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Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, jako Lider Projektu, wspól-
nie z przedstawicielami Gminy Wołów, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała i Milicz 
podpisał partnerski wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług 
administracyjnych w 5 JST województwa dolnośląskiego istotnych dla pro-
wadzenia działalności gospodarczej”.

  5 JST chce rozwiJać 
  iSToTne uSługi adminiSTracyJne 
dla prowadzenia  
 dZiAŁAlNości  
GosPodArcZEj

więcej str. 4

300 Tys. 
dOfInanSOWanIa na
REMOnTY KOŚCIOŁÓW

więcej str. 6

Gmina Prusice otrzymała 200 tys. dofinansowania  
z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowe-
go na II etap remontu dachu Kościoła w Pawło-
wie Trzebnickim i 100 tys. na remont Kościoła pw.  
Św. Józefa w Prusicach!

ponad 900 osób NA wysTęPiE
KABArETu sMilE! 
Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem. Bilety w cenie 30 zł okazały się hitem ce-
nowym i wyprzedały się na pniu. nad sprawnym 
rozmieszczeniem setek pojazdów, które parkowały 
w okolicy, czuwali miejscowi strażacy.

więcej str. 9

 PANiE w PrusicAch 
 dZiEń KoBiET święTowAŁy 
 z MuzYKą I huMOREM 
We wtorek 8 marca 2016 r., sala kinowa Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach,  zamieniła się 
w salę widowiskową wypełnioną po brzegi publicz-
nością, składającą się wyłącznie z Pań. 

więcej str. 12-13

wYniKi 
III ETaPu 4. EdYCJI
PrusicE BiEGAjĄ

więcej str. 17

Od 1 KWIETnIa 2016 R.
MożNA sKŁAdAć wNiosKi
do ProGrAMu rodZiNA 500+

więcej str. 10



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 nieukrywaną przyjemnością przekazujemy mieszkańcom 
Gminy Prusice, nowy, wiosenny numer miesięcznika informa-
cyjnego Prusice24. 

Wydarzenia ostatniego miesiąca jakie zdominowały nasz 
Biuletyn to przede wszystkim nowe projekty, dofinansowania 
na gminne inwestycje, otrzymane granty. to także sukcesy  
i osiągnięcia uczniów oraz sportowców, których w gminie 
Prusice jest niemało, jak choćby rodzimy athletics team. 
Ponieważ mamy poświąteczny czas, nie zabrakło także kilku 
relacji w wielkanocnym klimacie. Wszystkich parafian ucieszy 
na pewno fakt, że dwa kościoły w Gminie Prusice otrzymają 
kolejny zastrzyk gotówki z ministerstwa na dokończenie re-
montów.

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.

Poza tym, w numerze, możecie Państwo przeczytać o wielu radosnych 
wydarzeniach w gminie jak występ Kabaretu Smile, podczas którego hala 
Zespołu Szkół pękała w szwach, a także obejrzeć fotorelację z Gminnego 
Dnia Kobiet, gdzie na przybyłe do GoKiSu Panie czekało mnóstwo atrakcji 
i niespodzianek.
a na deser informacje o imprezach, seansach kinowych, sukcesach mieszkań-
ców i nowych, ciekawych zajęciach dla dzieci i dorosłych, zorganizowanych 
w ośrodku Kultury w Prusicach. to wszystko i jeszcze wiele innych ciekawych 
informacji odkryjecie Państwo wewnątrz najnowszego, marcowego wydania 
Prusice24.

Zapraszamy wszystkich czytelników do współtworzenia naszego miesięczni-
ka. 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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rozmawiano o poprawie 
 jAKości świAdcZENiA usŁuG ZdrowoTNych 

Gmina Prusice już wkrótce złoży wniosek o dofinansowania  
na zakup i wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań w telemedycynie.

Burmistrz miasta i gminy Prusice igor Bandrowicz, wspólnie z Kierownikiem ośrodka 
zdrowia w Prusicach adamem gubernatem, w czwartek 25 lutego 2016 roku, spot-
kali się z przedstawicielami urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego 
w sprawie możliwości pozyskania środków zewnętrznych z regionalnego Programu 
operacyjnego dla województwa dolnośląskiego 2014 – 2020 na poprawę jakości 
świadczenia usług zdrowotnych ma terenie gminy Prusice.

– Głównym tematem naszych rozmów były 
najnowsze rozwiązania w tzw. telemedycynie 
czyli w „medycynie na odległość”. To innowa-
cyjna forma opieki zdrowotnej i świadczenia 
usług medycznych. Łączy w sobie elementy 
medycyny, informatyki oraz telekomunikacji 
– podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 
Igor Bandrowicz dodając:
– Gmina Prusice już wkrótce złoży wniosek  
o dofinansowania na zakup i wdrożenie naj-
nowocześniejszych rozwiązań w telemedy-
cynie.

