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Samorząd prusicki w ramach konkursu, ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego złożył 
wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu z Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 na „Przygotowa-
nia programów rewitalizacji”. Przyznana kwota dofinanso-
wania to 48 240,00 zł (90 % wartości zadania), a całkowita 
wartość zadania to 53 600,00 zł!

GMINA PRUSICE
PoZyskAŁA PoNAd 48 Tys. ZŁ  
na akTUalizacje lOkalnegO 
PrOgraMU reWiTalizacji!

Szkoła Podstawowa w Skokowej po raz kolejny za-
prosiła do siebie przedstawiciela wrocławskiej firmy  
„Empirion”, który przeprowadził z dziećmi klas I – VI ko-
lejne lekcje podczas, których wykorzystywano do pracy 
IPady. Dzieci pod czujnym okiem pana prowadzącego, 
tym razem uczyły się jak komponować muzykę.

DRoGA StRUPINA – SkokowA 
z Nową NAwIERzChNIą 
I ChoDNIkAMI!

sTArT klucZowEj iNwEsTycji!

„Budowa chodników w znacznym stopniu popra-
wi bezpieczeństwo dzieci chodzących tą drogą do 
szkoły. Niezbędny był również kapitalny remont 
jezdni, która była w fatalnym stanie. Na tym jednak 
nie poprzestaniemy. Nadal prowadzimy rozmowy 
z DSDiK w sprawie dalszej przebudowy drogi woje-
wódzkiej wraz z chodnikami od torów kolejowych, 
aż do Brzeźna” – mówi Burmistrz igor Bandro-
wicz. więcej str. 3

NAZywAm się 
miliArd 
cZyli TANiEc PrZEciwko PrZEmocy!
„Tańczymy, bo taniec wyzwala energię i daje nam siłę 
do dalszego działania”
Takie hasło przyświecało tegorocznej, międzynarodo-
wej akcji nazywam się Miliard – One Billion rising czyli 
Taniec Przeciwko Przemocy. Tańczono na całym świecie,  
a także w 60 miastach Polski, w tym we Wrocławiu, do-
kąd udała się również grupa reprezentująca gminę Pru-
sice i gminę Wisznię Mała. więcej str. 8-9

więcej str. 4

urocZysTE oBchody 
„dNiA syBirAkA” W Brzeźnie

Dzień Sybiraka, którego 76. rocznicę obchodzimy, 
przypada symbolicznie na dzień 10 lutego. To w nocy 
roku 1940 Sowieci zapoczątkowali fale wywózek 
ludności polskiej, ale i ukraińskiej, białoruskiej, bał-
ckiej. główny szlak deportacji wiódł na Syberię oraz 
do kazachstanu, gdzie całe rodziny, które przeżyły 
morderczą podróż w bydlęcych wagonach, często 
przetrzebione już chorobami i głodem, wyrzucano 
na tej „nieludzkiej ziemi”.

więcej str. 7

NowocZEsNE 
LEKCJE Z IPADAMI CZ.II

więcej str. 17

FiNAŁ hAlówki 
i Wręczenie PUcharóW
W dniu 30 stycznia 2016 r. odbyły się ostatnie mecze  
i uroczyste zakończenie VI Edycji Ligii Halowej w Piłce 
Nożnej 2015/2016 o Puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Prusice Igora Bandrowicza. Po wielotygodniowych 
rozgrywkach, w pierwszej trójce uplasowały się nastę-
pujące zespoły… więcej str. 20

ATrAkcyjNE FEriE
zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Ferii Zimowych 
w gminie Prusice więcej str. 12-13



zADAJ PYtANIE BURMIStRzowI

Szanowni Państwo,
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
bardzo chętnie odpowie na wszystkie pytania
od Mieszkańców całej Gminy.

Jak sam informuje, będzie odpowiadał na nie
w możliwie szybkim czasie.

Odpowiedzi udzielane będą na pytania dotyczące kompetencji
Burmistrza i jego obowiązków służbowych.
Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe.

Kontakt do Burmistrza :
tel. 71 312 62 24, tel. kom. 697 997 874 , e-mail: i.bandrowicz@prusice.pl, GG: 3207895

urząd miasta i Gminy w Prusicach
Prusice 55-110, Rynek 1, tel. 71 312 62 24, fax: 71 312 62 29, e-mail:prusice@prusice.pl

Burmistrz Igor Bandrowicz  tel. w.66  i.bandrowicz@prusice.pl
Sekretarz Grzegorz Terebun  tel. w. 65  g.terebun@prusice.pl
Skarbnik Teresa Czaniecka  tel. w.45  t.czaniecka@prusice.pl

księgowość:
Magdalena Żyża w.51 m.zyza@prusice.pl
Barbara Piotrowska w.51 b.piotrowska@prusice.pl
natalia Wlazło w.51 n.wlazlo@prusice.pl

Podatki:
agnieszka książek w.53 a.ksiazek@prusice.pl
Barbara kowalczyk w.72 b.kowalczyk@prusice.pl
iwona Sowa w.72 i.sowa@prusice.pl
aleksandra kiepul w.53 a.kiepul@prusice.pl

Zamówienia publiczne:
Dorota Muszczak w.82 d.muszczak@prusice.pl
kamil leśniak w.47 k.lesniak@prusice.pl
karolina Szachniewicz w.36 k.szachniewicz@prusice.pl

Gospodarka przestrzenna:
Mirosław janicki w.52 m.janicki@prusice.pl
Małgorzata Słota w.52 m.slota@prusice.pl

Gospodarka komunalno – mieszkaniowa:
krystyna lis w.50 k.lis@prusice.pl

kadry:
Bożena hrycak w.46 b.hrycak@prusice.pl

referat organizacyjny:
Biuro rady: Maria zientarska w. 55  
m.zientarska@prusice.pl

sekretariat: w.61, 60; prusice@prusice.pl
kamila Borowiecka
Danuta Seredyńska

referat Funduszy Zewnętrznych:
Dorota leń w.86 d.len@prusice.pl
Marzanna jurzysta–ziętek w. 43  
m.zietek@prusice.pl

Nieruchomości
adela Socha w.42 a.socha@prusice.pl

urząd stanu cywilnego
alicja Woźniak w.58 a.wozniak@prusice.pl

referat spraw obywatelskich
Dorota karkosz w.56 d.karkosz@prusice.pl

Budownictwo
Sebastian Trojan w.37 s.trojan@prusice.pl

ochrona Środowiska
Mateusz Wojda w.54 m.wojda@prusice.pl
anna cieśla w.54 a.ciesla@prusice.pl

informatyk
Paweł grzyb p.grzyb@prusice.pl
Bartosz kurzepa b.kurzepa@prusice.pl

Pełnomocnik ds. Profilaktyki i rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, 
Narkomanii i uzależnień lekowych
jolanta guzik, 71 312 50 97, w.54 
profilaktyka@prusice.pl

Pełnomocnik ds. osób starszych  
i niepełnosprawnych
Maksymilian Szary, w.38 m.szary@prusice.pl

Punkt informacji Turystycznej
klaudia Tarnowska w.61, 
k.tarnowska@prusice.pl

od redakcji …
Z największą przyjemnością przekazujemy mieszkańcom Gminy 
Prusice, nowy numer miesięcznika informacyjnego Prusice24.  
W tym roku widzimy się po raz drugi.

Wydarzenia ostatniego miesiąca jakie zdominowały nasz Biuletyn 
to przede wszystkim inwestycje gminne jak nowe drogi, chodniki  
i modernizacja kolejnych m.in. drogi wojewódzkiej Strupina – Sko-
kowa. Bardzo ważnym tematem są możliwości i działania podjęte 
dzięki pozyskanym środkom, tak z funduszy unijnych jak i krajo-
wych np. zakup 40 komputerów dla placówek oświatowych gminy 
Prusice, czy choćby granty przeznaczone na rewitalizację miasta. 
nie zabrakło także gminnych wydarzeń, którymi warto się pochwa-
lić jak udział mieszkańców Prusic w światowej akcji „nazywam 
się miliard” czyli taniec Przeciwko Przemocy, która odbyła się na 
wrocławskim rynku czy choćby uroczyste obchody „Dnia Sybiraka”  
w pałacu w Brzeźnie, pełne wspomnień i wzruszeń. 

STOPKA REDAKCYJNA
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
rynek 1, 55-110 Prusice
tel. 71 312 62 24 wew.86
e-mail: prusice24@prusice.pl

Redaktor Naczelna: Dorota leń
nakład wydawnictwa: 4000 egz.

Ważny dla lokalnej społeczności będzie też materiał ze szkół w Gminie Prusice, w których 
ma miejsce mnóstwo godnych uwagi wydarzeń oraz kącik, w którym podajemy ważne 
informacje jakie napłynęły do redakcji z Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej.
Poza tym, w aktualnym numerze, możecie Państwo dowiedzieć się jak przekazać  
1% swojego podatku na chore dzieci z Gminy Prusice, a tym samym wesprzeć ich ro-
dziny w walce o ich zdrowie i życie. 
a na deser informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, seansach kinowych, 
a także relacja z tego co działo się w mieście podczas ferii Zimowych. to wszystko  
i jeszcze wiele innych ciekawych informacji odkryjecie Państwo wewnątrz najnowsze-
go, lutowego wydania Prusice24, które będzie dostępne już od piątku 19 lutego 2016 r. 
czyli w dniu kiedy to Prusice będą gościć na scenie Hali Sportowej ZS, znany i lubiany 
Kabaret Smile.

Zapraszamy wszystkich czytelników do współtworzenia naszego miesięcznika. jeżeli 
uważacie, że jakiś temat powinien zostać przedstawiony na łamach prasy lokalnej, 
prosimy o kontakt z redakcją pod adresem r.skiba@prusice.pl

Życzymy miłej lektury!
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STarT klUczOWej inWeSTycji! 
droGA sTruPiNA – skokowA 
Z Nową NAwiErZchNią i chodNikAmi!
w tym miesiącu Gmina Prusice, przekaza-
niem placu budowy, rozpoczęła kolejną 
inwestycję, a mianowicie remont drogi wo-
jewódzkiej 342 od miejscowości strupina, 
do przejazdu kolejowego w skokowej wraz  
z budową chodników w skokowej. 

Ta długo wyczekiwana inwestycja realizowana 
jest wspólnie przez gminę Prusice i Dolnoślą-
ską Służbę Dróg i kolei, która zarządza drogami 
wojewódzkimi. inwestycja polegać będzie na 
całkowitej przebudowie jezdni wraz z wymia-
ną podbudowy oraz poszerzeniem i budową 
chodników przy ul. Wrocławskiej, do przejazdu 
kolejowego w Skokowej. 
koszt wykonania wszystkich prac to około 
ok 2,7 mln zł., z czego ok 350 tys. zł. to wkład 
własny gminy Prusice. Dzięki realizacji zadania 
w znacznym stopniu nastąpi poprawa bezpie-
czeństwa na drodze wojewódzkiej.

