towarzystwie
przedstawicieli Wojska Polskiego uroczyście złożyli kwiaty pod Pomnikiem ku czci
pamięci poległych mieszkańców Prusic w walce o niepodległość Ojczyzny

Odzyskania Niepodległości

w Prusicach

Złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem na ul. Żmigrodzkiej, uroczysta Msza
Św. w Kościele Św. Jakuba w Prusicach, koncert patriotyczny w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, przemarsz na prusicki rynek, część
oficjalna obchodów, przemówienia, montaż słowno – muzyczny, hejnał z wieży widokowej
prusickiego ratusza oraz piknik z grochówką niepodległościową, to niektóre z wielu atrakcji i wydarzeń, które miały miejsce w sobotę 11 listopada 2017 roku w Prusicach podczas
uroczystych obchodów Święta Niepodległości. Po raz pierwszy w historii Gminy, dzięki
podpisanemu porozumieniu z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we
Wrocławiu gościliśmy na uroczystych obchodach przedstawicieli oraz poczet sztandarowy Wojska Polskiego.
W sobotę 11 listopada w ramach uroczystych
obchodów Święta Niepodległości mimo
zimnej aury Mieszkańcy oraz zaproszeni goście mogli wybrać jedną z atrakcji przygotowanego programu gminnych uroczystości.
O godzinie 9:30 pod Pomnikiem ku czci pamięci poległych mieszkańców Prusic w walce o niepodległość Ojczyzny przy ul. Żmigrodzkiej delegacje przedstawicieli władz
samorządowych, wojskowych, parafialnych,
straży pożarnej oraz szkół gminnych i harce-

rzy złożyli kwiaty. Wszystko odbyło się przy
honorowej warcie żołnierzy Wojska Polskiego
oraz uczestnictwie pocztów sztandarowych
zuchów, harcerzy oraz młodzieży szkolnej.
W ramach uroczystości w Kościele Św. Jakuba
w Prusicach odbyła się uroczysta Msza Św.,
w której wzięli udział Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Sekretarz Miasta
i Gminy Prusice Grzegorz Terebun, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice

Burmistrz wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Prusicach na prusickiej scenie po zakończonym występie

Zbigniew Ziomek wraz z Radnymi, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb, przedstawiciele Wojska
Polskiego z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu,
dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych,
zuchy i harcerze, delegacje ze szkół, młodzież
oraz Mieszkańcy Gminy Prusice.

Po Mszy św. odbył się koncert patriotyczny
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Prusice Igora Bandrowicza w ramach XXIV
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej – pod hasłem „Narodowe
Święto Niepodległości w 150. rocznicę urodzin
marszałka Józefa Piłsudskiego – niezłomnego
bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”.
W podziękowaniu za koncert Wykonawcy
otrzymali kwiaty z rąk Burmistrza.
Świętowanie Dnia Niepodległości w Szkole Podstawowej w Skokowej

Mieszkańcy i przyjezdni goście zgromadzeni na prusickim rynku
świętujący Dzień Niepodległości

Uroczyste obchody 99. rocznicy

W tym miejscu warto zaznaczyć, że dzięki
podpisanemu porozumieniu o współpracy
z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych
i Chemicznych we Wrocławiu po raz pierwszy
w historii gminy gościliśmy przedstawicieli
Wojska Polskiego oraz na Mszy Św. był obecny poczet sztandarowy Wojska Polskiego.

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy uczą się wiedzy na temat Dnia Niepodległości poprzez różne gry i zabawy w Multitece
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Podziękowania dla wykonawców za koncert patriotyczny w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Kameralnej i Organowej

Oficjalna część uroczystości odbyła się na
Rynku, gdzie nie zabrakło okolicznościowych

przemówień. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Prusicach na scenie zaprezentowali patriotyczny montaż słowno – muzyczny.
Po zakończonym występie krótkie przemówienie wygłosił Burmistrz Igor Bandrowicz,
który w krótkich słowach powiedział, że kolejny raz spotykamy się w rocznicę urodzin
Marszałka Józefa Piłsudskiego, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy oddali swoje
życie i poświecili się by Polska powróciła na
mapę Europy.
– 11 listopada to dzień szczególnej powagi,
gdyż naszą historią budujemy lokalną tożsamość – podkreślił włodarz Prusic, dziękując
wszystkim za obecność i podkreślając: – Gmina Prusice ma już herb, flagę a tegoroczny
dzień przejdzie do historii Prusic, gdyż mamy
okazję po raz pierwszy usłyszeć z wieży ratuszowej hejnał Prusic, który będzie odgrywany codziennie w samo południe z Ratusza.
Po części oficjalnej na wszystkich czekała
pyszna grochówka niepodległościowa z wojskowej kuchni polowej.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za
wspólne świętowanie w różnych odsłonach
i za obecność na obchodach Święta Niepodległości.

12
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Dbamy o zachowanie
historii Prusic
W środę 15 listopada 2017 roku w Prusicach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy
upamiętniającej zamieszkałą na Ziemi Prusickiej Społeczność Żydowską, która niewątpliwie zostanie zapisana na kartach historii Gminy Prusice. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice
Igor Bandrowicz wspólnie z Rabinem Wrocławia Dawidem Basokiem, Księdzem Dziekanem Tadeuszem Kosiorem miał przyjemność odsłonić tablicę na dawnym cmentarzu żydowskim.
Uroczystość rozpoczęła się na rynku prusickim, gdzie wszystkich zebranych powitał
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz i zaprosił do wspólnego przemarszu
na miejsce uroczystości.
Oficjalne odczytanie treści porozumienia

Burmistrz Igor Bandrowicz rozmawia z Komendantem o wspólnej współpracy w ramach porozumienia

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w środę 8 listopada 2017 roku podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Prusice a Centrum Szkolenia
Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Porozumienie ze strony Centrum podpisał Komendant płk. mgr inż. Kazimierz Łucki. Tak podniosła i ważna uroczystość na pewno zostanie zapisana na kartach nowej historii miasta.

W spotkaniu uczestniczyli znamienici goście, którzy specjalnie odwiedzili nasze miasto, a wśród nich wymienić należy Rabina
Wrocławia Davida Basoka, Przewodniczący
Wrocławskiego Oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Aleksander
Gleichgewicht, Prezes Fundacji Dialogu Kultur-Etz-Chaim we Wrocławiu Helena Kosztyło-Kobiec, Wiceprezes Zarządu Polsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu Marek
Kobiec, Członkini Zarządu Wrocławskiego
Oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP i zarazem Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim
– Anna Junka.

Na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Prusicach w obecności
osób zaproszonych odczytano treść porozumienia z Wojskiem i je oficjalnie podpisano.
Burmistrz Igor Bandrowicz i Komendant płk.
mgr inż. Kazimierz Łucki wymienili porozumienia oraz okolicznościowe pamiątki związane z tak ważną chwilą.

rię i tradycję oręża polskiego oraz upamiętniać miejsca pamięci narodowej, związanych
z walką o wolność i niepodległość, integrować środowiska żołnierskie z cywilnym, podnosić wiedzę historyczną młodzieży, edukacji społeczeństwa oraz podtrzymywać więzi
z weteranami, byłymi żołnierzami zawodowymi i sympatykami wojska.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
władz gminnych na czele z Przewodniczącym
Rady Miasta i Gminy Zbigniewem Ziomkiem
oraz Sekretarzem Grzegorzem Terebunem.
Wśród zaproszonych nie mogło zabraknąć
duchowieństwa na czele z Księdzem Dziekanem Tadeuszem Kosiorem, Księdzem Proboszczem Bernardem Świstem.