W Polsce telemedycyna koncentruje się głów-
nie na opracowywaniu i wdrażaniu systemów 
do przesyłania sygnałów EKG, zdjęć rentge-
nowskich, obrazów uSG, CT, itp. przez tele-
fon, Intranet lub Internet, najczęściej w celach 
konsultacyjnych.
Korzyści płynące z tego typu zastosowań są 
obopólne. Lekarze monitorują na bieżąco 
stan zdrowia pacjentów, a pacjenci zyskują 
komfort lepszej jakości usług połączonych  

z wygodą, jaką jest przebywanie w dowol-
nym miejscu, niekoniecznie na oddziale szpi-
talnym.
Jak możemy przeczytać na stronie interneto-
wej www.pro-plus.pl, zaletami telemedycy-
ny są przede wszystkim: 
– ułatwienie dostępu do specjalistycznej 

opieki medycznej mieszkańcom małych 
miast i wsi,

– pomoc w usługach specjalistycznych oraz 
konsultacjach dla mniejszych ośrodków 
medycznych,

– polepszenie opieki zdrowotnej na odizolo-
wanych lub odległych obszarach,

– szybka diagnoza i pomoc medyczna w ra-
townictwie,

– ułatwiony dostęp do pomocy medycznej 
w poważnych, nagłych przypadkach lub 
katastrofach naturalnych,

– zmniejszona hospitalizacja i zredukowanie 
konieczności dojazdów pacjentów,

– zmniejszone ogólne koszty leczenia i opie-
ki zdrowotnej w kraju,

NA TErENiE GMiNy PrusicE

– zwiększone możliwości podnoszenia kwa-
lifikacji personelu medycznego, szczegól-
nie na prowincji,

– oszczędności wynikające z usprawnień ad-
ministracyjnych,

– umożliwienie realizacji badań naukowych, 
dotychczas wymagających pracochłon-

nych dojazdów oraz scalania danych roz-
proszonych po różnych jednostkach służ-
by zdrowia,

– zmniejszenie barier w komunikacji pomię-
dzy ośrodkami służby zdrowia.

Tekst: Dorota Leń, Renata Skiba

dolNoślĄsKi 
KongreS Samorządowy
W środę 23 marca 2016 roku we Wrocław-
skim Centrum Kongresowym przy hali Stu-
lecia we Wrocławiu odbył się dolnośląski 
Kongres samorządowy pod hasłem  
„wyzwania – Perspektywy – Zagrożenia” 
zorganizowany przez urząd Marszałkowski 
Województwa dolnośląskiego, a prowadzo-
ny przez dziennikarza i prezentera telewizyj-
nego Piotra Kraśko.
Gminę Prusice na Kongresie reprezentował 
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz wraz z pracownikami urzędu Miasta 
i Gminy w Prusicach.
dla samorządowców i uczestników Kongre-
su Organizatorzy przygotowali w sumie pięć  
paneli tematycznych z ciekawymi panelista-
mi, wśród których znalazły się takie zagad-

nienia jak: „finanse samorządów. Możliwości, 
perspektywy, zagrożenia”, „fundusze euro-
pejskie kluczem do zrównoważonego roz-
woju”, Edukacja – „Reformy systemu oświaty 
a sytuacja samorządów”, zdrowie – „Mapa 
potrzeb zdrowotnych, prawny aspekt komer-
cjalizacji podmiotów leczniczych” oraz „Cen-
tralizacja czy decentralizacja władzy? Rola 
samorządów w ustroju demokratycznym 
Polski”.

Kongres zgromadził w sumie ok. 500 osób  
z całego dolnego Śląska związanych z samo-
rządami na każdej płaszczyźnie.

Tekst: Dorota Leń
Foto: FB, Organizatorzy, Gmina Milicz

 Podczas jednego z paneli dyskusyjnych,  
głos zabrał także poseł na Sejm RP, Michał Jaros
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5 JST chce rozwiJać iSToTne uSługi adminiSTracyJne 
dla prowadzenia dZiAŁAlNości GosPodArcZEj
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice igor Ban-
drowicz, jako lider Projektu, w piątek 26 
lutego 2016 roku wspólnie z przedstawicie-
lami Gminy wołów, Gminy oborniki śląskie, 
Gminy wisznia Mała i Gminy Milicz podpisał 
partnerski wniosek o dofinansowanie pro-
jektu pn. „rozwój usług administracyjnych  
w 5 jsT województwa dolnośląskiego istot-
nych dla prowadzenia działalności gospodar-
czej” do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i administracji, obejmujący podatki i opłaty 
lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja i Rozwój, działanie 2.18 Wysokiej ja-
kości usługi administracyjne. Całkowita war-

tość partnerskiego projektu to 1 mln zł, z czego 
wnioskowane dofinansowanie to 842 800,00 zł. 
Gmina Prusice ma już spore doświadczenie  
w realizacji partnerskich projektów jako Lider 
Projektu, gdyż w ramach perspektywy unijnej  
2007-2013 zrealizowała projekt z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „rozwój  
e-urzędów w 8 jsT województwa dolnoślą-
skiego” wspólnie z Gminą Wołów, z Gminą 
Oborniki Śląskie, z Gminą zawonia, z Gminą 
Wisznia Mała, z Gminą dobroszyce, z Gminą 
Prochowice, z Powiatem Trzebnickim oraz fir-
mą Maculewicz Consulting z Pruszkowa. Part-
nerstwo na realizację tego projektu pozyskało 
w ostatecznym rozrachunku ponad 1,9 mln zł, 
a projekt został zakończony pozytywnie z osiąg-
nięciem założonych wskaźników. W ramach pro-
jektu JST zmodernizowały lub wprowadziły Elek-
troniczne Obiegi dokumentów, powstały nowe 
e-usługi dla Mieszkańców 8 JST województwa 
dolnośląskiego, a także powstały Punkty Po-
twierdzania Profili zaufanych oraz pracownicy  
8 JST podnieśli swoje kompetencje. 