Remont drogi wojewódzkiej 342 na odcinku Strupina – Skokowa i ostateczny przebieg chodników

– Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Prusi-
ce szczególnie tych najmłodszych, to dla mnie 
priorytet, dlatego cieszę się, że doszliśmy do 
porozumienia z DSDiK w sprawie remontu tego 
właśnie odcinka drogi wojewódzkiej. Jej stan 
pozostawiał wiele do życzenia. Budowa chod-
ników w znacznym stopniu poprawi bezpie-
czeństwo dzieci chodzących tą drogą do szkoły. 
Niezbędny był również kapitalny remont jezdni, 
która była w fatalnym stanie. Na tym jednak nie 
poprzestaniemy. Nadal prowadzimy rozmowy 
z DSDiK w sprawie dalszej przebudowy drogi 
wojewódzkiej wraz z chodnikami od torów ko-
lejowych, aż do Brzeźna – mówi Burmistrz igor 
Bandrowicz.

jak dodał radny artur Bagiński: – Dzięki wspól-
nym staraniom Igora Bandrowicza oraz radnych 
ze Skokowej i Strupiny, remont drogi wojewódz-
kiej 342 w naszej gminie jest realizowany syste-
matycznie. W pierwszym etapie udało się wybu-
dować chodniki w miejscowości Strupina, aż do 
ulicy Malinowej w Skokowej. Teraz rozpoczęła się 
realizacja remontu części tej drogi, od Strupiny do 
przejazdu kolejowego w Skokowej. Wybudowane 
zostaną również chodniki do torów kolejowych 
przy ul. Wrocławskiej w samej Skokowej.

Prace budowlane prowadzi Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów kobylarnia S.a. specja-
lizujące się w kompleksowym wykonawstwie 
robót drogowych i mostowych. W chwili obec-
nej trwają prace przygotowawcze oraz geode-
zyjne. cała inwestycja ma być zakończona do 
31 sierpnia 2016 roku.

Red.Burmistrz Igor Bandrowicz i Radny Artur Bagiński 
w trakcie oględzin nawierzchni drogi na trasie 
Strupina – Skokowa, przed rozpoczęciem remontu

Przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. wraz z Burmistrzem 
Igorem Bandrowiczem i Radnym Arturem Bagińskim podczas przekazania placu budowy
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gMina PrUSice 
PoZyskAŁA PoNAd 48 Tys. ZŁ 
NA AkTuAliZAcjE lokAlNEGo ProGrAmu rEwiTAliZAcji

W czwartek 28 stycznia 2015 roku Sejmik Wo-
jewództwa Dolnośląskiego podjął uchwałę  
o przyznaniu dotacji celowej samorządom na 
opracowanie lub aktualizację lokalnych pro-
gramów rewitalizacji. Wśród dofinansowanych 
samorządów oczywiście znalazła się gmina Pru-
sice z projektem „aktualizacja lokalnego Pro-
gramu rewitalizacji Miasta Prusice 2016 – 2023”.  
na realizacje zadania pozyskano dofinansowa-
nie w wysokości 90 % wartości zadania. 

lokalny Program rewitalizacji pozwoli 
Gminie Prusice sięgać po środki unijne

– Opracowanie aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Prusice na lata 2016–2023 
jest niezbędne, gdyż będzie to jeden ze strate-
gicznych dokumentów wymagany przy ubiega-
niu się o dofinansowanie projektów dotyczących 
rewitalizacji miast oraz rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych, a także wyprowadzenie ich 
ze stanu kryzysowego z Europejskich Funduszy 
Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI), w tym 
m.in. z Regionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2014–2020 oraz innych środków publicznych  
w perspektywie finansowej 2014–2020, a tak-
że ze środków krajowych – zaznacza Burmistrz 
Miasta i gminy Prusice igor Bandrowicz.

W celu aktualizacji dokumentu zostanie po-
wołany przez Burmistrza Miasta i gminy Prusi-
ce zespół ds. aktualizacji lPr składający się  
z przedstawicieli różnych interesariuszy: jST, 
rada Miasta i gminy Prusice, przedstawicie-
le jednostek organizacyjnych, mieszkańcy, 

Gmina Prusice w 2010 roku pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości 519 723,87 zł na realizację 
projektu: „Odnowa budynków mieszkalnych  
w ramach rewitalizacji miasta Prusice”  
ze środków RPO WD 2007 – 2013. W nowej 
perspektywie dzięki LPR samorząd prusicki 
będzie mógł pozyskać środki na dalsze działania 
rewitalizacyjne

przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, zarządcy nieruchomościami 
itp. Dokument zostanie opracowany metodą 
partycypacyjną we współpracy ze wszystkimi 
grupami interesariuszy, w tym w szczególności 
ze społecznością obszarów rewitalizowanych, 
innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami  
i organizacjami pozarządowymi.

W trakcie przygotowywania dokumentu będą 
miały miejsce konsultacje społeczne w różnych 
środowiskach.

– Zaktualizowany Lokalny Program Rewitaliza-
cji doprecyzuje najważniejsze założenia Strate-
gii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice w zakresie 
obszarów objętych stanem kryzysowym, wska-

że główne problemy w poszczególnych sferach, 
pozwoli na wytyczenie obszaru zdegradowa-
nego, a w dalszej kolejności obszaru podlega-
jącego rewitalizacji – podkreśla włodarz gminy 
dodając: – W programie zostaną również zapla-
nowane przedsięwzięcia inwestycyjne służące 
wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego opisa-
nych obszarów rewitalizacji oraz stworzeniu 
warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

rewitalizacja według nowej ustawy…

zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. obszar objęty rewitalizacją 
cechuje w szczególności: wysokie bezrobocie, 
ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyj-
ne, niski kapitał społeczny, niewystarczający 
poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu 
publicznym i kulturalnym oraz występowanie 
co najmniej jednego z niżej wymienionych ne-
gatywnych zjawisk:
1. gospodarczych (w szczególności w zakresie 

niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej 
kondycji lokalnych przedsiębiorstw),

2. środowiskowych (w szczególności w zakre-
sie przekroczenia standardów jakości środo-
wiska, obecności odpadów stwarzających 

zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź 
środowiska),

3. przestrzenno-funkcjonalnych (w szcze-
gólności w zakresie niewystarczającego wy-
posażenia w infrastrukturę techniczną i spo-
łeczną, braku dostępu do podstawowych 
usług lub ich niskiej jakości, niedostosowa-
nia rozwiązań urbanistycznych do zmienia-
jących się funkcji obszaru, niskiego poziomu 
obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej 
jakości terenów publicznych),

4. technicznych (w szczególności w zakre-
sie degradacji stanu technicznego obiek-
tów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 
mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania 
rozwiązań technicznych, umożliwiających 
efektywne korzystanie z obiektów budowla-
nych, w szczególności w zakresie energoo-
szczędności i ochrony środowiska).

działania podjęte na podstawie lokalnego 
Programu rewitalizacji miasta Prusice na 
lata 2016-2023 z wykorzystaniem funduszy 
pochodzących z budżetu unii Europejskiej 
pozytywnie wpłyną na poprawę sytuacji 
społeczno-gospodarczej w gminie.

Dorota Leń

samorząd prusicki w ramach konkursu ogłoszonego przez urząd marszałkowski wojewódz-
twa dolnośląskiego złożył wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu z Programu 
operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 na „Przygotowania programów rewitalizacji” 
na zadanie pn. „Aktualizacja lokalnego Programu rewitalizacji miasta Prusice 2016–2023”. 
jak się okazało projekt zdobył 114 pkt. na 128 i znalazł się na 19. pozycji  z 77 dofinanso-
wanych zadań. Przyznana kwota dofinansowania to 48 240,00 zł (90 % wartości zadania), 
a całkowita wartość zadania to 53 600,00 zł. lokalny Program rewitalizacji pozwoli Gminie 
Prusice na staranie się o środki z funduszy zewnętrznych. 

Zrewitalizowany Rynek i odrestaurowany Ratusz w Prusicach wspólnie z częściowo odnowionymi 
budynkami mieszkalnymi w ramach rewitalizacji miasta Prusice tworzą doskonałą całość. Dlatego 
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, chce pozyskać środki na dalszą rewitalizację

BUrMiSTrz PrUSic 
 NA KoNweNcie obszAru strAtegiczNej iNterweNcji
 WOjeWóDzTWa DOlnOśląSkiegO
w środę 20 stycznia 2016 roku w centrum Edukacji Ekologicznej w miliczu odbyło się na 
zaproszenie Burmistrza Piotra lecha spotkanie wójtów i burmistrzów północnej części wo-
jewództwa dolnośląskiego z marszałkiem województwa dolnośląskiego cezarym Przybyl-
skim i pracownikami umwd. Gminę Prusice na spotkaniu oczywiście reprezentował Bur-
mistrz miasta i Gminy Prusice igor Bandrowicz.

konwent Obszaru Strategicznej interwencji 
Województwa Dolnośląskiego został poświę-
cony nowej perspektywie unijnej 2014–2020 
i środkom z regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Dolnośląskiego  
w ramach konkursów dla Obszaru Strategicz-
nej interwencji Dolina Barycza, do którego 
gmina Prusice wraz z innymi 18 gminami 

należy. To ok. 63,8 mln euro na inwestycje  
w powiatach górowskim, milickim, oleśnickim, 
trzebnickim i wołowskim.

Poruszano również zagadnienia dotyczące 
konkursów horyzontalnych i projektów kluczo-
wych dla samorządów, a także współprace z sa-
morządem dolnośląskim.  

Tematami priorytetowymi podczas spotkania 
była budowa ścieżek i dróg rowerowych, miesz-
kania socjalne oraz rewitalizacja, a także rozwój 

infrastruktury turystyczno – sportowej na Dol-
nym śląsku.

Tekst: DL;   Foto: Gmina Milicz

Włodarze z północnej części Województwa Dolnośląskiego z Marszałkiem województwa Cezarym Przybylskim
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BurmisTrZ PrZEkAZujE 
KolejNe Komputery

10 TYS. Zł GRANTu
dlA GmiNy PrusicE 
NA projeKt zieloNy zAKąteK
miło nam poinformować, że Gmina Prusice 
jako jedyny samorząd z terenu wojewódz-
twa dolnośląskiego po raz drugi otrzymała 
grant w kwocie 10 000 złotych na realizację 
projektu „Zielony Zakątek”, w ramach Vi edy-
cji konkursu Funduszu Naturalnej Energii re-
alizowanego przez GAZ-sysTEm i Fundację 
Nasza Ziemia. Przypomnijmy, że w 2014 roku 
Gmina Prusice w ramach grantu realizowała 
projekt pn. „jaśminowa kraina”. uroczyste 
wręczenie grantów odbędzie się w czwartek 
25 lutego 2016 r. o godz. 11 w dolnośląskim 
urzędzie wojewódzkim we wrocławiu.