Z treści porozumienia między wynika, że
Gmina Prusice oraz Centrum będą ze sobą
współpracować w celu pozyskania społecznej akceptacji dla polityki obronnej Państwa,
będą kształtować pozytywny wizerunek Sił
Zbrojnych i służby wojskowej, patriotycznie wychowywać młodzież oraz rozwijać jej
predyspozycje do służby, ale i organizować
wspólne przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, przejmować, kultywować histo-

– Porozumienie zostało podpisane na okres
nieokreślony i mamy nadzieję, że wszystkie
zobowiązania zapisane i podpisane będą
miały miejsce w najbliższym czasie, a sama
współpraca zostanie zawiązana i pielęgnowana przez obie strony przez długie lata – zaznaczył włodarz Gminy Prusice.

Na uroczystość przybyli również Radni Powiatu Trzebnickiego, Radni Rady Miasta i Gminy
Prusice, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz spółek gminnych,
dyrektorzy placówek oświatowych, Rady Rodziców oraz mieszkańcy.

Historyczne porozumienie z wojskiem
o współpracy uroczyście podpisane

Rozmowy na temat dalszej współpracy Gminy Prusice
z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
we Wrocławiu

Burmistrz w krótkich słowach podkreślił jak
ważna jest to chwila dla Gminy Prusice, słowa podziękowania skierował do Przewod-

Okolicznościowa pamiątka dla Burmistrza
za zaproszenie do współpracy

Uroczyste podpisanie porozumienia przez Burmistrza Igora Bandrowicza oraz płk. mgr inż. Kazimierza Łuckiego

niczącego Rady za wyrażenie aprobaty do
podpisania przedmiotowego porozumienia
na ostatniej Sesji Rady i zaprosił Komendanta
na tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W oficjalnych obchodach
11 Listopada uczestniczyła po raz pierwszy
delegacja wojskowa oraz sztandar Wojska
Polskiego. Wiemy, że już w przyszłym roku
będą miały miejsce dodatkowo okolicznościowe pokazy wojskowe oraz bardziej rozbudowane obchody.
Komendant podkreślił, jak ważne jest, aby
pielęgnować wiedzę o wojskowości, a także
zaprezentował możliwości Centrum, specyfikę jego funkcjonowania i jednocześnie
wręczając okolicznościową pamiątkę podzię-

W tej podniosłej i tak uroczystej chwili wzięli udział zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew
Ziomek, Sekretarz Miasta i Gminy Prusice
Grzegorz Terebun, Skarbnik Miasta i Gminy
Prusice Magdalena Żyża, Kierownik Referatu
Inwestycji Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Wiktor Lubieniecki oraz Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Paweł
Grzyb, a także pracownicy prusickiego Urzędu.
Burmistrz Igor Bandrowicz wraz z Davidem Basokiem
Naczelnym Rabinem Gminy Żydowskiej oraz Niną Świlak
po odsłonięciu pamiątkowej tablicy

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości i przemarszu odbyło się na prusickim rynku

Wszystko zaczęło się w 2016 roku, gdy grupa
uczniów z Prusic, w ramach działań Szkolnego Koła Wolontariatu, przystąpiła do programu edukacyjnego „Przywróćmy Pamięć”
realizowanego przez Fundację Ochrony
Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce w ramach partnerstwa z Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN przy wsparciu stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.
W ramach projektu, uczniowie zrealizowali
szereg działań, których zwieńczeniem jest
dzień odsłonięcia tablicy upamiętniającej
miejsce pochówku Żydów dawniej zamieszkujących nasze miasto. Gmina Żydowska
była właścicielem terenu na południe od
miasta jeszcze przed 1738 rokiem. Nekropolia została jednak zlikwidowana w roku 1975.
Dziś pozostały po niej jedynie fragmenty
murów. Ideę upamiętnienia tego miejsca zapoczątkował Pan Radny Marian Radzik, który
wsparł merytorycznie realizację całego projektu. Klamrą zamykającą projekt jest listopadowy czas, po święcie zmarłych i moment,
gdy wspólnie oddaliśmy hołd, modliliśmy się
i zapaliliśmy znicz, a tym samym pokazaliśmy, że ich historia oraz dziedzictwo są żywe
w naszej pamięci. Na granitowej płycie znalazły się następujące słowa napisane w trzech
językach: polskim, angielskim i niemieckim:
PAMIĘCI SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ ZIEMI
PRUSICKIEJ – PRUSICE 15.11.2017.
Oficjalnego odsłonięcia tablicy dokonali Rabin Wrocławia Dawid Basok, Ksiądz Dziekan
Tadeusz Kosior, Burmistrz Miasta i Gminy
Prusice Igor Bandrowicz.

kował za zaproszenie do współpracy Burmistrzowi.

To szczególny moment, który przejdzie do historii mówionej i pisanej Gminy Prusice.

Uroczystość poprowadzili uczniowie Szkoły
Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Prusicach,
którzy przygotowali również krótki program
artystyczny.

Rabin Wrocławia Dawid Basok ze wzruszeniem podziękował wszystkim za obecność,
następnie odmówił modlitwę za zmarłych
„Kadisz jatom”. Ksiądz Dziekan Tadeusz Kosior nawiązał do słów Jana Pawła II o jedności Żydów i chrześcijan. Przewodniczący
Wrocławskiego Oddziału Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Aleksander
Gleichgewicht w swym wystąpieniu odniósł
się do młodych ludzi, którzy dzięki pamięci
o minionych wydarzeniach, dbałości o tradycję, wartości i historię mogą przeciwstawiać
się obecnym we współczesnym świecie dzia-

Zebrani podczas uroczystego odsłonięcia tablicy na dawnym cmentarzu żydowskim

łaniom rasistowskim, antysemickim i ksenofobicznym określanych skrótem RAK.
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz także zachęcał do budowania postawy
otwartości i szacunku. Podkreślił znaczenie
tożsamości lokalnej i pielęgnowania historii. Zwrócił uwagę na to, aby każdy człowiek,
zanim oceni inne osoby spojrzał najpierw
w głąb siebie. Podziękował również młodzieży za zaangażowanie i odwagę w podejmowaniu trudnych wyzwań, a w szczególności
wolontariuszom Szkolnego Koła Wolontariatu.
Pięknym akcentem uroczystości było położenie kamieni przyniesionych przez gości oraz
młodzież pod odsłoniętą tablicą, zgodnie
z tradycją i zwyczajami kultury żydowskiej.

Wspólne zdjęcie wszystkich gości biorących udział w uroczystości

Uczniowie serdecznie podziękowali za wsparcie wielu inicjatyw szkolnych Burmistrzowi
Igorowi Bandrowiczowi. Słowa podziękowań
popłynęły do wszystkich, którzy pomogli zorganizować tak uroczyste spotkanie. Szczególne podziękowania za wkład pracy, realizację
i oprawę wydarzenia Burmistrz złożył na ręce
Pani Lucyny Zalewskiej, Żanety SzatkowskiejWolskiej oraz Blanki Jakubowskiej ze szkolnego Koła Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej
w Prusicach.
Dziękujemy za obecność wszystkim przybyłym na uroczystość słowami pieśni, odśpiewanej na zakończenie, która na długo
zapadnie wszystkim uczestnikom w pamięci:
„Hevenu Shalom Aleichem”, co znaczy a pokój niech będzie z wami.
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Stadion Sportowy Klubu MKS Orzeł
w Prusicach przeszedł modernizację
Na stadionie sportowym przy ul. Powstańców Śląskich w Prusicach powstały nowe trybuny
oraz parking dla kibiców. Kibice i piłkarze klubu, chętnie korzystają ze zmodernizowanego
obiektu sportowego.

Pod koniec sierpnia Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Radnymi Gminy Prusice: Kamilem Szydełko
oraz Michałem Syrnikiem sprawdzał postęp prac przy stadionie Orła Prusice

Na początku września kibice i piłkarze klubu mieli przyjemność skorzystać z obiektu po modernizacji
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Plac zabaw dla dzieci

I nowe boisko dla piłkarzy

Dzieci z Pawłowa Trzebnickiego od początku września mogą korzystać z nowego, bezpiecznego i wyczekiwanego placu zabaw przy Orliku, wyposażonego w urządzenia zabawowe, a to wszystko dzięki owocnym staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Prusice
Igora Bandrowicza i pozyskanemu przez samorząd prusicki dofinansowaniu w wysokości
29 tys. zł w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku. Natomiast młodzież, dorośli i piłkarze klubu Błękitni Pawłów Trzebnicki zyskali nowe boisko sportowe.
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz na początku sierpnia 2017 roku
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego podpisał umowę o dofinansowanie na realizacją projektu pn. „Budowa
placu zabaw w Pawłowie Trzebnickim”.

karuzela młynek, a także w zabawki sezonowe typu domek chata z belek do ogrodu,
samochód dla księżniczek oraz domek miejski. Dodatkowo teren został wyposażony
w infrastrukturę towarzyszącą: ławki, kosze
na śmieci oraz tablicę z regulaminem.