Prusice liderem Partnerskiego Projektu dla 
jsT posiadających wyższy poziom rozwoju 
instytucjonalnego!
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandro-
wicz po realizacji projektu 5.2.1 POKL postano-
wił podjąć kolejne wyzwanie i powołać partner-

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice  
Igor Bandrowicz Liderem Partnerskiego Projektu 

dla JST posiadających wyższy poziom  
rozwoju instytucjonalnego!

stwo w celu wystartowania o dofinansowanie  
w kolejnym konkursie dla Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego. I tym samym w grudniu 
2015 roku 5 samorządów z terenu wojewódz-
twa dolnośląskiego: Gmina Prusice, Gmina 
Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Wisznia 
Mała i Gmina Milicz  postanowiło złożyć part-
nerski projekt, którego Liderem została Gmina 
Prusice, obejmującym głównie podatki i opłaty 
lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami,  
w tym lokalami użytkowymi. 
Projekt pn. „rozwój usług administracyj-
nych w 5 jsT województwa dolnośląskiego 
istotnych dla prowadzenia działalności go-
spodarczej” został przygotowany w odpowie-
dzi na konkurs dla JST posiadających wyższy 
poziom rozwoju instytucjonalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  
i Rozwój, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i eduka-
cji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi admi-
nistracyjne. 
– Celem głównym złożonego projektu jest po-
prawa efektywności świadczenia usług admini-
stracji publicznej w 5 Jednostkach Samorządu 
Terytorialnego województwa dolnośląskiego 
istotnych dla prowadzenia działalności gospo-
darczej poprzez wdrożenie i modernizację sy-
stemów elektronicznej obsługi podatkowej 
(EOP) oraz elektronicznego zarządzania nie-

Gmina Prusice od lipca 2015 roku posiada Punkt 
Potwierdzania Profilu Zaufanego w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Prusicach

ruchomościami (EZN), wzrost kwalifikacji  
u 61 pracowników samorządowych oraz wdro-
żenie systemu zarządzania ISO 9001:2008  
w jednej JST do końca 09.2017 – opowiada Li-
der Projektu, Burmistrz Igor Bandrowicz.
Wniosek partnerski w dniu 26 lutego 2016 roku 
został złożony elektronicznie i wysłany do  
MSWia. Wyniki i listę dofinansowanych pro-
jektów poznamy na przełomie lipca/sierpnia  
2016 roku. 

Tekst: Dorota Leń

sEsjA NAdZwycZAjNA 
rady miaSTa i gminy PruSice
Na wniosek Burmistrza igora Bandrowicza, 
na 16 marca 2016 r. zwołano nadzwyczaj-
ną sesję rady Miasta i Gminy Prusice. rad-
ni spotkali się w sali narad urzędu Miasta  
i Gminy.
W zaproponowanym porządku jak zawsze mia-
ło miejsce przyjęcie protokołu z poprzedniej 
sesji, a następnie przyszedł czas na podjęcie 
uchwał m.in. w sprawie zmiany uchwały budże-
towej na 2016 r., rozwiązania Straży Miejskiej  
w Prusicach, programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Prusice na 2016 r. 
Miała miejsce także zmiana uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Prusice, w której uregulowano 
niektóre zapisy porządkujące uchwałę, a także 
omawiano sprawę zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych.
Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad kilku uchwał m.in. wyrażenie 
zgody na odpłatne nabycie na własność przez 
Gminę Prusice nieruchomości pod poszerzenie 
dróg gminnych od osoby fizycznej, likwida-
cji jednostki organizacyjnej zespołu Ekono-
miczno-administracyjnego Szkół i Przedszkoli 
w Prusicach, czy wyrażenie zgody na zbycie 
określonych nieruchomości gminnych w Jago-
szycach i Ligotce. Wniosek, po przegłosowaniu 
został przyjęty jednogłośnie.

w dalszej części obrad radni podjęli 14 uch-
wał, które dotyczyły m.in.:
– zmiany uchwały budżetowej na 2016 r., która 
po przegłosowaniu została podjęta większością 
głosów. Projekt uchwały wraz z autopoprawką 
przedstawiła Skarbnik Gminy Teresa Czarniecka, 

która także odpowiadała na pytania radnych co 
do szczegółów w przedstawionych zmianach  
w budżecie gminy. 
Radny Leśniak zapytał, na remont i wyposaże-
nie których pomieszczeń socjalnych w urzędzie 
przekazuje się 35 tys zł? 
Burmistrz Bandrowicz wyjaśnił, że na ten cel 
wykorzystamy środki z programu 500+. Chce-
my przygotować zaplecze socjalne dla pracow-
ników oraz łazienki na piętrze urzędu. 
Padło też pytanie ze strony Radnego Kawalca, 
czy w Skokowej będzie boisko pełnowymiaro-
we i czy jest taka potrzeba? 
Burmistrz wyjaśnił, że kluby piłkarskie wynajmu-
ją boiska w Trzebnicy, co stanowi bardzo duży 
koszt. Takie boisko ma służyć przede wszystkim 
szkole, przedszkolu oraz klubom sportowym.

na Sesji przegłosowano także uchwałę w spra-
wie rozwiązania Straży miejskiej w Prusicach, 
która została podjęta jednogłośnie.
zgodnie z nowymi przepisami, które weszły  
w życie 1 stycznia 2016, Straż Miejska nie może 
prowadzić kontroli prędkości za pomocą fotora-
darów, co stanowiło główne źródło dochodów 
i dawało możliwość jej utrzymania. Właśnie  
w związku z tym faktem, podjęto uchwałę  
w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Prusi-
cach.
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Igor 
Bandrowicz. Jak powiedział: 
– Prusicka Straż Miejska dysponowała fotora-
darem przy drodze krajowej nr 5, a także foto-
radarami mobilnymi, które ustawiane były na 
wioskach (między innymi w Świerzowie, na no-
wej drodze łączącej Prusice ze Skokową), gdzie 
kierowcy najczęściej przekraczali prędkość. Bez 

tych urządzeń, bez pieniędzy, które spływały  
do gminy z mandatów za przekraczaną przez 
kierowców prędkość, samorządu nie byłoby 
stać na utrzymanie urzędników Straży Miej-
skiej. Dlatego też straż musiała zostać zlikwi-
dowana. 