Mieszkańcy Sołectwa Skokowa na czele z rad-
nym Miasta i gminy Prusice arturem Bagińskim 
wymarzyli sobie zagospodarowanie lokalnych 
skwerów, w zielone miejsca. na ich propozy-
cję pozytywnie odpowiedział Burmistrz Miasta  
i gminy Prusice igor Bandrowicz, a pracownicy 
Urzędu Miasta i gminy w Prusicach przygo-
towali i złożyli wniosek o grant w wysokości  
10 tys. zł w ramach Funduszu naturalnej energii 
do gaz-SySTeMU na realizację projektu „zielo-
ny zakątek”. i jak się okazało gminie Prusice po 
raz drugi się udało, gdyż otrzymała grant jako 
jedyna jednostka samorządu terytorialnego  
w województwie dolnośląskim, gdzie dofinan-
sowanie otrzymało w sumie pięć projektów. 

Zagospodarowanie zielonych skwerów, 
ścieżka zmysłów i „ziołownia”

– Celem projektu „Zielony Zakątek” jest kon-
tynuacja działań proekologicznych na terenie 
Gminy Prusice, poprzez zagospodarowanie lo-
kalnych skwerów, w zielone miejsca, które będą 
stwarzały możliwość do edukacji i rozwoju dla 
dzieci i dorosłych – opowiada Burmistrz Miasta 
i gminy Prusice igor Bandrowicz dodając: – Pro-
jekt ma zachęcić do dbania o swoje otoczenie, 
tworzenia zielonych miejsc, bogatych w cenną 
roślinność. Ma pomóc w identyfikacji zagrożeń 
równowagi w przyrodzie i kształtować świado-

mość ekologiczną  przy jednoczesnym kreowa-
niu właściwych postaw i zachowań. 

zgodnie z projektem zagospodarowane zosta-
ną skwery w gminie Prusice, w tym dwa osiedla 
w Skokowej, której ulice związane są z roślin-
nością oraz zostanie utworzony ogródek z zio-
łami – tzw. „ziołownia” – przyjazna rabatka dla 
owadów (w Borówku) oraz dodatkowo jeden 
skwer zostanie wybrany przez lokalną społecz-
ność w trakcie głosowania internetowego.
nasadzenia roślin (krzewy, bliny i zioła) będą re-
alizowane przez mieszkańców gminy.

Dodatkowo zostanie stworzona „ścieżka zmy-
słów”, która będzie oddziaływać na zmysły po-
zawzrokowe. Będzie ona sposobem na przypo-
mnienie człowiekowi i sile jego zmysłów, które 
pozwalają odczuć przyrodę w bezpośrednim 
kontakcie. ścieżka będzie składać się z kilku 
kwater zawierających różnorodne materiały: 
kamienie, szyszki, kora, piasek oraz powstanie 
tablica informacyjna na temat roślinności. 
Dla uczniów szkoły podstawowej zostanie zor-
ganizowana wycieczka do Skansenu Urządzeń 
i Maszyn rolniczych w miejscowości Borówek, 
gdzie zostaną przeprowadzone warsztaty z za-
kresu ochrony środowiska. 
W miejscowości Skokowa na nowo zagospoda-
rowanym skwerze odbędzie się piknik rodzinny 
w lipcu br., gdzie dodatkowo zostaną przepro-
wadzone konkursy z zakresu segregacji odpa-
dów oraz zanieczyszczenia środowiska dla dzie-
ci w dwóch grupach wiekowych: klasa i-iii oraz 
iV–Vi (plastyczne) i dorosłych (z wiedzy). 
Wszystkie działania będą prowadzone przez 
gminę Prusice wspólnie ze Szkołą Podstawową 
w Skokowej oraz gminnym Ośrodkiem kultury 
i Sportu w Prusicach.

Marzanna Jurzysta – Ziętek, DL

W ramach otrzymanego grantu w wysokości 10 tys. zł na realizację projektu „Zielony Zakątek” 
zostaną zagospodarowane zielone skwery m.in. w Skokowej, powstanie ścieżka zmysłów i „ziołownia”

W ramach projektu „informatyzacja Gminy 
Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego 
ze środków europejskiego Funduszu rozwoju 
regionalnego, z Programu Operacyjnego inno-
wacyjna gospodarka 2007-2013 (działanie 8.3), 
gmina Prusice zawnioskowała do Ministerstwa 
administracji i cyfryzacji o dodatkowe środki 
na zakup 100 laptopów z przeznaczeniem dla 
szkół, świetlic i innych placówek oświatowych 
dla całej gminy Prusice. niestety Ministerstwo 
nie zagwarantowało gminie wystarczającej 
ilości środków. Wysokość dotacji wystarczyła 
jedynie na zakup 40 komputerów. Tym samym 
nie wszystkie placówki mogły otrzymać sprzęt, 
który jest obecnie bardzo pożądany w pracy tak 
z dziećmi jak i z dorosłymi. Pozyskane laptopy 
rozdysponowano pomiędzy szkoły w Skoko-
wej, Piotrkowicach oraz Ośrodek kultury w Pru-
sicach.

15 laptopów trafiło do Szkoły Podstawowej  
w Skokowej

Dyrektor Andrzej Grzegorzewicz nie krył 
zadowolenia z tak wyjątkowej niespodzianki

W trakcie Balu karnawałowego zorganizowa-
nego w gOkiSie, przez szkołę ze Skokowej, 
Burmistrz igor Bandrowicz wraz z Dyrektorem 
gOkiSu i jednocześnie kierownikiem projektu 
Pawłem grzybem oraz radnym arturem Bagiń-
skim, postanowili przekazać na ręce dyrektora 
szkoły, andrzeja grzegorzewicza,15 laptopów. 
Dla zebranych na sali dzieci, nauczycieli i rodzi-
ców, była to ogromna, radosna niespodzianka. 
Tym bardziej, że w skokowskiej podstawówce, 
sprzęt multimedialny bardzo często wykorzy-
stywany jest podczas lekcji dla usprawnienia 
i uatrakcyjnienia nauki. jak choćby podczas 
twórczych lekcji z iPadami, o których już wielo-
krotnie pisano na łamach lokalnej prasy.

W dobie szybkiego rozwoju nowoczesnych 
technologii, będą one na pewno dla dzieci du-
żym wsparciem w nauce i zachętą do sięgania 
po wiedzę na szeroką skalę.

Red.

Burmistrz Miasta i gminy Prusice informuje,  
że producenci rolni, którzy są posiadaczami  
lub współposiadaczami gruntów rolnych poło-
żonych na terenie gminy Prusice, mogą składać 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego wykorzystanego 
do produkcji rolnej w terminach:
• od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wraz  

z fakturami VaT (lub ich kopiami) stanowiący-
mi dowód zakupu oleju napędowego do pro-
dukcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 
31 stycznia 2016 r.

• od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. 
wraz z fakturami VaT (lub ich kopiami) stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 
2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi 
w 2016 r. przelewem na rachunek bankowy po-
dany we wniosku w terminach:
• 1–29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia 

wniosku w pierwszym terminie
• 1–31 października 2016 r. w przypadku złoże-

nia wniosku w drugim terminie
limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie: 
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

więcej informacji można uzyskać 
w referacie budżetu, podatków i opłat  

lokalnych urzędu miasta i Gminy w Prusicach, 
pokój nr 5 lub telefonicznie  

(71) 312 62 24 wew. 71 lub 72,  
a także na stronie internetowej  

www.minrol.gov.pl

Tekst: Dorota Leń

ZwroT PodATku AkcyZowEGo 
W 2016 rOkUuWAGA!
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rAdNi GmiNy PrusicE 
uChWALILI BuDżET NA 2016 ROK
Głównym tematem sesji rady miasta i Gminy Prusice, która miała miejsce 27 stycznia 2016 roku w sali widowiskowej Prusickiego obiektu 
multifunkcyjnego było podjęcie uchwały o budżecie Gminy Prusice na 2016 rok, a także wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prusice  
na lata 2016-2032. radni obradowali także m.in. nad zagadnieniami związanymi z oświatą na terenie Gminy Prusice, podjęli uchwałę  
o wprowadzeniu „Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Prusice” oraz o utworzeniu 
spółki – Prusice Ps Energetyka odnawialna sp. z o.o. z udziałem Gminy Prusice i spółki Polski solar s.A.

nowy rok, nowe cele i nowe plany, a także czas 
na uchwalenie budżetu na 2016 rok, co było 
przewodnim tematem styczniowych obrad 
rady Miasta i gminy w Prusicach. 

BudżET NA PoNAd 32 mlN ZŁ 
Po przedstawieniu przez Skarbnik Miasta i gmi-
ny Prusice Teresę czaniecką projektu budżetu 
wraz z autopoprawkami i uzasadnieniem, opi-
niach riO i komisji uchwalono budżet gminy 
Prusice na 2016 rok, a następnie podjęto uchwa-
łę o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy Prusice na lata 2016 – 2032.

zgodnie z podjętą uchwałą budżetową w 2016 
roku przewiduje się dochody gminy w wyso-
kości 32 970 975,00 zł i wydatki w wysokości 
32 970 975,00 zł. Wśród zadań inwestycyjnych 
znajduje się m.in. wiele działań w zakresie trans-
portu i łączności (dotacja dla DSDik na budowę 
chodnika w miejscowości Skokowa w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 342), oświaty i wycho-
wania (wykonanie dokumentacji projektowej 
na budowę szkoły pasywnej w miejscowości 
Skokowa), gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska ( oświetlenie ulic, placów i dróg, 
budowa oświetlenia na terenie gminy Prusi-
ce, wykonanie projektów dotyczących placów 
zabaw), kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego (wykonanie dokumentacji projektowej 
dotyczącej placów zabaw i lokalnych centrów 
kultury), a także kultury fizycznej. 

dyskuTowANo i PodjęTo uchwAŁy 
doTycZącE EdukAcji i oŚwiATy 
w GmiNiE PrusicE
radni podczas posiedzenia podjęli uchwałę 
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych innych form wychowania przed-
szkolnego oraz oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez gminę Prusice. Ustalono sześć kryteriów 
lokalnych, wśród których znalazło się: dziecko 
objęte obowiązkiem rocznego wychowania 
przedszkolnego (100 pkt.); dziecko 5- lub  
4-letnie, które ma prawo do korzystania  
z wychowania przedszkolnego (90 pkt.); dzie-
cko, którego oboje rodzice/ prawni opieku-
nowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie 
wychowujący dziecko pobierają/pobiera 
naukę w trybie dziennym lub są zatrudnie-
ni/jest zatrudniony lub prowadzą/prowadzi 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą (40 pkt.); dziecko, któ-
rego oboje rodzice/ prawni opiekunowie lub 
jeden rodzic/prawny opiekun samotnie wy-
chowujący dziecko złożyli/złożył roczne ze-
znanie podatkowe PiT za poprzedzający rok, 
w którym odbywa się rekrutacja, w urzędzie 
skarbowym w Trzebnicy (20 pkt.); zgłoszenie 
jednocześnie do tej samej placówki dwoj-
ga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka 
posiadającego rodzeństwo korzystające  
z usług danego przedszkola lub szkoły pod-
stawowej (10 pkt.) oraz zadeklarowany czas 
pobytu w przedszkolu powyżej 8 godzin 
dziennie (15 pkt.).