– Na wyposażenie placu zabaw pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 29 tys. zł ze
środków budżetu Samorządu Województwa
Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku – opowiada włodarz Gminy Prusice.

Dla młodzieży i piłkarzy nowe
boisko sportowe

Plac zabaw z nowoczesnymi
urządzeniami otwarty
Powstały plac zabaw dla dzieci przy kompleksie boisk sportowych „Orlik” w Pawłowie
Trzebnickim został wyposażony w urządzenia zabawowe, m.in.: huśtawkę wahadłową podwójną, huśtawkę bocianie gniazdo,
huśtawkę wagową, zestaw frutti, piramidę
średnią, płotek elipso, bujak sprężynowy
ryba, pociąg pędziwiatr – lokomotywa oraz

Młodzież, dorośli i piłkarze klubu Błękitni Pawłów Trzebnicki zyskali nową płytę boiska,
zostały zamontowane bramki oraz budki dla
zawodników rezerwowych.
Dzięki inwestycji oraz powstałemu kompleksowi ORLIK – Klub Piłkarski Błękitni Pawłów
Trzebnicki zyskał nowoczesną bazę sportową, której może pozazdrościć wiele drużyn.
Obie inwestycje w Pawłowie Trzebnickim, są
kolejnym potwierdzeniem tego, że Gmina
Prusice to Gmina inwestująca w przyszłość
dzieci, a także Gmina inwestująca w sport.

Nowe boisko sportowe

Tak będzie wyglądało centrum inicjatyw i produktu lokalnego

Powstanie Centrum

Inicjatyw i Produktu Lokalnego
Gmina Prusice pozyskała 997 388,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na
budowę Centrum Inicjatyw i Produktu Lokalnego wraz z miejscem spotkań i targowiskiem w Skokowej.
Umowę o dofinansowanie Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz podpisał 25 września 2017
roku i otrzymał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek
Ewy Mańkowskiej promesę na realizację tej inwestycji.

Ponad 997 tys. zł pozyskano na powstanie Centrum Inicjatyw i Produktu Lokalnego

Mieszkańcy Skokowej i nie tylko zyskają nowe
miejsce spotkań na terenie Sołectwa, będzie
to Centrum Inicjatyw i Produktu Lokalnego
wraz z targowiskiem. Obiekt będzie pełnił
również funkcję hali ekpozycyjno–targowej,
a także będzie miejscem spotkań, wydarzeń
okolicznościowych i kulturalnych pełniąc
funkcję „małego” ośrodka kultury, będącego filią Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Prusicach. Budynek zostanie wyposażony
w odnawialne źródła energii.

w Krościnie Wielkiej

Klub LKS Krościna Wielka od 2 września 2017 roku może korzystać z nowego boiska sportowego, które uroczyście zostało przetestowane podczas ciekawej rywalizacji sportowej,
w której zmierzyła się drużyna LKS Krościna Wielka kontra samorządowcy Gminy Prusice.
Inwestycja w Krościnie Wielkiej to kolejne działanie, które potwierdza, że Gmina Prusice to
Gmina inwestująca w sport.

Natomiast na terenie wiaty targowej będzie
znajdować się 14 stanowisk handlowych,
wraz z produktami lokalnymi.

Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun wspólnie z Sołtysem Sołectwa Pawłów Trzebnicki Eweliną Fajer,
Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniewem Ziomkiem, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Prusicach Pawłem Grzybem, oraz przedstawicielem Stowarzyszenia Aktywni w Pawłowie Trzebnickim Żanetą Błaszak
otworzył nowy plac zabaw dla najmłodszych

Uroczystego otwarcia nowego boiska w Krościnie Wielkiej dokonał Burmistrz Igor Bandrowicz, Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek, przedstawiciel Klubu LKS Krościna Wielka Henryk Migdał i Radny Gminy Sławomir Tomaszek

Młodzież, dorośli i piłkarze klubu Błękitni Pawłów Trzebnicki
zyskali nowoczesną bazę sportową

Dzieci zyskały plac zabaw z nowoczesnymi urządzeniami

Teren przy obiekcie zostanie zagospodarowany poprzez elementy małej architektury,
typu kosze na śmieci, stojaki na rowery i tablice informacyjne.
– Inwestycja ma na celu promocję lokalnych
produktów oraz producentów żywności,
których przetwory i produkty będzie można
nabyć w tym miejscu – podkreśla Włodarz
Gminy, dodając: – Będzie to również taki
„mały” ośrodek kultury i miejsce spotkań
dla społeczności lokalnej, tak jak w innych
miejscowościach jest to w formie świetlic
wiejskich.
Całkowity koszt zadania, to ponad 1,5 mln
zł, z czego pozyskane środki przez samorząd
prusicki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota ponad 997 tys. zł. Inwestycja
będzie realizowana w latach 2017-2019.

Burmistrz Igor Bandrowicz odbiera z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Wicemarszałek Ewy Mańkowskiej promesę
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Młodzi uczniowie składają uroczyste ślubowanie

Niezwykła chwila w życiu

pierwszoklasistów

Młodzież wspólnie bawi się i integruje na wrocławskim rynku

Grupowe zdjęcie z wymiany młodzieży na Litwie

Wymiana młodzieży

gdzie spotkało się 20 uczestników z Polski
i Litwy, aby wspólnie realizować główne cele
projektu.

z programu Erasmus+

W dniach 11 – 16 września dziesięcioro uczniów klas II i III oraz absolwentów Publicznego
Gimnazjum reprezentowało Gminę Prusice oraz Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach podczas pierwszego w historii szkoły projektu wyjazdowego.
Dotychczas program Erasmus+ realizowany
był w naszym kraju. Tym razem zaproszenie wpłynęło od sąsiadów z Litwy. Projekt
o nazwie „Successful volunteer helps all the
world” (Odnoszący sukcesy wolontariusz

pomaga całemu światu) odbywał się w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Wymiana młodzieży miała
miejsce w malutkiej miejscowości Karaliaus
Kreslas niedaleko Marijampole na Litwie,

To przedsięwzięcie było możliwe dzięki pomocy finansowej Burmistrza Miasta i Gminy
Prusice Igora Bandrowicza , za co uczniowie
i opiekunowie wyrazili ogromną wdzięczność, dziękując również za wsparcie przedsięwzięcia na każdym etapie realizacji.
Kolejnym etapem realizacji projektu był przyjazd młodzieży z zagranicy do Polski, a stało
się to na przełomie września i października.