następnie przegłosowano uchwałę w spra-
wie „Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Prusice na 2016 r.”. 
Podjęto ją jednogłośnie. Projekt uchwały przed-
stawił Sekretarz gminy Prusice, Grzegorz Tere-
bun. Jak powiedział: 
– Każdego roku przyjmujemy uchwałę dotyczą-
cą opieki nad zwierzętami, w tym roku również. 
Do tej pory odławianiem bezdomnych zwie-
rząt zajmowała się Straż Miejska, od tego roku 
będzie zajmował się tym podmiot wyłoniony  
w przetargu.

Po przegłosowaniu uchwał, przyszedł czas na 
wolne wnioski. 
Radni postulowali m.in. o: zamontowanie lamp 
oświetlenia ulicznego w Wilkowej (były PGR), 
przy drodze Wilkowo-Brzeźno, o rozbudowanie 
oświetlenia ulicznego w Pietrowicach Małych, 

przy drodze w kierunku oczyszczalni ścieków, 
o zaplanowanie remontu drogi Brzeźno – Bo-
rówek (droga wojewódzka) oraz remontu drogi  
w Borowie. 
zwrócono uwagę, że na chodniku ul. Kolejowej 
w Prusicach parkowane są samochody, które 
uniemożliwiają przejście pieszym. W związku  
z tym należałoby wprowadzić zakaz parko-
wania. zaapelowano, aby na ul. Górkowickiej  
w Prusicach zamontowano próg zwalniający. 
Radni zwrócili także uwagę, że jest potrzeba  
naprawienia drogi koło p. Ladry w Prusicach, 
niezbędne jest odtworzenie rowu oraz drogi 
koło bloków w zakrzewie, a także wycięcie to-
poli przy drodze do Brzeźna. 
Burmistrz Igor Bandrowicz ustosunkował się do 
zgłoszonych wniosków odpowiadając:
– Mamy 2 fazy działania: realizacja oświetle-
nia ulicznego i projektowanie. Do oczyszczalni 
ścieków w Pietrowicach jest zaprojektowanych 
7 lamp, koszt ok. 40 tys. zł. Obecnie musimy  
się wstrzymać ponieważ Tauron wycofał się  
z inwestycji komunalnych. Tam gdzie jeszcze 
nie ma oświetlenia będziemy projektować. 
Szukamy także środków na remonty dróg, m.in 
w Borowie, bowiem ta droga rzeczywiście wy-
maga przebudowy. Będziemy także naciskać, 
aby do planu remontów dróg wojewódzkich, 
weszła droga Brzeźno – Borówek.
Na ul. Kolejowej w Prusicach ustawimy znak za-
kazujący parkowania na chodniku. 
Ulica Górkowicka w Prusicach jest zakwalifiko-
wana do przebudowy i przy tej inwestycji wska-
zane jest zamontowanie progów. 
Zgłosiliśmy także do odwodnienia drogę koło  
p. Ladry, a przejęcie działki w Zakrzewie jest 
niezależne od nas i do maja nie będzie decyzji. 
Drogę Wilkowa-Brzeźno chcemy poszerzyć  
o 1 m i przy tej inwestycji wytniemy topole. 

Tekst i foto: Renata Skiba

Burmistrz Igor Bandrowicz, podczas Sesji 
Nadzwyczajnej, spokojnie i konkretnie 

odpowiadał na pytania Radnych.  
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GMiNA PrusicE sTArA się o środKi 
na PRzEBudOWę I dOPOSaŻEnIE W SPRzęT
BudyNKu GoKis
Samorząd prusicki na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem w poniedziałek 22 lutego 
2016 roku złożył wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i doposażenie w sprzęt 
budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach” w ramach konkursu z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priory-
tetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3. dziedzictwo kulturowe. Przewidywana wartość 
zadania 4 220 250,55 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to 85% – 3 587 212,97 zł. 

– Kluczowym celem złożonego wniosku  
o dofinansowanie na zadanie „Przebudowa 
i doposażenie w sprzęt budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach” jest 
poprawa jakości usług kulturalnych świad-
czonych przez GOKiS oraz zwiększenie po-
tencjału edukacyjno-animacyjnego oraz 
oferty kulturalnej gminy Prusice poprzez mo-
dernizację, przebudowę oraz doposażenie 
ośrodka – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz dodając: 
– Konieczność realizacji projektu wynika ze 
zdiagnozowanych problemów: zły stan tech-
niczny budynku, niska efektywność ener-
getyczna skutkująca rosnącymi kosztami 
utrzymania oraz negatywnym wpływem na 
środowisko, brak pomieszczeń na prowadze-
nie działalności kulturalnej przy jednoczesnej 
dostępności nieużytkowanych powierzchni 
wymagających przebudowy i modernizacji, 
niewystarczająca ilość sprzętu do prowadze-
nia działalności i rozszerzenia oferty kultural-
nej. 