Ustalono również kryteria wraz z liczbą punk-
tów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum 
prowadzonych przez gminę Prusice. Podej-
mując uchwałę określono kryteria rekrutacji 
dla kandydatów do szkół zamieszkałych poza 
obwodem szkoły. jeśli chodzi o klasy pierwsze 
szkoły podstawowej ustalono cztery kryteria: 
kandydat zamieszkuje poza obwodem szkoły 

ale jest mieszkańcem Gminy Prusice (10 pkt.); 
kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza 
do szkoły, do której składany jest wniosek  
(5 pkt.); kandydat , który odbywa roczne 
przygotowanie przedszkolne w szkole, do 
której składny jest wniosek (5 pkt.) oraz przy-
jęcie kandydata nie powoduje tworzenia 
dodatkowego oddziału (10 pkt.). natomiast  
w przypadku rekrutacji do klas pierwszych gim-
nazjalnych ustalono dwa kryteria: rodzeństwo 
kandydata uczęszcza do tego gimnazjum  
(5 pkt.) oraz przyjęcie kandydata nie po-
woduje tworzenia dodatkowego oddziału  
(10 pkt.). 

Pomoc dlA PrZEdsięBiorców i uTwo-
rZENiE sPóŁki Z 51% udZiAŁEm GmiNy
radni Miasta i gminy przyjęli jednogłośnie 
uchwałę o wprowadzeniu „Programu pomocy 
regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwe-
stującym na terenie gminy Prusice”. jak pod-
kreślił Burmistrz Miasta i gminy Prusice igor 
Bandrowicz, program pozwoli ściągnąć inwe-
storów na teren gminy. – Zwolnienia podatko-
we dla inwestorów będą do 2020 r. – podkreślał 
włodarz Prusic kontynuując: – Przedsiębior-
ca będzie mógł skorzystać z ulgi wynikającej  
z programu lub z ulgi dotyczącej strefy ekono-
micznej. Obecnie nasza strefa to ok. 6 ha, ale 
chcemy powiększyć jej tereny do starej drogi 
krajowej nr 5.
Przyjęto również uchwałę o utworzeniu Spółki 
– Prusice PS energetyka Odnawialna Sp. z o.o. 
z udziałem gminy Prusice i Spółki Polski Solar 
S.a. – Spółka będzie funkcjonować na zasadach 
samodzielności. Inwestycja jest bezpieczna i są 
proponowane 2 lokalizacje – uzasadniał uchwa-
łę Burmistrz igor Bandrowicz dodając: – Będzie 
możliwość pozyskania 85 % dotacji. Gmina bę-

Radni Miasta i Gminy Prusice uchwalili budżet Gminy Prusice na 2016 rok, na ponad 32 mln zł

dzie miała 51 % udziałów, a także pozyska do-
chody poprzez podatek i dywidendy.

Podczas sesji zmieniono również uchwały do-
tyczące inkasentów, podjęto uchwały odnośnie 
udzielania dotacji dla przedszkoli niepublicz-
nych oraz wyrażono zgodę na przystąpienie do 
sporządzania miejscowych planów zagospo-
darowania w kosinowie i w świerzowie oraz 
wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierża-
wy. Przyjęto także sprawozdanie z działalności 
komisji rewizyjnej w 2015 roku przedstawione 
przez Przewodniczącego komisji artura Ba-
gińskiego. W wolnych wnioskach rada Miasta 
i gminy Prusice podjęła następujące wnioski: 
zamontować  piłkochwyty przy boisku sporto-
wym na ul. Szpitalnej w Prusicach, utwardzić 
drogę na ul. Sosnowej w Prusicach, wystąpić do 
zarządu Dróg Powiatowych o załatanie dziury 
na ul. Żmigrodzkiej w Prusicach, wyciąć drzewo 
na krzyżówce drogi Wilkowa-Brzeźno, naprawić 
drogę ul. św. jakuba – do ul. cz. krzyża w Prusi-
cach oraz wyciąć drzewa na drodze wojewódz-
kiej Strupnia – Piotrkowice. 

Dorota Leń



Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 24 | Nr 2/2016 | Luty 2016 r. aKtualnoŚci �

urocZysTE oBchody 
„Dnia SyBiraka” W Brzeźnie 

dzień sybiraka, którego 76 rocznicę ob-
chodzimy, przypada na dzień 10 lutego.  
To w nocy roku 1940 sowieci zapoczątkowali 
fale wywózek ludności polskiej, ale i ukraiń-
skiej, i białoruskiej. Główny szlak deportacji 
wiódł na syberię oraz do kazachstanu, gdzie 
całe rodziny, które przeżyły morderczą po-
dróż w bydlęcych wagonach, często prze-
trzebione już chorobami i głodem, wyrzuca-
no na tej „nieludzkiej ziemi”.

„nkWD dawało na spakowanie zaskoczonym 
ludziom kilka minut i nie zważano na kilku-
dziesięciostopniowy mróz wyrzucając ich z do-
mostw.”  Tam gdzie trafili był tylko głód, mróz, 
karaluchy, pluskwy i strach. Strach o życie swoje 
i bliskich, o to czym nakarmić rodzinę i czy kie-
dykolwiek uda im się wydostać z tego piekła..
O tym co czuli, jak żyli, ilu przetrwało mogliśmy 
się dowiedzieć podczas obchodów 76 rocznicy 
masowych deportacji ludności polskiej na Sy-
bir, które zorganizowano w pałacu w Brzeźnie. 
czemu tam? Bowiem gospodyni tego pięknego 
miejsca Marzena gradecka jest także potomki-
nią Sybiraków podobnie jak Bożena Mangow-
ska i Teresa gajowczyk, które również przyczy-
niły się do zorganizowania obchodów. 
Dziewiątego lutego, na miejsce spotkania przy-
był każdy zaproszony, o ile tylko zdrowie na to 
pozwalało. Przyjechali z całego Powiatu m.in. 
z Trzebnicy, Obornik śl., Prusic. często towa-
rzyszyli im bliscy, którzy także mówią o sobie 
„jesteśmy Sybirakami”. chwała im za to bowiem 
dzięki nim pamięć o tych, którzy przeżyli zesła-
nie przetrwa. 
na terenie gminy Prusice także żyją ci, którym 
udało się wrócić z dalekiej Syberii do Ojczyzny. 
Taką osobą jest m.in. Pani Wiktoria Pietrasz. 
Pojawiła się na spotkaniu wraz z członkiem ro-
dziny oraz kierowniczką miejscowego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, joanną Wiraszką.

Spotkanie rozpoczęła, od powitania gości, Ma-
rzena gradecka wspominając o swoich korze-
niach, które także sięgają syberyjskiego prze-
siedlenia. Doniosłość wydarzenia podkreślił 
wspólnie odśpiewany hymn Sybiraków. jego 
wzruszające słowa przywoływały w pamięci 
tamte obrazy, tamten czas, spędzony z dala od 
Ojczyzny:

„...Na Nieludzkiej Ziemi znowu polski trakt,
Wyznaczyły bezimienne Krzyże ..
Nie zatrzymał nas czerwony kat,

Bo przed nami Polska – coraz bliżej!

I myśmy szli i szli – dziesiątkowani
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg...
I przez Ludową przeszliśmy – niepokonani

Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!!!”

 Po tym, aby umilić zebranym czas, wysłuchano 
śpiewu uczestniczek Studia Piosenki z Obor-
nickiego Ośrodka kultury. Urocze, dziecięce, 
ale i o dziwo dojrzałe wokalnie głosy, bardzo 
przypadły słuchaczom do gustu. Po występie 
dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. 
Po części artystycznej, głos zabrał prezes związ-

„Sybir – to hasło, które w rzeszach polskich wywołuje ból;  
hasło, za którym stoją nieodkryte jeszcze rozliczne groby naszych rodaków.” 

Ryszard Kaczorowski, b. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Wychodźstwie, wrzesień 2000

ku Sybiraków z Trzebnicy, lucjan Tać. Przywitał 
wszystkich serdecznie i w kilku słowach wspo-
mniał swoją sybiracką przeszłość. jak powie-
dział: – Dokładnie pamiętam datę utraty wol-
ności, datę wywiezienia do niewoli. Był dzień 
10.02.1940 roku.

za przygotowanie uroczystości i zaproszenie, 
w imieniu przybyłych, podziękowała także Pani 
elżbieta kusztel, po czy obejrzano wyjątkowo 
wzruszający film pt. „Sybiracy”, gdzie uczest-
nicy zsyłek opowiadają o swoich przeżyciach,  
o lęku przed śmiercią, która czaiła się za pro-
giem, o nieopisanym głodzie, chorobach  
i osamotnieniu... Wspominali członków rodzi-
ny, którym nie było dane powrócić do kraju  
i o tych którzy mieli więcej szczęścia i przetrwali. 
Opowiadającymi byli jan Truszkowski, Danuta 
Pieńkowska i irena Boryszewska. ich opowieść 
wywoływała łzy w oczach przybyłych. zebra-
nym najbardziej, zapadła w pamięć opowieść 
o najlepszej Wigilii w ich życiu, tej syberyjskiej, 
gdy radość i poczucie bezpieczeństwa dawała 
obecność choćby jednej bliskiej osoby i ugo-
towane, gorące ziemniaki w mundurkach, wy-
łożone na drewnianym stole. każdy wówczas 
marzył, aby zjeść je wszystkie, ale dzielili je rów-
no, po jednym dla każdego, by każdy w ten sy-
beryjski, wigilijny wieczór miał swoją odrobinę 
szczęścia i przede wszystkim nie był głodny.
Po zakończeniu filmu, na chwilę zapadła wy-
mowna cisza, po czym kilka osób zdecydowało 
się opowiedzieć historię ze swojego życia na 
dalekim zesłaniu.
Po opowieściach przyszedł czas na wspólny uro-
czysty obiad, na który zaprosiła gości Pani Ma-
rzena gradecka. W trakcie obiadu nadal toczono 
rozmowy o tamtych czasach. Bywały też dobre 
wspomnienia i tych trzymano się najbardziej.

czas zesłania był smutnym, a wręcz trauma-
tycznym doświadczeniem tak dla dzieci jak  
i dorosłych. Od samego wyjazdu w nieludzkich 
warunkach, po walkę o przetrwanie i ucieczkę 
z Sybiru. zesłańcy mówili o tamtym czasie jako 

Marzena Gradecka, córka Sybiraków  
i jednocześnie gospodyni uroczystości,  

wzruszająco opowiadała o historii swojej rodziny

Na obchodach „Dnia Sybiraka” pojawiły się osoby, którym udało się 
przeżyć zesłanie na Syberię i szczęśliwie wrócić do Ojczyzny wraz ze swoimi bliskimi

o niewyobrażalnej ludzkiej tragedii, upodleniu, 
o bezwzględności sowieckich oprawców. Ta 
okrutna rzeczywistość, to historia życia wielu 
Polaków na rubieżach rosji, dlatego nie może-
my o niej zapomnieć. Dziś Sybiracy cieszą się,  
że udało im się przetrwać, wrócić i że w takim 
dniu jak ten mogą się spotkać, a w kraju i za gra-
nicą ciągle się o nich się pamięta. 
Organizatorzy dziękują serdecznie OSirowi 
z Obornik śl. za transport zorganizowany dla 
kombatantów oraz cukierni „Beza” Państwa 
elżbiety i adama kosowskich, za pyszne ciasto 
przygotowane na uroczystość.