Dwanaścioro uczniów Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach wzięło udział w kolejnej wymianie młodzieży
w ramach programu Erasmus+. Już po raz
trzeci szkoła została gospodarzem. Projekt
został napisany z inicjatywy dwóch uczennic
III klasy Gimnazjum – Nikoli Cetery oraz Laury
Macochy i pozytywnie zaakceptowany przez
Polską Narodową Agencję.
W wymianie wzięło udział 56 uczestników.
Głównymi celami projektu o nazwie „Express
yourself with no limits” (Wyraź siebie bez
ograniczeń) było promowanie tańca, muzyki
oraz sztuki jako pozytywnych form ekspresji,
poznanie narodowych tańców, muzyki oraz
sztuki wszystkich partnerów jak też ich obyczajów i kultury, doskonalenie komunikacji
w języku angielskim, współpracy w grupie
oraz wiele innych aspektów na poziomie
międzynarodowym.
Działania projektowe miały miejsce we Wrocławiu – właściwe w samym jego sercu, czyli
na wrocławskim rynku. Nie zabrakło też czasu na odwiedziny w Prusicach, podczas których młodzież odwiedziła szkołę, wybrała się
z wizytą do PCF i Multiteki, a także do Urzędu
Miasta i Gminy, w celu poznania specyfiki
pracy Urzędu i podziwiania panoramy miasta
z wieży widokowej.
Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przyjazdu, niewątpliwie dało się to
dostrzec podczas wspólnie spędzonego
czasu. W dobrych humorach opuścili miasto kontynuując działanie jakie mieli zaplanowane. Mamy nadzieję, że takie działania
pokazują jak warto i dlaczego warto. Zatem
czekamy na następne pomysły i programy,
które realizowane będą na terenie naszej
gminy.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie Burmistrza Igora Bandrowicza z młodzieżą, która odwiedziła nasze miasto i urząd podczas wymiany

Ślubowanie to niezwykle ważna chwila w życiu każdego pierwszoklasisty. Na terenie Gminy Prusice w tym roku do pierwszej klasy zostało przyjętych 88 uczniów, którzy uroczyście
złożyli przysięgę być sumiennym uczniem, uczyć się pilnie, a swoją postawą sprawiać radość rodzicom oraz dbać o honor i dobre imię szkoły. Ta bardzo podniosła uroczystość była
zaplanowana w najdrobniejszych szczegółach.
NIEZWYKŁY DZIEŃ
W ŻYCIU PIERWSZOKLASISTÓW Z PRUSIC
Pierwsze z niezwykłe ważnych wydarzeń miało miejsce w dniu 13. października w Szkole
Podstawowej w Prusicach, gdzie od rana uczniowie w strojach galowych wypełniali całą
szkołę. Pasowanie zaś było najważniejszym
punktem uroczystości, w trakcie której uczniowie zaprezentowali program taneczno–
muzyczny i odtańczyli wspólnie poloneza.
W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice
w uroczystości brał udział Sekretarz Grzegorz
Terebun, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Zbigniew Ziomek, przedstawiciele władz
samorządowych oraz pracownicy oświaty.
W imieniu Burmistrza Sekretarz pogratulował wszystkim uczniom pierwszych klas udanego startu w szkole, złożonej przysięgi na
ucznia szkoły, życząc samych sukcesów.

cach złożyli swoją uroczystą przysięgę. Na
uroczystość do Piotrkowic przybył Sekretarz
Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun.
Pierwszoklasiści przedstawili spektakl słowno–muzyczny pt. „Pinokio idzie do Szkoły”
i tym samym udowodnili, że są już przygotowani do nowych wyzwań – przedstawień
szkolnych. Ten test wszyscy zaliczyli na
6 z plusem. Uczniowie upamiętnili ten szczególny dzień wspólnym zdjęciem.
PIERWSZOKLASIŚCI STALI SIĘ PEŁNOPRAWNYMI UCZNIAMI SZKOŁY W SKOKOWEJ
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz brał udział w ślubowaniu w Szkole
Podstawowej w Skokowej, które odbyło się
również 27 października 2017 roku i bacznie

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Skokowej

obserwował uczniów, którzy w skupieniu
i z uwagą celebrowali tę podniosłą chwilę
w rozpoczętym życiu szkolnym.
Wśród zaproszonych był również Dyrektor Szkoły oraz całe Grono Pedagogiczne.
Wszyscy zebrani na sali obejrzeli spektakl,
w którym Smerfy recytowały wierszyki oraz
śpiewały wesołe piosenki, czym rozbawiły
publiczność do łez.

Na widowni we wszystkich szkołach nie mogło zabraknąć rodziców, dziadków, rodzeństwa ze starszych klas, którzy niejednokrotnie
jeszcze będą świadkami ważnych wydarzeń
w życiu pierwszaków. Młodym uczniom życzymy wielu wspaniałych i niezapomnianych
chwil w szkole oraz jeszcze raz gratulujemy
udanego startu!

PASOWANIE NA PIERWSZAKA
W PIOTRKOWICACH
Natomiast w dniu 27 października 2017 roku
uczniowie Szkoły Podstawowej w Piotrkowi-

W uroczystości pasowania na pierwszoklasistów
w Szkole Podstawowej w Skokowej brał udział
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

Sekretarz Grzegorz Terebun podczas ślubowania
klas 1 w SP w Prusicach odebrał podziękowanie
w imieniu Burmistrza

Pamiątkowe zdjęcie z Sekretarzem Miasta i Gminy Prusice Grzegorzem Terebunem,
Dyrektorem Mariuszem Kiepulem oraz z Wychowawczynią Jolantą Nowak
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Pomoc Obywatelska

czynnie działa!

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza i aktywnych mieszkańców Gminy Prusice we wrześniu zostało zarejestrowane nowe Stowarzyszenie na mapie
organizacji pozarządowych w naszej Gminie pod nazwą „Pomoc Obywatelska”. Zarząd Stowarzyszenia tworzą: Prezes – Renata Skiba, wiceprezesi: Grzegorz Terebun i Kamil Leśniak,
Sekretarz – Daniela Bacańska oraz Skarbnik – Klaudia Tarnowska. Członkowie Stowarzyszenia to osoby o bardzo dużym doświadczeniu w pełnieniu różnych funkcji publicznych.
Swoim doświadczeniem chcą się podzielić z Mieszkańcami Naszej Gminy w rozwiązywaniu
codziennych spraw życiowych.
Głównym celem stowarzyszenia jest niesienie
pomocy potrzebującym w najszerszym tego
słowa znaczeniu. Stowarzyszenie udziela pomocy osobom i rodzinom w celu umożliwienia
przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych.
Najlepsze życzenia dla naszej Wychowawczyni

Nie trzeba wielkich czynów, wystarczy mieć
oczy szeroko otwarte i zrobić pierwszy krok:
zapytać sąsiadkę czy nie potrzebuje pomocy
przy wniesieniu po schodach zakupów, przytrzymać drzwi sąsiadowi wprowadzając mu rower, pomóc maluchowi na podwórku zawiązać
sznurowadła. To są gesty, które zajmują chwilę,
są impulsem, ale niosą pomoc. Nagrodzoną
uśmiechem, kiwnięciem głowy, dobrym słowem. Ale przede wszystkim ciepłem w Twoim
sercu – bo kiedy komuś pomagamy, pomagamy także sobie. Stajemy się pewniejsi, lepsi,
bardziej dorośli, lepiej o sobie myślimy.

Występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Piotrkowic z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Nauczyciela w Gminie Prusice
W październiku z okazji Dnia Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Prusicach, Skokowej
i w Piotrkowicach odbył się Dzień Edukacji Narodowej. Z okazji tego święta uczniowie licznie zgromadzili się na salach szkół i w świetlicach wiejskich, gdzie uczestniczyli w przedstawieniach przygotowanych przez swoje koleżanki i kolegów.
Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego, ustanowionym ustawą w 1972 r. Potocznie dzień
ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.
Dzień jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest to okazja do
nagradzania wyróżniających się dyrektorów,
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ale nie to jest najważniejsze.
Praca jaką wykonują nauczyciele i pracownicy szkół ma być źródłem satysfakcji i społecznego uznania. Takie właśnie życzenia na ręce
wszystkich osób związanych z oświatą w naszej gminie przekazał Burmistrz Igor Bandrowicz dziękując za trudną i ofiarną pracę, za
codzienne poświęcenie i cierpliwość, a także
serce i zaangażowanie wkładane w edukację
i wychowanie dzieci i młodzieży
Dzień Nauczyciela z wręczeniem awansów
zawodowych
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownicy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach spotkali się, by wspólnie z
zaproszonymi gośćmi uroczyście świętować
ten dzień.
Podczas uroczystości w imieniu Burmistrza,
Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz
Terebun oraz Dyrektor Szkoły Dorota Borowiecka wręczyli dyplomy za szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej życząc wytrwałości we wszystkich
działaniach, powodzeniach w realizacji zamierzeń oraz zadowolenia w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Ksiądz Adam Błaszczyk i Pani Krystyna Michałowska, którzy 4 sierpnia 2017 roku zdali
egzamin i uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego złożyli uroczyste ślubowanie: „rzetelnie pełnić
mą powinność nauczyciela wychowawcy
i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić
i wychowywać młode pokolenie w duchu
umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych,
poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej’’.
Akademia dla nauczycieli w Piotrkowicach