Projekt jest kontynuacją i uzupełnieniem 
dotychczas prowadzonych działań gminy 
Prusice w zakresie rozwoju oferty i infrastruk-
tury kultury, turystyki i rekreacji – samorząd 
w tych obszarach upatruje stymulantów 
rozwoju gospodarczo-społecznego gminy 
uwzględniając jej endogeniczny potencjał. 
zadanie będzie komplementarne z wcześniej 
realizowanymi projektami przez Gminę Pru-
sice oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Prusicach m.in. Informatyzacją Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach (dofi-
nansowanie z RPO Wd 2007-2013 – ponad 
500 tys. zł), zakup trwałego wyposażenia do 
prowadzenia działalności kinowej w Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach 
(dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki 
filmowej – ok. 50 tys. zł); zakup dodatkowe-
go wyposażenia do prowadzenia działal-
ności kinowej w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Sportu w Prusicach (dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury i dziedzictwa narodowego, 
200 tys. zł.). 

– Zakres planowanego projektu obejmuje 
przebudowę wraz z termomodernizacją, 
zagospodarowanie terenu oraz wyposa-
żenie w meble i sprzęt budynku GOKiSu 
– podkreśla p.o. dyrektora Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Sportu w Prusicach Paweł Grzyb 
dodając: 
– Realizacja tego zadania podwyższy stan-
dard funkcjonowania i umożliwi rozszerze-
nie oferty placówki, a tym samym wesprze 
szeroko rozumianą aktywność kulturalną 
mieszkańców gminy, dając impuls do po-
dejmowania nowych przedsięwzięć.

Gmina Prusice złożyła wniosek w odpowie-
dzi na konkurs ogłoszony przez zarząd Wo-
jewództwa dolnośląskiego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 

Budynek Ośrodka Kultury zdecydowanie wymaga remontu

GrANT w wysoKości 10 Tys. ZŁ 
na zielony zaKąTeK odeBrany
W czwartek 25 lutego 2016 roku w Sali Ko-
lumnowej dolnośląskiego urzędu Woje-
wódzkiego we Wrocławiu odbyło się uroczy-
ste wręczenie grantów, w tym również dla 
Gminy Prusice w ramach VI edycji konkursu 
funduszu naturalnej Energii z województwa 
dolnośląskiego. fundusz naturalnej Energii 
to konkurs grantowy organizowany przez 
Gaz-SYSTEM S.a. Grant w imieniu Burmi-
strza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowi-

dolnośląskiego 2014–2020, Oś Priorytetowa 
4 Środowisko i zasoby, działanie 4.3. dziedzi-
ctwo kulturowe.
Całkowita wartość planowanego zadania to  
4 220 250,55 zł, z czego wnioskowane dofinan-
sowanie w wysokości 85% to 3 587 212,97. 
natomiast na pozostałe 15% wartości zada-
nia czyli 633 037,58 zł Gmina Prusice planu-
je pozyskać środki z narodowego funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkur-
su i wybrania projektów do dofinansowania 
to czerwiec – lipiec 2016 roku. 

Tekst: Dorota Leń

Grant w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza odebrali pracownicy  
Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach. 

cza odebrali pracownicy Referatu funduszy  
zewnętrznych urzędu Miasta i Gminy w Pru-
sicach. 
dyplomy i czeki nagrodzonym wręczyli Wo-
jewoda dolnośląski Paweł hreniak, przed-
stawiciele Gaz-SYSTEM S.a. oraz fundacji 
ziemia.
Warto dodać, że Gmina Prusice jako jedyny 
samorząd z terenu województwa dolno-
śląskiego już po raz drugi otrzymała grant  

w kwocie 10 000 złotych, tym razem na reali-
zację projektu „zielony zakątek”.
– Celem projektu „Zielony Zakątek” jest 
kontynuacja działań proekologicznych na 
terenie Gminy Prusice, poprzez zagospo-
darowanie lokalnych 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: 
– Projekt ma zachęcić do dbania o swo-
je otoczenie, tworzenia zielonych miejsc,  
bogatych w cenną roślinność. Ma pomóc  
w identyfikacji zagrożeń równowagi  
w przyrodzie i kształtować świadomość 
ekologiczną przy jednoczesnym kreowaniu 
właściwych postaw i zachowań.
zgodnie z projektem zagospodarowane zo-
staną skwery w Gminie Prusice, w tym dwa 
osiedla w Skokowej, której ulice związane są 
z roślinnością oraz zostanie utworzony ogró-
dek z ziołami- tzw. „ziołownia” – przyjazna ra-
batka dla owadów (w Borówku) oraz dodat-
kowo jeden skwer zostanie wybrany przez 
lokalną społeczność w trakcie głosowania 
internetowego.
nasadzenia roślin (krzewy, bliny i zioła) będą 
realizowane przez mieszkańców gminy.
dodatkowo zostanie stworzona „Ścieżka 
zmysłów”, która będzie oddziaływać na zmy-
sły pozawzrokowe. Będzie ona sposobem 
na przypomnienie człowiekowi i sile jego 
zmysłów, które pozwalają odczuć przyrodę 

w bezpośrednim kontakcie. Ścieżka będzie 
składać się z kilku kwater zawierających róż-
norodne materiały: kamienie, szyszki, kora, 
piasek oraz powstanie tablica informacyjna 
na temat roślinności.
dla uczniów szkoły podstawowej zostanie 
zorganizowana wycieczka do Skansenu 
urządzeń i Maszyn Rolniczych w miejscowo-
ści Borówek., gdzie zostaną przeprowadzone 
warsztaty z zakresu ochrony środowiska. 
W miejscowości Skokowa na nowo zago-
spodarowanym skwerze odbędzie się piknik 
rodzinny w lipcu br., gdzie dodatkowo zo-
staną przeprowadzone konkursy z zakresu 
segregacji odpadów oraz zanieczyszczenia 
środowiska dla dzieci 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 Podstawo-
wą w  Skokowej oraz Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu w Prusicach.