Tekst i foto: Renata Skiba,  
prawnuczka wywiezionych  

na Syberię w czasie II wojny św.

Z Gminy Prusice, na zaproszenie 
organizatorów, przyjechała na uroczystość 

Wiktoria Pietrasz, a towarzyszyła jej 
kierownik GOPS Joanna Wiraszka

Podczas uroczystości były wspomnienia, łzy wzruszenia, ale i radość ze spotkania, 
a wspólna fotografia zostanie na zawsze wyjątkową pamiątką.
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NAZywAm się miliArd 
czyli taniec przeciwko przemocy!
„Tańczymy, bo taniec 
wyzwala energię i daje nam siłę 
do dalszego działania”

Takie hasło przyświecało tegorocznej, mię-
dzynarodowej akcji Nazywam się miliard – 
one Billion rising czyli Taniec Przeciwko 
Przemocy. Tańczono na całym świecie, a tak-
że w 60 miastach Polski, w tym we wrocławiu, 
dokąd udała się również grupa reprezentują-
ca gminę Prusice i Gminę wisznię mała.
W niedzielne popołudnie 14 lutego 2016 r., na 
wrocławskim rynku spotkali się by wspólnie 

Przedstawiciele Prusic i Wiszni Małej, ramię w ramię stawili się na wrocławskim Rynku

Wspólny taniec i szczytny cel przyciągnął tłumy Wrocławian 

zaprotestować, przedstawiciele samorządów, 
organizacji pozarządowych, dzieci, dorośli, oso-
by niepełnosprawne oraz wiele innych zainte-
resowanych wspólnym wyrażeniem sprzeciwu 
wobec przemocy względem kobiet i dziewczy-
nek. koordynatorem wydarzeń w Polsce była 
Fundacja Feminoteka, a we Wrocławiu Fundacja 
na rzecz równości.

Jak mówią organizatorzy, 
to już po raz czwarty powstaliśmy, 
aby powstrzymać falę przemocy 
wobec kobiet i dziewcząt!

zgromadzeni na wrocławskim rynku, wspólnie 
zatańczyli do utworu „Break the chain”, co 
miało „zamanifestować siłę i wyzwolić energię 
do przeciwstawienia się przemocy”. aby przy-
gotować się do akcji, w Prusicach zorganizowa-
ne zostały próby, na których chętni nauczyli się 
prostego układu tanecznego, który wspólnie  
z innymi odtańczono podczas happeningu. 
Próby miały miejsce w Prusickim centrum 
Fitness, podczas zumby prowadzonej przez 
Dorotę niemczurę oraz w gminnym Ośrod-
ku kultury i Sportu, gdzie przygotowaniem 
uczestników zajęła się renata Skiba, która jed-

nocześnie koordynowała prusicką akcję. Do 
współpracy przyłączył się zespół Szkół z Prusic, 
gOkiS, radni Powiatowi i Miejscy.

Flash Mob na wrocławskim rynku, w którym 
gmina Prusice wzięła udział, to przyłączeniem 
do protestu i naświetlenie, że problem prze-
mocy istnieje, a kobiety oczekują wsparcia 
szczególnie poprzez prawne działania, podjęte 
uchwały, zapisy w ustawie, które pozwolą im 
czuć się bezpieczniej, a sprawcy agresji otrzy-
mają wyraźny sygnał – DOśĆ, nie jesteście bez-
karni! 

Renata Skiba, Dorota Niemczura i Wioleta Drząszcz wraz z uczennicami z ZS w Prusicach 
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akcję poparło także wiele znanych osobistości 
ze świata telewizji m.in. dziennikarki Dorota 
Wellman, Paulina Młynarska, aktorki renata 
Dancewicz, czy anna Dereszowska, a fotorepor-
taże z akcji można znaleźć na portalach interne-
towych gazety Wrocławskiej, gazety Wyborczej, 
dlastudenta.pl, oraz w ich wersjach papiero-
wych, a także na portalu Facebook gminy Prusi-
ce. Także wrocławskie Fakty wyemitowały tego 
dnia relację z wydarzenia.

Podziękowania:
za pomoc w realizacji przedsięwzięcia organi-
zatorzy kierują serdeczne podziękowania do 
Burmistrza gminy Prusice igora Bandrowicza, 
Dyrektor zespołu Szkół w Prusicach Doroty Bo-
rowieckiej, nauczycielki historii Wiolety Drząszcz 
i uczennic z zespołu Szkół: kamili i Dominiki Fi-
kier, Mireli Borowiec, natalii i Wiktorii Szczuki, 
kamili Pociejowskiej, Weroniki Szabelkowskiej, 
Dominiki i Darii Piwowarczyk oraz  radnej Po-
wiatu Trzebnickiego Marzanny jurzysta-ziętek, 
do Pań z gminy Wisznia Mała, a także do Doro-
ty niemczura i Pań z zajęć zumby w Prusickim 
centrum Fitness. 

Wielkie „dziękuję” należy się również dyrek-
torowi gOkiSu Pawłowi grzybowi i radnemu 
arturowi Bagińskiemu za bezinteresowne 
wsparcie naszych działań zmierzających do 
szczęśliwego finału na rynku we Wrocławiu. 
Ogromne podziękowania kierujemy też do 
osób, które chętnie poświęciły swój czas, aby 
zapewnić nam piękne zdjęcia i filmy z akcji,  
a były to Ola Smektała ze Żmigrodu, Dorota 
leń z Urzędu Miasta i gminy Prusice, Bartek 
ryszkowski – działacz społeczny i nikola ziętek 
z Wiszni Małej. nie zapomniano także o Panu 
kierowcy, który bezpiecznie dowiózł grupę do 
Wrocławia, a po zakończonej akcji przywiózł 
całe i zdrowe do Prusic.

wszystkich chętnych zapraszamy powtórnie 
za rok, do udziału w tak szczytnym przed-
sięwzięciu jakim jest – Nazywam się miliard 
czyli Taniec Przeciwko Przemocy!

Tekst: RS
Foto: Ola Smektała, Bartek Janiczek, Dorota Leń

Taniec wyzwolił w uczestnikach mnóstwo pozytywnej energii

Dziewczynki ze szkoły w Prusicach spisały się na medal! Trzykrotnie odtańczono układ, a mimo to nikt nie czuł zmęczenia

Nie mogło oczywiście zabraknąć wspólnej, pamiątkowej fotografii Przemocy względem kobiet, mówimy stanowcze NIE!
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Program Pomocy dzieciom, to stypendia dla dzieci będących w ciężkim stanie klinicznym. Ski-
erowany jest do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, 
które wskutek choroby lub wypadku wymagają wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora 
bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, czy też innych specjalisty-
cznych zabiegów. 

wnioski na stypendia można składać do 20.03.2016 roku. 
więcej informacji www.dla-dzieci.spes.org.pl

Cześć. Nazywam się Marcel Kmieć, 
urodziłem się w grudniu 2003 r.,  
w wieku 6 lat zdiagnozowano  

u mnie genetyczną i nieuleczalną 
chorobę – mukowiscydozę, która  

to powoli wyniszcza mój organizm.
Obecnie czuję się coraz godzej, nie mam siły  
chodzić i z trudem oddycham. Jedyną szansą  

w tej chwili na dalsze życie jest przeszczep płuc 
– operacja bardzo kosztowna. Później jeszcze  

rehabilitacja, wizyty kontrolne i leki.  
Czekam na kwalifikacje do kliniki w Wiedniu.  

Wierzę, że mi się uda! 

Możesz mi pomóc przekazując swój                podatku. 
Z całego serca dziękuję: Marcel Kmieć

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Nr konta: 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473

1% KRS: 0000064892
Cel szczegółowy 474/64/11 Marcel Kmieć

Możesz także przekazać darowizną na konto  
PTWM PKO BP SA O/Rabka

49 1020 3466 0000 9302 0002 3473  
w tytule Marcel Kmieć
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zapraszamy Mieszkańców gminy Prusice 
od poniedziałku do piątku do korzystania z oferty pomocowej gminy Prusice w gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach przy ul. Powstańców śląskich 17.

ŚWiaDcZenia roDZinne
informujemy że jeżeli ktoś przed 1 stycznia 2016 r. 
otrzymał odmowę przyznania zasiłku rodzinnego 
wraz z odpowiednimi dodatkami do tego zasiłku, 
z powodu przekroczenia kryterium dochodowe-
go, to może ponownie złożyć wniosek o ustale-
nie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków. 
Wniosek ten będzie rozpatrzony z zastosowaniem 
nowych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 
2016 r.,tj. mechanizmu „Złotówka za złotówkę”  
i rodzina ta będzie mogła otrzymać świadczenia  
w kwocie pomniejszonej o kwotę przekroczenia 
kryterium dochodowego. 

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują również prze-
pisy dotyczące Świadczenia rodzicielskiego. 
Przysługuje ono osobom, które urodziły dziecko, 
a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego  
lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni 
do pobierania tego świadczenia są więc między 
innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub 
nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wy-
konujący pracę na podstawie umów cywilnopraw-
nych (umowy o dzieło, umowy zlecenie). Także 
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą 
działalność gospodarczą, jeśli nie  pobierają  zasił-
ku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadcze-
nie rodzicielskie.

informacje oraz składanie wniosków –  
siedziba GoPs Prusice,  

dział Świadczeń rodzinnych.

uStaWa o Pomocy PańStWa 
W WycHoWyWaniu DZieci 

Gminny ośrodek Pomocy społecznej w Prusicach  
informuje, iż ustawa o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci tzw. „500+ 
została przyjęta przez sejm i senat 

i skierowana do podpisu przez prezydenta. 

Program „rodzina 500 plus” zakłada, że rodzice będą 
otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysoko-
ści 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko nie-
zależnie od dochodu. rodziny, w których dochód nie 
przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto  
(w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dzie-
cko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne 
dziecko. Program rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r.  
W lutym i marcu odbędą się szkolenia dla przedstawi-
cieli samorządów gminnych, przyjmujących wnioski  
i realizujących wypłaty świadczeń. 

 wszelkie informacje na temat „500+” 
uzyskać będzie można po wejściu w życie ustawy 

osobiście lub telefonicznie 
w Gminnym ośrodku Pomocy społecznej 

w Prusicach 
ul. Powstańców Śląskich 17
tel. 71 312 51 97 wew. 41.

DZień KoBiet 
Dla SenioróW
Wszystkie Seniorki zapraszamy 8 marca 
o godzinie 12.00 na dzień kobiet do 
Prusickiego Dziennego Domu Pobytu 
Senior Wigor.

„święto kobiet w naszych wspomnieniach” 
pod takim hasłem odbędzie się spotkanie,  
a miłą atmosferę uprzyjemni występ przed-
szkolaków z niepublicznego Przedszkola 
„calineczka” w Prusicach. 