Stowarzyszenie pomagając osobom w trudnych sytuacjach szanuje ich prywatność i anonimowość. Z pomocy korzystają samotne matki,
ofiary przemocy domowej, osoby potrzebujące
wsparcia prawnego, psychologicznego, opiekuńczo-medycznego oraz osoby szukające pracy i inne.
Każda osoba, która zgłosi się do Stowarzyszenia
„Pomoc Obywatelska” otrzyma wsparcie lub zo-

Spotkanie Burmistrza Igora Bandrowicza wraz z pracownika Szkoły Podstawowej w Skokowej

Młodzi aktorzy ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach przygotowali spektakl dla swoich
nauczycieli. Pięknym śpiewem oraz recytacją
wiersza wyrazili wdzięczność za codzienną
pracę, poświęcenie oraz troskę wszystkim
zebranym nauczycielom. Przedstawienie zostało okraszone również dużą dawką humoru. Rozbawili zebranych na długie godziny.
Podziękowania dla pracowników
Szkoły Podstawowej w Skokowej

Dzień Pracownika Socjalnego w Gminie Prusice
Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun oraz Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek spotkali się we wtorek 21 listopada 2017 roku z Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanną Wiraszką oraz pracownikami
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach na uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
Dzień Pracownika Socjalnego to ustawowe wości. Ciekawe, że oba święta tak mocno
święto wszystkich pracowników służb spo- się łączą i mają ten sam mianownik w myśl
łecznych, a w szczególności pracowników hasła słów Jana Pawła II z przemówienia do
socjalnych. Obchodzone jest ono w dniu mieszkańców Manili z 1981 roku: „człowiek
21 listopada i połączone z Dniem Życzli- jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez
to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.

Szczególnie świętowali Dzień Edukacji Narodowej pracownicy Szkoły Podstawowej
w Skokowej. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Igor Bandrowicz, który zebranym
złożył najserdeczniejsze życzenia oraz podziękował za ich pracę. Na zakończenie uroczystości wręczył pracownikom okolicznościowe, drobne upominki.
Sekretarz Grzegorz Terebun wraz z Dyrektorem Szkoły Dorotą Borowiecką podczas wręczania dyplomów
za osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej

Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun na ręce
Kierownik Joanny Wiraszki przekazał bukiet kwiatów,
dziękując za wzorową pracę ośrodka

Spotkanie było świetną okazją do wyróżnienia pracowników, a szczególnie ich pracy
na rzecz lokalnej społeczności. Osoby te są
pierwszym kontaktem z wieloma mieszkańcami naszej gminy, którzy potrzebują pomocy bez względu na status społeczny czy
ekonomiczny.
Podczas spotkania Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach
Joanna Wiraszka podziękowała wszystkich

pracownikom za trud wniesiony w realizację
zadań skierowanych w pomoc osobom najbardziej potrzebującym oraz za codzienne
zaangażowanie w tę pracę.
Sekretarz Gminy Grzegorz Terebun w imieniu
Burmistrz i swoim złożył wszystkim pracownikom wyrazy szacunku oraz podziękował za
otwartość na potrzeby innych, na ręce pani
Kierownik przekazał bukiet kwiatów w podziękowaniu za wzorową pracę ośrodka.

stanie pokierowana dalej gdzie tą pomoc otrzyma. Stowarzyszenie udziela bezpłatnej pomocy
specjalistycznej rodzinom i osobom będącym
w sytuacji kryzysowej. Wspiera osoby dotknięte
problemem uzależnienia, współuzależnienia,
ofiary przemocy, które mogą korzystać z pomocy pedagoga, terapeuty uzależnień, psychologa i policjanta.
Zachęcamy do korzystania z naszych usług.
Znajdź nas na facebooku:
https://www.facebook.com
/Stowarzyszenie-Pomoc-Obywatelska312937932447515/
Warto zaznaczyć, że Stowarzyszeni krótko
działa, ale już pozyskało swoje pierwsze środki
w listopadzie w konkursie zDolny Śląsk Lokalnie na rozwój organizacji w kwocie 3000 zł.
Z tego tytułu zakupiono do Stowarzyszenia
komputer, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka i skaner) oraz rollup i pieczątkę. Projekt
współfinansowany jest w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. Realizatorami projektu są Fundacja Pomocy Św. Antoniego „Bene Factum” oraz
Fundacja „Przedsiębiorczość”.

Sekretarz, Przewodniczący Rady oraz Pani
Kierownik obdarowali pracowników różą
oraz drobnym upominkiem, a wszystko okrasili życzliwym uśmiechem, jak przystało na
Dzień Życzliwości.
Podczas uroczystości nie zabrakło dobrego
humoru oraz serdeczności. Przy wspólnym
poczęstunku wszyscy celebrowali swoje
święto, podsumowując swoje dokonania
i wspólną pracę dla innych. Życzymy dalszych
sukcesów i następnych takich spotkań.

Podziękowano wszystkim pracownikom, za trud ich pracy i pomoc drugiemu człowiekowi
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Ogniste Chochliki, Białe Kły
i Wataha na XI Festiwalu
Piosenki Harcerskiej
i Turystycznej
W Sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Trzebnicy w sobotę 18 listopada 2017 roku odbył się XI Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej Hufca Powiatu Trzebnickiego. Na Festiwalu „23 GZ Ogniste Chochliki” wyśpiewała
II miejsce wśród gromad zuchowych, zaś w Festiwalu wzięły
udział również: „579 WDH Łatwopalni” , „38 GZ Białe Kły” oraz
„37 DH Wataha”.

Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Irena Mielniczek w uroczystej przemowie

Studenci Uniwersytetu III Wieku
rozpoczęli nowy rok akademicki
Październik to miesiąc kiedy studenci uczelni wyższych rozpoczynają swój rok akademicki. Jest to również czas
kiedy studiowanie rozpoczynają Seniorzy – studenci Uniwersytetu III Wieku. Tak, również było w Prusicach.
Jedną z form aktywizacji osób starszych są Uniwersytety Trzeciego Wieku, które stwarzają możliwości ciągłego
poszerzania wiedzy, pobudzają do aktywizacji społecznej
w interesie jednostki i ogółu oraz ułatwiają nawiązywanie
przyjaźni.
Sala widowiskowa Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego
w czwartek 5 października2017 roku została opanowana przez uczniów, a dokładniej Studentów Uniwersytetu
III Wieku w Prusicach, którzy uroczyście rozpoczęli rok
akademicki 2017/2018.
W uroczystości wziął udział Sekretarz Miasta i Gminy
Prusice Grzegorz Terebun, Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek wraz
z radnymi, a także zaproszeni goście, m.in. Starosta Powiatu Trzebnickiego. W wydarzeniu uczestniczyło ponad
70 osób.
Wszystkich zgromadzonych i zaproszonych gości przywitała bardzo serdecznie prezes UTW Irena Mielniczek.