Tekst: MJZ, DL
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200 Tys. doFiNANsowANiA MKidN 
NA ii ETAP rEMoNTu dAchu KościoŁA  
w PAwŁowiE TrZEBNicKiM!
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała archanioła we Wszemirowie pod koniec październi-
ka 2015 roku złożyła do Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Priorytetu 
dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków wniosek na kolejny etap prac związanych z re-
montem dachu Kościoła św. ap. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim – remont i konserwacja 
pokrycia dachu oraz więźby dachowej nad częścią centralną kościoła „kopułą” oraz wymiana 
rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich. Wniosek został przygotowany przez zespół 
pracowników urzędu Miasta i Gminy w Prusicach wspólnie z Parafią i ks. Proboszczem.

Miło nam poinformować, że projekt otrzymał pozytywną ocenę sprawdzających, a także zo-
stało przyznane Parafii dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł.

Jednym z celów władz Gminy Prusice, na czele 
z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem 
Bandrowiczem, jest ochrona zabytków na te-
renie naszej Gminy. W związku z tym Parafie 
za pośrednictwem pracowników urzędu Mia-
sta i Gminy, każdego roku składają wnioski  
o dotacje na zabytki do Ministerstwa Kultury 
i dziedzictwa narodowego oraz do urzędu 
Marszałkowskiego Województwa dolnoślą-
skiego – Wydziału Kultury. Parafie także są 
wspierane przez Gminę z budżetu samorzą-
du prusickiego w drodze konkursów na dota-
cje konserwatorskie.

– Cieszy fakt, że prace przy Kościele św. Ap. 
Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim mogą  
być nadal kontynuowane. W 2015 roku uda-
ło się zrobić pierwszy etap prac związanych  
z remontem dachów oraz fumigacją kościoła, 
a także odnowiono kulę z kapsułami z dachu 
kościoła – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy 
Prusice Igor Bandrowicz dodając: 
– W dniu 29 stycznia 2016 roku złożono również 
wniosek na II etap prac w Kościele św. Ap. Piotra 
i Pawła w Pawłowie Trzebnickim do Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego w ramach kon-
kursu dotyczącego Ochrony Zabytków. Wyniki 
w ramach prac konserwatorskich poznamy pod 
koniec marca 2016 roku.

W 2015 roku Parafia pozyskała środki w ra-
mach dotacji konserwatorskich z urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa dolnośląskiego 
na realizację zadania Remont dachów oraz 
fumigacja Kościoła p.w. św. apostołów Piotra 
i Pawła w Pawłowie Trzebnickim, w wysokości 
33 tys. zł. natomiast z Gminy Prusice przyzna-
no dotację w kwocie 73 961,90 zł.

z wynikami MKidn w ramach Programów Mi-
nistra można się zapoznać tutaj:

http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ 
finanse/programy-ministra/programy-
mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-
zabytkow.php

Tekst: DL
Foto: Renata Skiba

Kościół pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim

100 TyS. dofinanSowania 
NA rEMoNT KościoŁA Pw. św. jóZEFA   
w PrusicAch
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba apostoła w Prusicach pod koniec października 
2015 roku złożyła do Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego w ramach Priorytetu 
dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków wniosek na kolejny etap prac w Kościele Św. 
Józefa Oblubieńca w Prusicach – remont dachu nad prezbiterium oraz remont attyk i ścian 
zewnętrznych – strona północna i zachodnia. Wniosek został przygotowany przez zespół pra-
cowników urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

Miło nam poinformować, że projekt otrzymał pozytywną ocenę sprawdzających, a także zo-
stało przyznane Parafii dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł.

– Cieszy fakt, że prace przy zabytku – Kościele 
Św. Józefa mogą być nadal kontynuowane. 
Warto zwrócić uwagę że już udało nam się 
zabezpieczyć dach oraz dokonać remontu 
dachów mniejszych – podkreśla Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, któ-
remu zależy na rewitalizacji i inwestowaniu 
w obiekty sakralne na terenie Gminy Prusice 
dodając:
–W dniu 29 stycznia 2016 roku złożono również 
wniosek na III etap prac wraz z fumigacją przy 
Kościele Św. Józefa do Samorządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w ramach konkursu doty-
czącego Ochrony Zabytków. Wyniki w ramach 
prac konserwatorskich poznamy pod koniec 
marca 2016 roku.

Jak podkreśla włodarz Gminy Prusice, to 
głównym celem zadania jest zachowanie 
materialnego dziedzictwa kulturowego, po-
przez przeprowadzenie remontu dachu nad 
prezbiterium oraz remontu attyk i ścian ze-
wnętrznych (strona północna i zachodnia)  
w budynku kościoła poewangelickiego p.w. 
św. Józefa Oblubieńca w Prusicach.
– Zadanie ma na celu przeprowadzenie prac 
ratunkowych przy dachu świątyni (zagrożenie 
na zewnątrz obiektu stanowią spadające ele-
menty pokrycia dachowego, wewnątrz kawałki 
tynku ze sklepień) oraz murów, które są zawil-
gocone, zagrzybione, ze znacznymi ubytkami. 
Konieczna jest spójna realizacja remontu da-
chu ze ścianami, niezbędne jest oczyszczenie, 
odgrzybienie oraz naprawa powierzchni mu-

rów (liczne braki cegły, czy ubytki w spoinach) 
– zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 
dodając:
– Obecny stan świątyni grozi katastrofą  
budowlaną. Ze względu na stan obiektu od 
2010 r. jest on wyłączony z użytkowania, aby 
kościół został oddany do ponownego użytku 
niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych eta-
pów remontu. Realizacja zadania poprawi 
bezpieczeństwo w kościele i przy nim, ale także 
przywróci pierwotny wygląd i poprawi estety-
kę.