Prusicki Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor, Prusice ul. Żmigrodzka 
39 jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 
15.30. zajęcia aktywizujące skierowane są do mieszkańców w wie-
ku 60 + nieaktywnych zawodowo, którzy ze względu na niepełno-
sprawność, wiek, samotność wymagają wsparcia w  zaspokojeniu 
niezbędnych potrzeb życiowych i zagospodarowania czasu wolne-
go. Wszelkie informacje dotyczące możliwości korzystania dostęp-
ne w PDDP Senior Wigor i gOPS Prusice.

BEZPŁATNA oFErTA PomocowA 
w GmiNNym oŚrodku Pomocy sPoŁEcZNEj w PrusicAch

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSICACH
ul. Powstańców Śl. 17, 55-110 Prusice

tel./fax 71-312-50-97, mgopsprusice@poczta.onet.pl
REGON 005941954, NIP 915-137-60-21

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA 
Z BEZPŁATNYCH KONSULTACJI SPECJALISTÓW
DOSTĘPNYCH NA TERENIE GMINY PRUSICE

W każdy poniedziałek w siedzibie budynku “Senior-WIGOR” 
przy ul. Żmigrodzkiej 39 czekają na Ciebie specjaliści

I, III poniedziałek każdego miesiąca, godz. 16:00-18:00
Konsultacje dla osób z problemem uzależnień od substancji 

psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych 
Magdalena Wolikowska

II, IV poniedziałek każdego miesiąca, godz. 15:30-17:30 
Konsultacje dla osób z problemem uzależnień w sytuacji 

wystąpienia przemocy domowej
Ewelina Kondracka

Konsultacje bez zapisów, 
wystarczy przyjść!

Miej wpływ na swoje życie!
.... naprawdę Warto!
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Ferie!
ATrAkcyjNE

Seanse filmowe dla dzieci i młodzieży w Prusi-
ckim Obiekcie Multifunkcyjnym, warsztaty ma-
larskie, warsztaty Małego aktora, gry i zabawy 
oraz zajęcia ruchowo – taneczne i Słodki świat 
Dzieciaka w Multitece, warsztaty taneczne  
z Markiem hajdukiem, zajęcia legO robotyka 
oraz warsztaty fotograficzne z Marcinem Ma-
zurkiewiczem w gminnym Ośrodku kultury  
i Sportu w Prusicach, turnieje sportowe na hali 
zespołu Szkół w Prusicach i zajęcia sportowe 
– kids aerobik w Prusickim centrum Fitness – to 
atrakcje, które Burmistrz Miasta i gminy Pru-
sice igor Bandrowicz przygotował dla dzieci  
i młodzieży z gminy Prusice na czas Ferii zi-
mowych. 

Program obfitował także w wyjazdy, z których 
korzystali i dorośli i dzieci. Były to m.in. odwie-
dziny we wrocławskiej Bobolandii, afrykarium, 
zwiedzanie Wystawy klocków lego, czy też 
wyjazd na basen do Brzegu Dolnego. Mnogość 
atrakcji sprawiła, że mimo braku zimowej aury, 
nie sposób było się nudzić.

Tekst: Dorota Leń, Renata Skiba
Foto: Renata Skiba, Marcin Mazurkiewicz, 

Multiteka, PCF

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z LEGO Robotyki zorganizowane w GOKiSie

Królewny, rusałki, motylki, wróżki, czerwony kapturek, Indianie, strażacy, Spider Man, kowboj, rycerz, 
piłkarz – w tak różnorodne stroje przebrane były dzieci na Balu Karnawałowym w Ośrodku Kultury

W trakcie ferii zimowych, w GOKiSie i w PCF, trwały próby do akcji  
One Bilion Rising – Taniec Przeciwko Przemocy, który odbył się w Walentynki na wrocławskim Rynku

Warsztaty taneczne dla najmłodszych, które prowadził Marek Hajduk cieszyły się dużym powodzeniem



Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 24 | Nr 2/2016 | Luty 2016 r. aKtualnoŚci 1�

Gry i konkursy na wesoło dla najmłodszych, w Prusickim Centrum Fitness Ferie obfitowały także w wydarzenia sportowe m.in. w Halowe Turnieje Piłki Nożnej

Dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych przez pracowników biblioteki 
warsztatach malarskich

W „Multitece” odbył się spektakl pt.: „Królowa śniegu” 
w wykonaniu artystów ze studia Małych Form Teatralnych „ART-RE” z Krakowa

Podczas zabaw manualno-ruchowych w Multitece, powstał z Papieru pałac Królowe Śniegu W czasie ferii Bibliotekę miejską w Prusicach odwiedziły także dzieci 
z Punktu Przedszkolnego w Brzeźnie
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ŚwięTowAli 
DiAmeNtowe goDy
Państwo halina i stanisław żuchora, mieszkańcy Górowej w sobotę 30 stycznia 2016 roku 
w sali urzędu stanu cywilnego w urzędzie miasta i Gminy w Prusicach, świętowali wraz ze 
swoją rodziną 60 lat wspólnego życia. Gratulacje i życzenia jubilatom złożył Burmistrz mia-
sta i Gminy Prusice igor Bandrowicz. 

60 lat pożycia małżeńskiego Państwu halinie  
i Stanisławowi Żuchora minęło 12 stycznia 2016 r., 
gdyż jubilaci swój związek małżeński zawarli 
12 stycznia 1956 roku w Skokowej. Uroczystość 
Diamentowych godów poprowadziła kierow-
nik Urzędu Stanu cywilnego w Prusicach alicja 
Woźniak, natomiast życzenia, gratulacje oraz 
odznaczenia od Prezydenta rP jubilatom wrę-

czył Burmistrz Miasta i gminy Prusice igor Ban-
drowicz. 

60 lat wspólnego życia, to piękny wiek bycia 
razem, który warto podziwiać. jubilaci zapytani 
o receptę na tak długie wspólne życie, odpo-
wiedzieli jednogłośnie: „Miłość, bycie razem, 
cierpliwość i wyrozumiałość”. 

Z okazji tego wyjątkowego Jubileuszu – 60-tej 
Rocznicy Ślubu  My także składamy najser-
deczniejsze życzenia. Drogim Jubilatom, ży-
czymy zadowolenia z każdego nowego dnia 
oraz przeżycia w szczęściu i zdrowiu jeszcze 
wielu pięknych rocznic, a także aby dalej szli 
przez życie, trzymając się mocno za ręce, za-
wsze uśmiechnięci, zawsze razem, zawsze 
pewni swoich uczuć.

Dorota Leń

Państwo Halina i Stanisław Żuchora swoje Diamentowe Gody świętowali wspólnie z rodziną. 
Na uroczystości obecny był również Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

60 lat pożycia małżeńskiego Państwu Halinie i Stanisławowi Żuchora minęło 12 stycznia 2016 rokuRecepta na 60 lat wspólnego życia…to MIŁOŚĆ

Państwo Halina i Stanisław Żuchora swoje Diamentowe Gody świętowali wspólnie 
z rodziną. Na uroczystości obecny był również Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
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wyjąTkowA lEkcjA PrZyrody 
w  s K o K o w e j
szkoła Podstawowa w skokowej, to nieduża 
szkoła z dużymi tradycjami, ambicją i prze-
de wszystkim ogromną chęcią pozyskiwania 
wiedzy i nietuzinkowych rozwiązań infor-
matycznych pomocnych w pracy z dziećmi. 

codziennością są już w szkołach komputery, 
laptopy, czy tablice multimedialne. najważ-
niejszą kwestią staje się zapał i pomysłowość 
nauczyciela – jak posiadany sprzęt wykorzy-
stać. Poszukiwanie nowych rozwiązań, w dobie 
wszechobecnej informatyzacji, stało się wręcz 
koniecznością. kto nie dotrzymuje kroku no-
wym rozwiązaniom, ten zostaje w tyle, a tracą 
na tym uczniowie.
jednak podstawówka ze Skokowej idzie ramię 
w ramię ze szkołami z dużo większych miejsco-
wości. Wśród wielu pomysłów na ciekawą lek-

W trakcie łączenia ze Stacją badawczą 
na Antarktyce

cję, jakie wprowadzono tam w ostatnim czasie, 
szczególnym okazał się zamysł przeprowadze-
nia lekcji online podczas której połączono się  
z Polską Stacją antarktyczną, powszechnie na-
zywaną „arctowski”. To jedyna czynna przez 
cały rok, polska stacja badawcza w antarktyce, 
położona na Wyspie króla jerzego w archipela-

gu Szetlandów Południowych (antarktyka obej-
muje swym obszarem kontynent antarktydy 
wraz z otaczającym go Oceanem Południowym 
i wyspami). na stacji prowadzone są badania  
z zakresu oceanografii, geologii, geomorfologii, 
glacjologii, meteorologii, sejsmologii, a przede 
wszystkim ekologii, hydrologii, biologii.

lekcja jaką przeprowadzono w Skokowej nosiła 
tytuł „stacja im. henryka Arctowskiego – ka-
wałek Polski w Antarktyce”. ze strony szkoły 
przygotowała ją nauczycielka przyrody Domi-
nika Fortuna przy wielkim wsparciu i aprobacie 
dyrektora placówki andrzeja grzegorzewicza.

Transmisja została zrealizowana za pomocą 
narzędzia do transmisji cisco Webex, udostęp-

nionego przez Scientix. lekcję prowadzili pra-
cownicy instytutu Biochemii i Biofizyki Pan 
Polskiej Stacji antarktycznej. Wraz ze Szkołą 
Podstawową ze Skokowej, na czacie było tego 
dnia jeszcze 170 szkół z terenu całej Polski! 
Wszystkie szkoły mogły skorzystać z takiego 
rozwiązania dzięki zalogowaniu na platformie 
eduscience, która powstała jako projekt współ-
finansowany ze środków Unii europejskiej  
w ramach europejskiego Funduszu Społecz-
nego „człowiek najlepsza inwestycja”. celem 

projektu jest podnoszenie kompetencji ucz-
niowskich w dziedzinie nauk matematyczno–
przyrodniczych i technicznych. 

jak czytamy na stronach projektu, „eduscien-
ce łączy świat nauki i edukacji. Dlatego waż-
nym elementem platformy jest możliwość 
uczestniczenia w internetowych spotkaniach 
z naukowcami. Pracownicy instytutów Pol-
skiej akademii nauk przygotowują transmisje  
w formie lekcji, w których można wziąć udział 
właśnie poprzez platformę. W czasie takich 
spotkań z naukowcami można zadawać py-
tania, przeprowadzać proponowane przez 
nich doświadczenia, czy rozwiązywać zada-
nia. Oferta transmisji proponowanych przez 
naukowców jest bardzo bogata. Ponadto ist-

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej Andrzej Grzegorzewicz wraz z nauczycielką 
przyrody Dominiką Fortuną podczas lekcji online przeprowadzonej w klasie IV

Lekcję prowadzili pracownicy 
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN 

Polskiej Stacji Antarktycznej

nieje możliwość umówienia się na spotkania 
organizowane dla danej klasy.