Najlepsze życzenia dla Studentów Uniwersytetu III Wieku
złożyli m.in. Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz
Terebun, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Paweł Grzyb, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek, Starosta Powiatu Trzebnickiego
Waldemar Wysocki.
Tego wieczoru nie zabrakło również wykładu, jak przystało na Uniwersytet- życie i twórczość Henryka Sienkiewicza, który wygłosił p. Henryk Janiak. Na zakończenie
uroczystości zaśpiewała Ada Maksymowicz, wykonując
znane i lubiane polskie utwory, akompaniując sobie na
gitarze akustycznej. Publiczność włączyła się we wspólne
śpiewanie, dzięki czemu ten wieczór stał się jeszcze bardziej wyjątkowy.
– Jest to Wasz czas i dobrze go wykorzystajcie! Dzisiaj otwiera się nowy rozdział – Nowy Rok Akademicki czeka,
aby go zapełnić nowymi pomysłami! Życzę dobrego roku
– skomentował wydarzenie Burmistrz Igor Bandrowicz
– Uniwersytet jest źródłem satysfakcji z aktywności mieszkańców naszej gminy w wielu dziedzinach życia. Razem
zdobywajcie doświadczenia, dzielcie się swoimi pomysłami, rozwijajcie zainteresowania. Działajcie w przestrzeni
Gminy Prusice, tym samym przyczyniając się do jej rozwoju kulturalnego. Aktywnie spędzajcie czas, realizując
samych siebie, pokazujcie jak intensywnie można żyć.

Ogniste Chochliki na Festiwalu wyśpiewały zasłużenie II miejsce wśród gromad zuchowych

Gmina Prusice

Zaproszeni goście podczas Uroczystego Rozpoczęcia Roku Akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
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Sołectwo Wilkowa

z najlepszym startem
w Odnowie Wsi
Sołectwo Wilkowa na czele z Sołtysem Wiesławem Gryzem, Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Prusicach Pawłem Grzybem w sobotę 7 października uczestniczyło w uroczystym Finale
Konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2017, który odbył się w Najpiękniejszej Wsi Dolnego
Śląska 2017 – Niedźwiedzice – Wieś Bociana, w Gminie Chojnów. Sołectwo odebrało z rąk
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej oraz Członka Zarządu
Tadeusza Samborskiego nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii „Najlepszy start w odnowie wsi” z działaniem „Drzewostan możliwości”.
– Panu Sołtysowi oraz Mieszkańcom wsi gratuluję, za tak wspaniały rozwój miejscowości, w który włożono ogrom pracy oraz życzę
dalszej motywacji w rozwijaniu swojej Małej
Ojczyzny – podkreślił Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: – Sukces Wilkowej to również
sukces Gminy Prusice, z czego jestem bardzo
dumny. Jest to także świetna promocja dla
naszej Gminy, w tym do pokazywania dobrych praktyk z naszych miejscowości na tle
innych miejscowości na Dolnym Śląsku.

Natomiast Sołtys Wiesław Gryz, jak i przybyli na Finał Mieszkańcy Wsi nie kryli radości,
z tego, że ich ciężka praca zaowocowała i została nagrodzona.
– Ten sukces to sukces wszystkich Mieszkańców Wilkowej – podkreślił Sołtys – Nagroda
to świetna motywacja do dalszej pracy na
rzecz naszej małej miejscowości.
I tak trzymać!!!

z Certyfikatem ESC

Miło nam poinformować, że Gmina Prusice zarządzana przez Burmistrza Igora Bandrowicza otrzymała Certyfikat ESC, który jest
zgodny z zasadami Europejskiego Systemu Certyfikacji i potwierdza, że nasz urząd realizuje prawidłowo wymogi Kodeksu Pracy
i bezpieczeństwa informacji.

Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestniczek

Liderki społeczności
wiejskiej w Multitece
Na sali konferencyjnej w Multitece 18 października 2017 roku odbyło się szkolenie dla aktywnych kobiet z gminy i regionu pt. ,,Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice
oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Krakowie. W spotkaniu
uczestniczyły Panie, które są zaangażowane w życie i działalność na rzecz lokalnej społeczności w miejscach gdzie mieszkają i działają, ze Stowarzyszeń, Fundacji oraz grupy
nieformalne i te, które dopiero chcą rozpocząć swoją działalność jako liderki.
Po powitaniu uczestniczek przez Panią Izabelę Michniewicz z Dolnośląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu rozpoczęła się część dotycząca omówienia działalności Spółdzielni Socjalnych. Druga część
dotyczyła prezentacji obszarów aktywności
lokalnej na przykładzie agroturystyki oraz zagród edukacyjnych z terenu Dolnego Śląska.
Spotkanie miało za zadania zachęcenie
i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich

do większej aktywności zarówno w sferze
gospodarczej, jak i udziału w dialogu społecznym.
Uczestniczki dowiedziały się jak ważny jest
ale i stosunkowo niski stopień wykorzystania
potencjału intelektualnego kobiet w zakresie
samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy
oraz budowania kapitału społecznego. Teraz
pozostaje nam życzyć wszystkim wytrwałości w działaniach.

Mieszkańcy Sołectwa Wilkowa uroczyście odbierają nagrodę w Niedźwiedzicach

Zebrane na sali przedstawicielki społeczności wiejskiej wsłuchane w wykład

Wszystkim życzymy wielu aktywności i twórczo spędzonych godzin, dni i lat w tym dobrym miejscu.

Pani Grażyna Różańska oraz członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Burmistrz Igor Bandrowicz, Dyrektor GOKiS Paweł Grzyb oraz Sołtys wsi Wilkowa Wiesław Gryz po wręczeniu nagrody
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Zapraszamy Mieszkanki Gminy Prusice

na bezpłatne badania cytologiczne!

Gmina Prusice z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza
przy współpracy z Fundacją Ludzie Jesieni aktywnie wspiera realizowany przez
LUX MED sp. z o.o. projekt profilaktyki raka szyjki macicy „Postaw na Profilaktykę!”.
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Działania: 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie.
Projekt realizowany w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
oraz Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętej
Katarzynie. Przedsięwzięcie będzie trwało do
31.08.2018 r.

Udział Uczestniczek projektu w proponowanych działaniach jest bezpłatny.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie
wykrywalności raka szyjki macicy u 5000 aktywnych zawodowo kobiet, zamieszkujących
subregion wrocławski obejmujący również
powiat trzebnicki, a w tym Gminę Prusice.

Główny najbliższy punkt rekrutacyjny zlokalizowany jest w LUX MED Sp. z o.o. Centrum
Medycyny Rodzinnej przy ul. Swobodnej 1
we Wrocławiu, gdzie również odbywają się
badania cytologiczne.

Uczestniczką projektu może zostać kobieta
w wieku od 25 do 59 lat, posiadająca status osoby pracującej, która nie była badana
w przeciągu ostatnich 3 lat w programie
profilaktyki raka szyjki macicy, a kobieta
obciążona ryzykiem w przeciągu ostatnich
12 miesięcy.
Sala widowiskowa w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach zamieniła się w wielką salę balową

Najmłodsi podczas Balu Wszystkich Świętych doskonale wspólnie się bawili

Wszyscy święci balowali

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach
Licznie zebrani mali mieszkańcy gminy przebrani za anioły, świętych wspólnie bawili się,
tańczyli oraz śpiewali wraz z animatorami, którzy dotrzymywali im wspólnej zabawy
w Sali widowiskowej GOKiS, która na ten dzień zamieniła się w salę balową, a to wszystko za sprawą Balu Wszystkich Świętych. Nie zabrakło również słodkości, które czekały dla
każdego uczestnika. Salę wypełniały uśmiechy, które gościły na każdej twarzy podczas
zabawy.
To już IV edycja Balu Wszystkich Świętych, który rok rocznie jest organizowany przez
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu oraz ks. Adama
Błaszczyka, a także wspólnotę ewangelizacyjną z Wilkowej oraz diakonię wyzwolenia
Ruchu Światło – Życie.

Nabór do programu usuwania azbestu
w Gminie Prusice w 2018 roku
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, zachęca Mieszkańców Gminy Prusice
do składania deklaracji w rozpoczynającym się naborze wniosków na uzyskanie dotacji na
usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Prusice w 2018 roku.