na zadania w Kościele Św. Józefa Parafia 
w 2014 roku przy wsparciu urzędu Miasta 
i Gminy w Prusicach pozyskała dofinanso-
wanie w wysokości 80 000,00 zł z urzędu 
Marszałkowskiego Województwa dolnoślą-
skiego w ramach dotacji konserwatorskich 
oraz 120 000,00 zł z Gminy Prusice również 
w ramach prac konserwatorskich na „Re-
mont więźby dachowej budynku kościoła 
poewangelickiego p.w. Józefa Oblubieńca  
w Prusicach – Etap I – zabezpieczenie dachu”. 
Całkowita wartość zadań w 2014 roku wynio-
sła 200 000,00 zł.
W 2015 roku pozyskano dofinansowanie na 
II etap remontu dachu Kościoła Św. Józefa 
Oblubieńca w Prusicach – remont dachów 
mniejszych i dachu nad prezbiterium –  
w kwocie 100 tys. zł z Ministerstwa Kultury 
i dziedzictwa narodowego na Ochronę za-
bytków oraz 30 tys. zł z Gminy Prusice. Całko-
wita wartość zadania wyniosła 163 093,49 zł, 
z czego 33 093,49 zł to wkład własny parafii.

Prusice

z wynikami MKidn w ramach Programów 
Ministra można się zapoznać tutaj:
http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ 
finanse/programy-ministra/programy-
mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-
zabytkow.php

Tekst: Dorota Leń
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warsztatY wielKanocne 
 w GMiNNyM ośrodKu KulTury 
warsztaty wielkanocne, które odbyły się  
w Wielki Czwartek w Gminnym Ośrodku  
Kultury i Sportu w Prusicach prowadzo-
ne były przez 4 artystów, którzy pomagali 
uczestnikom stworzyć wyjątkowe ozdoby 
wielkanocne. 

Jednym z nich był ryszard Glegoła, który 
zdobił pisanki metodą malowania igłą. Tech-
nika ta pozwala, przy odrobinie zdolności 
plastycznych, stworzyć małe dzieła sztuki – 
dzieła igłą malowane. Swoją pierwszą pisan-
kę stworzył już 15 lat temu.

Kolejną zaprezentowaną techniką było ma-
lowanie woskiem. To popularny w kraju styl 
tworzenia pisanek. Wystarczy świeczka, pa-
tyczek lub kredka z wbitą szpilką. Łepek od 
szpilki moczymy w wosku i niczym pędzlem, 
krótkimi ruchami, wyczarowujemy najróż-
niejsze wzory na wydmuszce. Podczas war-
sztatów, taką metodę zdobniczą prezento-
wała janina słota z córką Małgorzatą.

natomiast Edyta soja cierpliwie instruowa-
ła zebranych jak uszyć z filcu, nietuzinkowe 
ozdoby wielkanocne. nie są wymagane 
wielkie umiejętności krawieckie bowiem naj-
prostszy ścieg często prezentuje się najefek-
towniej.

Ciekawą technikę, dzięki której powstało 
szereg oryginalnych ozdób, zaprezentowa-
ła Agnieszka dobrzańska. Był to quilling, 
czyli technika z rodzaju papieroplastyki słu-
żąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków 
papieru, zwiniętych w kształt spiralnej sprę-
żyny, a następnie odpowiednio uformowa-
nych. Ozdoba wykonana w ten sposób to ist-

ny majstersztyk. Pani agnieszka przekonała 
też uczestników jak piękne mogą być figurki 
z gipsu malowane własnoręcznie.

Warsztaty wzbudziły duże zainteresowanie 
tak wśród dorosłych jak i dzieci, które chęt-
nie uczyły się nowych, nieznanych im tech-
nik zdobniczych. Wszystkie te wyjątkowe 
umiejętności, przekazywane są w rodzinach 
z pokolenia na pokolenie. dzięki temu wiele 
z nich przetrwało do dnia dzisiejszego.

Tekst i Foto: Renata Skiba

Pisanki igłą malowane Ryszarda Glegoły

Pan Ryszard, chętnie pomagał swoim naj- 
młodszym uczniom, tworzyć małe dzieła sztuki 

Malowanie woskiem – taką metodę zdobniczą zaprezentowała Janina Słota z córką Małgorzatą

Quilling – technika z rodzaju papieroplastyki, służąca do tworzenia ozdób 
z wąskich pasków papieru, zwiniętych w kształt sprężyny

Warsztaty wzbudziły duże zainteresowanie tak wśród dorosłych,
 jak i dzieci, dla których była to świetna zabawa
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GMIna PRuSICE 
NA wysTAwiE sToŁów wiElKANocNych 
w oBorNiKAch ślĄsKich

Partnerstwo „Wspólnie dla Gminy Prusice” oraz 
Sołectwo Kopaszyn reprezentowało Gminę 
Prusice podczas VIII Obornickiej Wystawy Sto-
łów Wielkanocnych, która odbyła się w sobotę 
12 marca 2016 roku w Obornickim Ośrodku 
Kultury.
Stoły Wielkanocne, zarówno Partnerstwa 
„Wspólnie dla Gminy Prusice”, jak i Sołectwa 
Kopaszyn wyglądały pięknie i okazale i jak 
przystało na stoły wielkanocne bardzo sma-
kowicie. Tego dnia sołectwo Kopaszyn zosta-
ło szczególnie docenione, zajmując podczas 
wystawy drugie miejsce. Serdecznie gratulu-
jemy!
za pomoc w przygotowaniu potraw i dekora-
cji serdeczne podziękowania należą się Sto-
warzyszeniom „Razem dla Górowy”, „Wspól-
nie dla Pietrowic”, „17 stawów ze Świerzowa”, 
„aktywni Pawłów Trzebnicki” oraz „Trzech alei  
z Kopaszyna” i Pani sołtys z Piotrkowic Kata-
rzyny Chuchrak.