Platformę eduscience jedni cenią za to, że mogą 
korzystać z bogatej bazy przygotowanych 
wcześniej materiałów, inni natomiast za swo-
bodę działania, jaką im daje. Oprócz tworzenia 
własnych quizów, materiałów interaktywnych 
czy dodawania zasobów, platforma stwarza 
możliwości organizowania klasy, dodawania 
kont uczniów i udostępniania im pojedynczych 
materiałów, jak również całych lekcji. Takie 
możliwości mogą zrewolucjonizować pracę  
np. z uczniem chorym, który znaczną część  
roku szkolnego przebywa w domu. Dzięki do-
stępowi do platformy może korzystać z tych sa-
mych zasobów, filmów i zadań, co jego koledzy 
z klasy.”
jednak takie innowacyjne metody pracy  
z dziećmi nie przychodzą do nas same.  
wykwalifikowana i zaangażowana kadra  
dydaktyczna, szuka i skutecznie znajduje 
oryginalne rozwiązania. 

Dzięki lekcji online uczniowie poznali nie tylko 
nowatorskie rozwiązania w pozyskiwaniu wie-
dzy, ale także uzyskali wiedzę u źródła. W czasie 
transmisji poznali osoby pracujące na Stacji, 
dowiedzieli się jak wygląda codzienna praca  
w tej lodowej krainie, jak została zaprojektowa-
na sama Stacja, jak można tam się dostać, jak 
daleka i niełatwa to podróż – Stację dzieli od 
Polski aż 14 tys. km! Można było także obejrzeć 
filmy opowiadające o urokach okolicy, która bu-
dzi niewątpliwy respekt, oraz poznać faunę z jej 
głównym przedstawicielem pingwinem. Dzieci 
mogły także zadawać pytania pracownikom 
stacji choć nie było łatwo otrzymać odpowiedź 
przy 170 szkołach będących jednocześnie na 
czacie.

To niecodzienne doświadczenie na pewno po-
zostanie na długo w pamięci tak uczniów jak  
i nauczycieli. Dzieci w wieku szkolnym mają  
w sobie naturalną ciekawość świata, cieszy ich 
podanie wiedzy w urozmaiconej i nietuzinko-
wej formie. jeśli dodatkowo biorą w niej aktyw-
ny udział, takie nauczanie ma sens i przynosi 
oczekiwane rezultaty.

Tekst i foto: Renata Skiba
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NowocZEsNE 
LEKCJE Z IPADAMI CZ.II
szkoła Podstawowa w skokowej po raz kolejny zaprosiła do siebie przedstawiciela wroc-
ławskiej firmy „Empirion”, który przeprowadził z dziećmi klas i – Vi kolejne lekcje podczas, 
których wykorzystywano do pracy iPady. dzieci pod czujnym okiem pana prowadzącego, 
tym razem uczyły się jak komponować muzykę. 

Praca z tabletami budzi wśród uczniów niegasnące zafascynowanie

Posłużyły do tego tablety, słuchawki i od-
powiednia aplikacja dla najmłodszych Sand 
Studio od Disneya, dzięki której uczeń może 
komponować samodzielnie proste utwory mu-
zyczne. Podobne aplikacje są tworzone także 
dla dorosłych. jedną z nich jest Beat Boss. każ-
dy może ją sobie pobrać na komputer, czy tele-
fon. Beat Boss to aplikacja dla tych, którzy chcą 
zacząć tworzyć swoją własną muzykę klubową. 
To prosta aplikacja pozwalająca na szybkie two-
rzenie pętli perkusyjnych, potężnych linii basu 
i niezwykłych efektów. jak możemy przeczytać 
na stronie internetowej www.t-mobile-music.pl 
– „aplikacja dostępna jest także na urządzenia 
z systemem android – do pobrania w sklepie 
google Play”.

jAk To dZiAŁA?
Dzieci otrzymały słuchawki i tablety z zainsta-
lowaną aplikacją, dzięki której dowiedziały się 
jak tworzyć muzykę, tzw. muzykę samplową. 
nazwa pochodzi od urządzenia o nazwie Sam-
pler będącego narzędziem do tworzenia muzy-
ki elektronicznej. Mogą z nim pracować nawet 
najmłodsi uczniowie.
Przedstawiciel firmy empirion dokładnie wy-
jaśnił jak poruszać się po tablecie, aby uzyskać 
oczekiwany efekt. W zrozumieniu wszystkiego 
pomogła dzieciom także prezentacja multi-
medialna. W ciągu jednej lekcji, uczniowie 
stworzyli przeróżne kompozycje. każdy mógł 
pochwalić się efektem swojej pracy. Można 
było wysłuchać składanek typu dance, inni za-

prezentowali wręcz rockowe koncerty, jeszcze 
inni zabiegi typowe dla Dj-ów włącznie z tzw. 
skreczowaniem czyli odpowiednim operowa-
niem winylową płytą, w celu otrzymania cha-
rakterystycznych efektów dźwiękowych.

Z roZwAGą w PrZysZŁoŚć 
Dzieci z wielkim zaangażowaniem i radością 
tworzyły własne, niepowtarzalne kompozycje. 
Były wyraźnie zafascynowane nową technolo-
gią. jak powiedział nam dyrektor andrzej grze-
gorzewicz: – Musimy pamiętać, że to całkiem 
nowe pokolenie wychowane na nowoczesnej 
technice. Ona ich zdumiewa, ale i budzi podziw, 
dzięki możliwościom jakie daje. Możemy mieć  
tylko nadzieję, że szkoły rozważnie będą sięgały 
po nowe technologie dbając jednocześnie o nie 
zatracenie umiejętności radzenia sobie ze zwy-
kłym ołówkiem, czy długopisem, a technika bę-
dzie dla nas po prostu wsparciem w dążeniu do 
celu.

Szkoła w Skokowej inwestując w nowe techno-
logie daje swoim uczniom możliwość wszech-
stronnego rozwoju, nie pozostając tym samym 
w tyle za szkołami z większych miejscowości. 

jak dowiedzieliśmy się, szkoła ma marzenie, 
aby dorobić się własnej pracowni, w której ucz-
niowie mogliby pracować na iPadach, bowiem 
jest to fantastyczne narzędzie do pracy twór-
czej, rozwijające kreatywność i wszechstronne 
umiejętności.

W marcu szkoła znów planuje podobne zajęcia, 
na których dzieci mogłyby uczyć się jak tworzyć 
multimedialne książki. 

Tekst i foto: Renata Skiba

Dzieci pod czujnym okiem pana prowadzącego, 
uczą się jak stworzyć własne, niepowtarzalne nagranie

Tablet i aplikacja Sand Studio od Disneya, 
wystarczą żeby zacząć swoją przygodę 

z komponowaniem muzyki

roZBudowA oŚwiETlENiA 
DROGOWEGO W GMINIE
z dbałości o dobro mieszkańców, biorąc pod uwa-
gę liczbę wypadków oraz kolizji drogowych na 
nieoświetlonych skrzyżowaniach z drogą krajową 
nr 5, gmina Prusice podjęła kroki w kierunku wy-
eliminowania zagrożenia. Dlatego też konieczna 
była dalsza rozbudowa i modernizacja oświetlenia 
drogowego w gminie, która obejmować będzie:

–  skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 z drogą po-
wiatową do miejscowości Pawłów Trzebnicki,

–  skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 z drogą po-
wiatową do miejscowości krościna Mała,

–  skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 z drogą  do 
miejscowości Oborniki śląskie,

–  skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 z drogą  do 
miejscowości Wszemirów, 

–  skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 z drogami 
publicznymi – ulice Wrocławska, ul. Polna, ul. 
górkowicka w Prusicach 

na każdym ze skrzyżowań zlokalizowanych jest 
osiem punktów oświetleniowych – łącznie 64 szt.
na dzień dzisiejszy, na terenie Miasta i gminy 
Prusice zostały wymienione wszystkie stare 
oprawy rtęciowe i energochłonne oprawy so-
dowe, na energooszczędne oprawy oświetle-
niowe, w ilości 756 szt.
Ponadto w ostatnim okresie dobudowano 
oświetlenie drogowe w miejscowościach: Bo-
rówek, Borów, Brzeźno, chodlewko, górowo, 
kaszyce Wielkie, kosinowo, krościna Mała, 
Pawłów Trzebnicki, Pększyn, Pietrowice Małe, 
Piotrkowice, Skokowa Strupina, świerzów, Wil-
kowa, Wszemirów, Prusice – łącznie  93 oprawy 
oświetleniowe.
Do końca czerwca 2016 roku podwieszone zo-
staną jeszcze oprawy oświetleniowe w miejsco-
wości Prusice, Strupina, krościna Wielka i Skoko-
wa - ogółem 20 sztuk opraw oświetleniowych .

Odstąpiono natomiast od budowy oświetle-
nia drogowego skrzyżowania drogi krajowej  
nr 5 z drogą powiatową do miejscowości Dęb-
nica, ponieważ powyższe zadanie objęte jest 
planowaną na rok 2018 budową drogi ekspre-
sowej S5 Poznań–Wrocław na odcinku korzeń-
sko (bez węzła) – Węzeł „Widawa” Wrocław.

Tekst: Krystyna Lis
Foto: Renata Skiba

Budowa oświetlenia drogowego skrzyżowania 
drogi krajowej nr 5 z drogą powiatową do 

miejscowości Dębnica, przesunięta na 2018 r.
Zmodernizowane oświetlenie  
przy ul. Wrocławskiej w Prusicach
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BANk żywNoŚci 
WyDaWał ŻyWnOśĆ
POTrzeBUjącyM
na początku lutego Stowarzyszenie „SkOkOWiak” odebrało kolejny 
transport artykułów spożywczych z Banku Żywności, które następnie 
rozdawano potrzebującym z całej gminy Prusice. Wyładunek żywności 
miał miejsce przy dawnym budynku Szkoły Podstawowej i tam jedno-
cześnie odbierano dary.

Rozładunek transportu żywności 

Pomoc Wolontariuszy jest nieoceniona

NowA, PrEFErENcyjNA 
linia kreDyTOWa ariMr
W przyjętym w dniu 1 lutego 2016 roku przez radę Mi-
nistrów rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji 
niektórych zadań agencji restrukturyzacji i Moderniza-
cji rolnictwa, zaakceptowane zostało utworzenie nowej, 
preferencyjnej linii kredytowej. Będzie to forma kredytu  
z dopłatami ze środków będących w dyspozycji agencji 
restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa, na finansowa-
nie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem go-
spodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności 
bezpośrednie.

Oprocentowanie maksymalnie sześciomiesięcznych kre-
dytów obrotowych finansowane będzie w całości przez 
agencję restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa.

Producent rolny ponosić będzie koszty prowizji. Spłata kre-
dytu udzielanego w kwotach należnych jednolitych płatności 
obszarowych za 2015 r., pomniejszonych o kwoty otrzyma-
nych zaliczek, następować będzie z otrzymanych płatności 
bezpośrednich.
kredyty będą udzielane w formule pomocy de minimis w rol-
nictwie.