Ideą balu jest, aby wszystkie dzieci tego dnia były przebrane za osoby święte. Bal Wszystkich Świętych jest alternatywą do coraz popularniejszych obchodów Halloween, ale i ma być
świadomym wyborem takiej formy zabawy w okresie końca października.
W przedpołudniowej zabawie uczestniczyły dzieci, a w popołudniowej części młodzież. Odbyły się konkursy z niespodziankami.
Nasi milusińscy gminy w przebraniach świętych

Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach (we wniosku należy podać m.in. dane dot. właściciela
nieruchomości, nr działki, na której znajduje się nieruchomość, szacunkowej ilości azbestu
oraz dane kontaktowe, prace należy zgłosić do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy).
W UMiG w Prusicach oraz na stronie www.prusice.pl dostępny jest również gotowy wzór deklaracji wraz z załącznikiem w celu przystąpienia do programu.
Wnioski będą przyjmowane do 31.12.2017 r.
W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości Gmina Prusice wystąpi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o udzielenie dotacji na ten cel.
Wysokość dofinansowania może wynieść do 85% kosztów, pozostałe 15% to koszt własny właścicieli nieruchomości. Zakres prac obejmuje: demontaż, transport i odbiór wyrobów azbestowych
na specjalne składowisko. Z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego pokrycia dachowego.
Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji
ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG w Prusicach w pokoju Referatu Funduszy
Zewnętrznych lub pod nr tel. 71 312 62 24 wew. 89 u Pani Marzanny Jurzysta-Ziętek

Wesołe animacje rozbawiły dzieci na kilka godzin

Jeden z licznych aniołków podczas sesji zdjęciowej

Otwarcia Balu Wszystkich Świętych dokonali
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach
Paweł Grzyb oraz wikary ks. Adam Błaszczyk
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Sukces, 7 złotych medali
i zwycięstwo w Mitingu
Paweł Korzeniowski, mieszkaniec Świerzowa wystartował w IX Dolnośląskim Mitingu
Gimnastycznym Olimpiad Specjalnych, który odbył się w środę 22 listopada 2017 roku
w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Mieszkaniec naszej Gminy
zgarnął siedem złotych medali i wygrał cały Miting. Obserwatorem wydarzenia był Pełnomocnik Burmistrza ds. osób starszych i niepełnosprawnych Maksymilian Szary.
Miting jest imprezą cykliczną, która odbywa
się raz na dwa lata. Jednocześnie zostały rozegrane Mistrzostwa Dolnego Śląska i Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Olimpiad Specjalnych.

Młodzi tancerze zachwycali zgromadzoną publiczność w prusickiej hali swoimi ogromnymi umiejętnościami tanecznymi

Po raz 9 w zawodach wystartował mieszkaniec Świerzowa Paweł Korzeniowski uczestnik XII Światowych Olimpiad Specjalnych
w Szanghaju w 2007 r., a następnie w Atenach w 2011 r.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb z uczestnikami I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego

Święto tańca i Taneczna Gala

w Gminie Prusice

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Prusicach zamieniła się w sobotę 25 listopada
2017 roku w wielką salę balową z kolorowymi światłami, pięknymi kreacjami, błyszczącymi cekinami i delikatnymi piórami oraz ogromną publicznością, a to wszystko za sprawą I Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Prusice Igora Bandrowicza, w którym wzięło udział ponad 200 par.
Tancerze rywalizowali w dwóch blokach
w swoich kategoriach wiekowych i klasach
sportowych. Od godzin porannych na Sali
odbywały się ostatnie przygotowania i treningi, aby od 10:00 można było podziwiać
pary i rywalizację tancerzy w grupach dziecięcych oraz młodzieżowych. Natomiast
o godz. 17:00 rozpoczęła się Gala Taneczna,
podczas której najlepsze pary zaprezentowały swoje umiejętności.

Paweł Korzeniowski nie dał szans innym uczestnikom,
w kategoriach w których startował, wygrywając każdą
z nich i zdobywając złoty medal

Paweł wystartował w 6 konkurencjach: kółka Gimnastyczne – zdobywając złoty medal,
poręcze równoległe – złoty medal, ćwiczenia
wolne – złoty medal, skok – złoty medal, drążek – złoty medal oraz koń z łękami – złoty
medal.

Sukcesy w dziedzinie golfa

W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział
ponad 400 tancerzy z całej Polski z 67 szkół
tańca – m. in. ze Szczecina, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Głównym organizatorem
było Studio Tańca Impressionante z Wrocławia w osobie kierownika turnieju Tomasza
Zoń. Dzięki wsparciu Studia Tańca Klasycznego Sofija z Trzebnicy, GOKiS-u z Prusic,
Konsulatu Austrii we Wrocławiu, wolontariuszy oraz sponsorów – Akces, Supadance,
Kubasik, Oriflame turniej ten można uznać za
wielkie święto tańca.

Podczas wrześniowego turnieju Pro Golf Tour dwóch Polaków stanęło na podium. Adrian
Meronk, zawodowy golfista, zajął drugie miejsce, natomiast Mateusz Gradecki, który jest
obecnie najlepszym polskim golfistą amatorem, zajął trzecie miejsce.

Piękne kreacje z błyszczącymi cekinami i delikatnymi piórami nie pozwalały oderwać publiczności oczu o tancerzy

Dzień wypełnił wspaniałe przeżycia całej
zgromadzonej na Sali publiczności. Nie zabrakło również mieszkańców naszej gminy. Można powiedzieć, że w wyjątkowo
pięknym klimacie licznie przybyli goście
spędzili andrzejkowy wieczór w Gminie
Prusice.

Po raz pierwszy w historii turnieju z cyklu
Pro Golf Tour, dwóch Polaków stanęło na
podium. Podium obu zawodników jest niebywałym sukcesem, a gra na wysokim poziomie przyniosła wiele satysfakcji i powodów
do dumy. Obu zawodnikom niewiele zabrakło, aby osiągnąć jeszcze lepsze miejsca na
podium. Adrian Meronk i Mateusz Gradecki
tworzą trzon polskiej reprezentacji golfa
i stali się nadzieją na udany start w Igrzyskach

Na najlepszych tancerzy czekały statuetki, puchary i medale

Podczas Turnieju w Prusicach na parkiecie zaprezentowało się ponad 200 par tanecznych w różnych stylach

W zmaganiach uczestniczyło 87 zawodników o różnym stopniu niepełnosprawności
z 10 klubów, w tym największa grupa
30 osób reprezentujących klub “ Sprinter
Trzebnica”. Gimnastyka Sportowa jest trenowana w 12 oddziałach regionalnych Olimpiad Specjalnych, łącznie w całej Polsce startuje ok. 550 osób.

Zwycięzcy swoich klas odbierają dyplomy i nagrody z rąk kierownika Turnieju Tomasza Zonia

Mateusz Gradecki podczas zawodów
(fot. archiwum domowe Mateusz Gradecki)

Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Niewątpliwie zawodnicy mają szansę na osiągnięcie
jeszcze wielu spektakularnych sukcesów,
i tego właśnie życzymy.

Złoty Medalista z Gminy Prusice zakończył Miting
z 7. złotymi medalami na koncie

Podczas zmagań dopingował go Pełnomocnik Burmistrza
ds. osób starszych i niepełnosprawnych Maksymilian Szary

Zwycięstwo w 6 konkurencjach gimnastycznych dało łącznie wygraną w całym Mitingu,
czego wynikiem był 7. złoty medal wieloboju
Gimnastycznego.

on kolejne sportowe laury, tym samym promuje Gminę Prusice w regionie i na całym
Dolnym Śląsku – powiedział Burmistrz Igor
Bandrowicz – Życzę kolejnych wspaniałych
i spektakularnych sukcesów sportowych oraz
wielu satysfakcji jaką daje gimnastyka sportowa, podziwiam formę i pasję sportową niezmienną od lat.