źródło:
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/
informacje-Prasowe/nowa-preferencyjna-linia-kredytowa

DL

Stowarzyszenie Skokowiak otrzymuje dary żywnościowe w ramach 
umowy z Bankiem Żywności z programu unijnego PeaD – europejski 
Program Pomocy najbardziej Potrzebującym. jest on skierowany do 
mieszkańców gminy Prusice, a finansowany ze środków Unii europej-
skiej. aby móc pobierać żywność konieczne jest skierowanie wystawio-
ne przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach wydane po 
wcześniejszej weryfikacji. Mogą bowiem brać w nim udział tylko osoby, 
które spełniają określone kryteria dochodowe. jest to bardzo dokładnie 
sprawdzane także przez Wrocławski Bank Żywności.

Stowarzyszenie Skokowiak składa ogromne podziękowania za wszelką 
pomoc zakładowi gospodarki komunalnej w Prusicach, oraz wszyst-
kim zaangażowanym Wolontariuszom. 

Tekst: Wanda Bandrowicz, Renata Skiba
Foto: Renata Skiba
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FiNAŁ hAlówki 
i Wręczenie PUcharóW
W dniu 30 stycznia 2016 r. odbyły się ostatnie 
mecze i uroczyste zakończenie Vi Edycji ligii 
halowej w Piłce Nożnej 2015/2016 o Puchar 
Burmistrza miasta i Gminy Prusice igora Ban-
drowicza. Po wielotygodniowych rozgrywkach, 
w pierwszej trójce uplasowały się zespoły: 

– Orzeł Prusice Seniorzy – i miejsce
– Orły górskiego – ii miejsce
– Sparta Wszemirów – iii miejsce

najlepszym strzelcem Turnieju okazał się Mate-
usz Fedyna z Bailando Trzebnica, a najlepszym 
bramkarzem – Piotr Maślankowski ze Sparty 
Wszemirów.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Tekst i foto: Renata Skiba

W przyszłej VII edycji, pierwsze 6 drużyn będzie walczyło w I lidze, natomiast pozostałe drużyny z tabeli i te, które będą chciały wystartować w naszej lidze, rywalizować będą w II lidze.

W najciekawszym meczu XI kolejki, Orły Górskiego po 3 bramkach Karola Nowaka, 
pokonały Spartę Wszemirów i wskoczyły na podium zajmując II miejsce.

Pierwsza 10-tka strzelców na zakończenie Ligi Halowej.

Po rozdaniu pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych w Hali Sportowej ZS w Prusicach,  
przyszedł czas na pamiątkową fotografię

Najlepszy zawodnik Turnieju – Mateusz Fedyna 
z 84 strzelonymi bramkami!

Finaliści VI Edycji Ligi Halowej

Sparta Wszemirów wywalczyła III miejsce Zwycięzcami Turnieju zostali 
Orzeł Prusice Seniorzy
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„EGZoTycZNE” drużyNy
w hAlowych TurNiEjAch PiŁki NożNEj 
o PuchAr FErii Zimowych
Podczas Ferii zimowych w hali zS Prusice odby-
ły się pierwsze turnieje sportowe w ramach ak-
cji Ferie w gminie Prusice. Od rana rywalizowali 
chłopcy ze szkół podstawowych. Były to me-
cze towarzyskie, gdzie nie liczył się wynik lecz 
dobra zabawa. Od godziny 12.00 na parkiecie 
zaczęły rywalizację drużyny w kategorii  gim-
nazja. Do pojedynków stanęło 5 drużyn, grano 
systemem „każdy z każdym” 1x15 minut. Padały 
ciekawe wyniki meczy, nie brakowało emocji  
i składnych akcji wśród młodych piłkarzy. naj-

lepszą drużyną okazali się kODziraSy, którzy 
wygrali wszystkie swoje mecze zdobywając  
12 punktów, na 2 stopniu podium stanęła dru-
żyna cOcO jUMBO kaSzyce Wielkie ii, a tuż 
za nimi pierwsza ekipa cOcO jUBMO, kolejne 
miejsca przypadły drużyną POWróT gOryli 
We Mgle Oraz OrłOWi PrUSice. najlepszym 
strzelcem, z 8 strzelonymi bramkami, został 
Fabian Przystuplak, a najlepszym bramkarzem 
nikodem janicki.

następnymi sportowymi atrakcjami były Turniej 
Tenisa Stołowego w kategorii szkół podstawo-
wych i gimnazjum oraz rywalizacja w kategorii 
open, o miano najlepszej Drużyny w halowym 
Turnieju Piłki nożnej o Puchar Ferii. Turniej ten 
wygrał Orzeł kaszyce po zwycięstwach nad 
riki-Tiki adamczyki 4:3 oraz nad drużyną czte-
rej Pancerni i Pies 20:1, drugie miejsce zajęli 
czterej Pancerni i Pies wygrywając z riki-Tiki  
adamczyki 8:3, która to drużyna zajęła ostat-
nie miejsce na podium. królem strzelców  
z 11 bramkami na swoim koncie został jakub 
Figura, a najlepszym bramkarzem kolega z dru-
żyny eryk jędrzejczyk. 

Tekst: Artur Bagiński, Renata Skiba
Foto: Renata Skiba

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Ferii Zimowych, kategoria „gimnazja” Uczestnicy Turnieju o miano Najlepszej Drużyny Halowego Turnieju w kategorii „open”
 z organizatorem Arturem Bagińskim

Trofea Halowego Turnieju Piłki Nożnej

reKorDowo NA stArt 
4. Edycji Akcji „PrusicE BiEGAją”! 
76 osóB w i ETAPiE!

W dniu 31 stycznia 2016 r., kilka minut po 10.00, aż  
22 kobiety i 54 mężczyzn, rozpoczęło rywalizację w 4 edy-
cji biegania przez cały rok, Prusice Biegają! Frekwencja 
zaskoczyła bardzo pozytywnie! cieszy fakt, że bieganie  
w Prusicach co rok sprowadza coraz więcej biegaczy z róż-
nych zakątków Polski. 
już od godziny 9.00 do Prusickiego centrum Fitness poja-
wiali się pierwsi biegacze chcący wziąć udział w 4. edycji. 
Szybkie wypełnienie formularza, odebranie numeru star-
towego, rozgrzewka i można było rozpocząć  rywalizację 
na dystansie 5 km.
Tego dnia warunki do biegania były dobre. na trasie trochę 
dokuczał wiatr, ale to nie przeszkodziło wszystkim uczest-
nikom ukończyć bieg. na mecie pierwsi zameldowali się 
Burchacki Przemysław (17:34), hazubski andrzej (18:07)  
i jarecki ireneusz (18:12). Wśród kobiet zwyciężyła Minor-
czyk karina (21:32), za nią uplasowały się kumór Magdale-
na (22:00) i kosarzycka aneta (22:22). zabrakło zwycięzcy 
poprzedniej edycji Damiana jareckiego, którego dopadło 

przeziębienie. Życzymy powrotu do 
zdrowia i do rywalizacji w 4 edycji! 
Warto dodać, że zwycięzcy – Przemek 
i karina to mieszkańcy gminy Prusice, 
a dokładniej Skokowy.
na mecie na każdego czekał posiłek 
regeneracyjny. Była herbata z mio-
dem, cytryną i pomarańczami któ-
ra ogrzała zmarzniętych. Po ciężkim 
wysiłku trzeba uzupełnić węglowo-

dany więc przyszykowaliśmy dla Was banany  
i ciastka.

gdy wszyscy się posilili większość zawodników 
ruszyła na drugie okrążenie w ramach którego 
każdy otrzymuje dodatkowe punkty do klasyfi-
kacji generalnej. Tego okrążenia nie biegniemy 
na czas tylko na zaliczenie. na trasie podczas 
tego okrążenia był czas na pogaduchy, wyczu-
walna była również świetna atmosfera.

Pierwszy bieg za nami, a przed nami już za mie-
siąc kolejny etap Prusice Biegają. Mamy nadzie-
ję, że podobało się u nas i nie zabraknie Was na 
kolejnych etapach. jesteśmy w stanie przyjąć 
Was jeszcze więcej!

dziękujemy za przybycie i zapraszamy  
już 28 lutego 2016 roku. 

Nie może was zabraknąć!

Tekst: Przemysław Burchacki
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V miEjscE żAków 
DOlPaSzU SkOkOWa 
w woŁowiE 

W sobotę 16 stycznia bieżącego roku pod-
opieczni trenera artur Bagińskiego udali się na 
kolejny turniej halowy, tym razem do pobliskie-
go Wołowa, aby walczyć o Puchar Dyrektora 
OSiru. Początkowo, w fazie grupowej Żacy za-
liczyli 3 porażki kolejno:

Dolpasz – MkP Wołów i 1:4  
(bramka Oliwier Minorczyk),

Dolpasz – Olympic Brzeg Dolny 0:3

Dolpasz – Piast Żmigród 1:2  
(bramka Piotr rzepka),

Po fazie grupowej przyszedł czas na półfinał 
pocieszenia, w którym Dolpasz, po bramkach 
kacpra jędrzejczyka i Filipa Tracichleba, po-
konał drużynę Free kids zawonia 2:0, tym sa-
mym rozpoczęto walkę o 5 miejsce w turnieju 
z chłopcami z Olympicu, z którymi Dolpasz 
wcześniej poległ w fazie grupowej. Tym razem 
chłopcy zagrali ambitnie, z zaangażowaniem 
w grę od pierwszej do ostatniej minuty meczu 
i po bramce kacpra jędrzejczyka, w regulami-
nowym czasie gry, utrzymywał się remis 1:1,  
a więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebna 
była seria rzutów karnych. Żacy Dolpaszu oka-
zali się w tym elemencie gry perfekcyjni strze-
lając 3 rzuty karne, a ich wykonawcami byli 
jakub Steliga, kacper jędrzejrzyk oraz Dawid 
Bagiński. Marcel Podleśny obronił jeden rzut 
karny wykonywany przez drużynę przeciwnika  
i tym samym na tablicy wyników pojawiło się 
3:1 dla Dolpaszu. Barwy Dolpaszu reprezento-
wali zawodnicy: Marcel Podleśny, jakub Steli-
ga, Oliwier Minorczyk, Dawid Bagiński, Piotr 
rrzepka, Miłosz cichoń, Filip Tracichleb, Tomasz 
Dziurkowski, erwin roguszczak oraz kacper je-
drzejczyk. Trener: artur Bagiński. LKS Dolpasz Skokowa z trenerem Arturem Bagińskim

W tym miejscu składamy ogromne podzięko-
wania rodzicom chłopców, którzy od początku 
turnieju kibicowali swoim młodym piłkarzom  
i wspierali ich na parkiecie wołowskiej hali 
oraz Panu Burmistrzowi Miasta i gminy Prusice 
igorowi Bandrowiczowi, który opłacił startowe  
w w/w turnieju, najmłodszym adeptom piłki 
nożnej Dolpaszu Skokowa.

Tekst: Artur Bagiński
Foto: Artur Bagiński

Rafał cierpi na: dziecięce porażenie mózgowe, epilepsję, wodogłowie, niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu głębokim, jest niewidomy. Chłopiec karmiony jest sondą i przez całą 
dobę oddycha przez respirator. Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę, która poprawi jakość 
życia Rafała.

Kontakt do mamy Rafała: Jadwiga Sowa – tel. 516 027 549