– Jestem pod wielkim wrażeniem sportowej
formy Pawła Korzeniowskiego, mieszkańca
Świerzowa i tego że z roku na rok zdobywa
Pochodzący z Obornik Śląskich Mateusz
Gradecki jest jednym z najlepszych zawodników w historii polskiego golfa, trenującym
na polu golfowym przy Pałacu Brzeźno. Jest
pięciokrotnym zdobywcą tytułu Mistrza Polski (po raz piąty zdobył ten tytuł w 2016 r.).
W 2015 roku znalazł się w najlepszej szesnastce prestiżowego Amateur Championship w Wielkiej Brytanii – takiego wyniku nie
osiągnął przed nim żaden golfista z Polski.

Łącznie zwyciężył 10 turniejów, które zaliczają się do Światowego Rankingu Amatorów.
W swojej karierze brał udział w turniejach
rozgrywanych w USA, Meksyku, RPA, Japonii, Puerto Rico, Turcji i w 15 krajach Europy.
Rodzimym klubem Mateusza jest Gradi Golf
Club w Brzeźnie. Mateusz w maju 2017 roku
wrócił do Europy po czterech latach gry w lidze akademickiej NCAA.

Wrocław Open to turniej golfowy w ramach
zawodowego cyklu Pro Golf Tour. Na polu
Gradi Golf Club przy Pałacu Brzeźno rywalizowało łącznie 100 zawodników z całej Europy,
m.in. z: Niemiec, Francji, Austrii, RPA, Maroko,
Szkocji, Belgii, Holandii oraz Portugalii, a także zawodnicy golfowej reprezentacji Polski.
W turnieju pierwszego etapu kwalifikacji do European Tour na polu Fleesensee
Golf&Country Club w Niemczech, Mateusz
Gradecki zajął znakomite drugie miejsce. W
ten sposób najlepszy obecnie polski golfista
amator wykonał ważny krok do zajęcia miejsca wśród zawodowej elity europejskiego
golfa. Należy zwrócić uwagę, że w turnieju
rywalizowało blisko 100 golfistów z całego
świata (oprócz Europejczyków, w turnieju startowali m.in. reprezentanci Australii,
Argentyny, RPA czy Korei Południowej).
Mateusz Gradecki był jedynym Polakiem
w tej stawce. W turnieju nie tylko zajął drugie miejsce, ale zdobył również laury najlepszego golfisty amatora (ex aequo z Craigiem
Rossem ze Szkocji).

Radość po osiągniętym sukcesie (fot. archiwum domowe Mateusz Gradecki)
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Gala z wielkimi

emocjami w Prusicach

Hala sportowa w Szkole Podstawowej w Prusicach na jeden wieczór w sobotę 21 października 2017 roku zamieniła się w wielki ring, a to wszystko za sprawą gali Face2face Vol. 1,
w której wystąpili m.in. reprezentant Gminy Prusice Marcin Bojarun, a także doskonale znany prusickiej publiczności „Boroś” Łukasz Borowski, który zdobył zawodowy pas
Polskiej Federacji Kickboxingu PFKB.
Gala Face2face Vol. 1 to 6 walk zawodowych stoczonych w formule MMA i 6 walk w formule
K-1 oraz 2 walki amatorskie zostały stoczone w octagonie.
Sportowych emocji nie zabrakło. W gali wziął udział Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz
Terebun, a także Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb.
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Akcja Prusice Biegają

dobiegła końca
W niedzielę 26 listopada 2017 roku entuzjaści biegania po raz ostatni w tym roku wystartowali spod Prusickiego Centrum Fitness na trasę liczącą 5km, w ramach XI etapu
5. edycji Akcji „Prusice Biegają”.
Warto podkreślić, że podczas całej akcji zostało sklasyfikowanych 101 zawodników oraz
34 zawodniczki. Co miesiąc biegacze spotykali się w ostatnią niedzielę, aby zmierzyć się
z prusicką trasą.
Dodatkowo Klub Athletics Team Prusice może pochwalić się znakomitymi wynikami zarówno
w kategorii OPEN, jak i wiekowymi. Oto one:
1. m-ce OPEN – Damian Jarecki – 845 pkt
2. m-ce OPEN – Tomek Kozłowicz – 810 pkt.
3. m-ce M20 – Łukasz Hazubski – 556 pkt.
2. m-ce M30 – Krzysztof Kempa – 622 pkt.
1. m-ce GMINA – Piotr Żyża – 693 pkt.
1. m-ce K20 i 1. m-ce GMINA – Karina Minorczyk – 770 pkt.
2. m-ce K20 i 3. m-ce GMINA – Sandra Szyszka – 726 pkt.
2. m-ce K30 – Magdalena Kumór – 688 pkt.
1. m-ce K40 – Anna Hazubska – 741 pkt.

Łukasz Borowski znany prusickiej publiczności „Boroś” podczas walki w Prusicach zdobył zawodowy pas Polskiej Federacji
Kickboxingu PFKB (Foto: Aśka Noga Fotografia amatorska by Katrin)

Podczas gali na ringu wystąpił reprezentant Gminy Prusice Marcin Bojarun (Foto: Aśka Noga Fotografia amatorska by Katrin)

Łowili ryby walcząc o Puchar

W 5. Edycji akcji Prusice Biegają w sumie trasę przebiegło 135 zawodników

WIĘCEJ: WWW.BIEG.PRUSICE.PL

Burmistrza Miasta i Gminy Prusice
Na stawie miejskim w Prusicach w niedzielę 1 października 2017 roku odbyły się
Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza,
zorganizowane przez Koło PZW w Prusicach.
W rywalizacji Zawodów Wędkarskich wzięło w sumie udział 13 zawodników. Wśród
zwycięzców największą wagę złowionych
ryb – 7260 g miał Łukasz Krawczyk. Na drugim miejscu z 3220 g znalazł się Stanisław
Maciejewski, zaś trzecie miejsc zdobył Józef
Hrycak, którego ryby ważyły 2440 g. Naj-

mniejszą rybę złowił Tomasz Bielecki, która
ważyła 0,500 g.
W tegorocznej rywalizacji wzięli udział także:
Stanisław Leśniak, Bogdan Dudzik, Piotr Kahalik, Radosław Fiłon, Stanisław Wodziński,
Grzegorz Piotrowski, Bogusław Hupa, Szymon Hupa oraz Zbigniew Lewicki.
– Zwycięzcom gratuluję, a wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w kolejnej edycji
gminnych zawodów wędkarskich – podsumował zawody wręczając puchary Burmistrz
Igor Bandrowicz.

Jesienno–Zimowe pomysły na

aktywność w Prusickim Centrum Fitness
Gmina Prusice pragnie zachęcić do udziału w zajęciach, które odbywają się w Prusickim
Centrum Fitness. To informacja nie tylko dla mieszkańców lubiących aktywność, ale dla
wszystkich mających sportowego ducha walki. Zajęcia prowadzone w obiekcie mają za
zadanie pokazać w zabieganych czasach jak można zagospodarować chwilkę dla siebie.
Propozycje zajęć są skierowane do wszystkich, którym zależy na zdrowiu i prowadzeniu
aktywnego trybu życia. Atutem tego miejsca
jest profesjonalny sprzęt i sami prowadzący
zajęcia. Ponadto piękne sale są znakomitą
alternatywą na zaaranżowanie sportowego
spotkania wspólnie ze znajomymi.
To aktywne miejsce daje duże możliwości
czynnego uprawiania nowoczesnych form
sportu. PCF kładzie nacisk na nowe zajęcia
i proponuje przedsięwzięcia o charakterze
sportowym. Zapraszamy na zajęcia zgodnie

z grafikiem, na których będzie można pokonać siebie w walce z samym sobą, zadbać
o kondycję, zdobyć umiejętności, sprawdzić
swoje siły, w klimatach jesienno-zimowej
aury zaplanować nowe wyzwania na miarę
zdobytych umiejętności sportowych.
Sport to zdrowie – tak mówi slogan, często
przez nas wymawiany, a Gmina Prusice zachęca do zamiany go w czyny. Pomysłów
na jesienną i zimową aktywność nie brakuje
w naszej gminie.

Po zakończeniu zawodów zawodnicy wraz z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem zrobili sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie

Na wszystkich wielbicieli biegów po 5 km… czekał pyszny tort