Tekst: DL, RS
Foto: Organizatorzy, Sołectwo Kopaszyn

Urodziwy i smakowicie zastawiony stół Wielkanocny sołectwa Kopaszyn

Zasłużone II miejsce dla sołectwa Kopaszyn

GMIna PRuSICE 
STara Się o środKi na uTworzenie 
MIEJScA REkREAcJI I WYPOcZYNkU W STRUPINIE
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz, w poniedziałek 29 lutego 2016 roku, 
podpisał wniosek o dotację na realizację pro-
jektu pn. „utworzenie miejsca rekreacji wraz  
z zagospodarowaniem terenu w sołectwie 
Strupina”, w ramach konkursu urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa dolnośląskie-
go „Odnowa dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku.  
Gmina Prusice stara się o dotację w wyso-
kości 25 422, 40 zł, zaś całkowita wartość 
zadania planowanego do realizacji wynosi  
50 844,80 zł.

– Celem złożonego wniosku na projekt „Utwo-
rzenie miejsca rekreacji wraz z zagospoda-
rowaniem terenu w sołectwie Strupina” jest 
utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku  

 NABór wNiosKów o PrZyZNANiE PoMocy  
NA ModErNiZAcję 

GosPodArsTw rolNych
agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków

 od 31 marca 2016 do 29 kwietnia 2016  
o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. 

Szczegóły w załączniku:
www.prusice.pl/images/2016ogolne/aRiMR_Modernizacja_gospodarstw_rolnych.pdf

Tekst: DL

Strupina – projekt zagospodarowania terenu

Stół wielkanocny Partnerstwa “Wspólnie dla Gminy Prusice” 

w Strupinie – podkreśla Burmistrz Miasta 
i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: 
– Będzie to również miejsce, które będzie 
służyło integracji społeczności lokalnej,  
a także miejsce służące do organizacji imprez 
cyklicznych.

Tekst: Dorota Leń
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ponad 900 osób 
 NA wysTęPiE KABArETu sMilE! 

Gmina Prusice na początku każdego roku or-
ganizuje wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. 
W ubiegłych latach na Prusickiej Scenie Ka-
baretowej wystąpili: Kabaret Paranienormal-
ni, Kabaret Moralnego niepokoju, Kabaret 
neonówka oraz Kabaret Skeczów Męczących. 
Tym razem, 19.02.2016 r. o godz.20.00, do hali 
Sportowej zespołu Szkół w Prusicach zawitał 
Kabaret ,,Smile”, ze swoim najnowszym pro-
gramem.
Kabaret Smile powstał we wrześniu w 2003r. 
W jego skład weszli andrzej Mierzejewski, 
Paweł Szwajgier, Michał Kincel. Jak czytamy 
na oficjalnej stronie kabaretu „Preferujemy 
skecze obyczajowe, bazujące na humorze 
sytuacyjnym oraz na charakterystycznych 
postaciach. Lubimy bawić się formą. Szukamy 
absurdów życia codziennego i przenosimy je 
na scenę. uwielbiamy śpiewać, jeden z nas 

Ponad 900 osób obejrzało Kabaret Smile w Prusicach Śpiewem, tańcem, dialogiem – Smile bawił do łez

Na zakończenie podziękowano członkom Kabaretu, w imieniu mieszkańców gminy 

nawet potrafi, dlatego też naszą silną stroną 
jest piosenka kabaretowa. unikamy humoru 
politycznego bo po co parodiować komedię. 
Każdy nasz spektakl jest jedyny i niepowta-
rzalny. dlatego też jeśli kabaret Smile, to tylko 
i wyłącznie na żywo.”
Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zain-
teresowaniem. Wzięło w nim udział ponad  
900 osób w tym nie tylko mieszkańcy naszej 
gminy, ale również mieszkańcy gmin sąsied-
nich. Bilety w cenie 30 zł okazały się hitem 
cenowym i wyprzedały się na pniu. nad 
sprawnym rozmieszczeniem setek pojazdów, 
które parkowały w okolicy, czuwali miejscowi 
strażacy.
Podczas dwugodzinnego występu „Smile” 
bawił nas skeczami, śpiewem, strojem, a na-
wet mimiką. Ciekawa i zaskakująca fabuła, 
przedstawiająca codzienne życie w krzywym 

zwierciadle, cieszyła się zainteresowaniem 
zarówno młodszych jak i starszych widzów.  
do dziś niejeden powtarza „Bożenka czy jest 
w domu kakao?”
Podczas występu publiczność świetnie się ba-
wiła, nie zabrakło słynnej „fali’’. Często słychać 
było salwy śmiechu. Cóż się dziwić, Kabaret 
perfekcyjnie zaprezentował swój program 
artystyczny wzbudzając zachwyt wśród pub-
liki. artyści bardzo szybko nawiązali kontakt 
z publicznością, która żywiołowo reagowała 
na każdy dowcip i odwdzięczyła się za wy-
stęp gromkimi brawami. Przed występem jak  
i w trakcie można było zakupić popcorn, na-
chosy, słodycze oraz ciepłe i zimne napoje. 
na zakończenie, artystom podziękowali  
w imieniu mieszkańców gminy – Burmistrz 
Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 

Paweł Grzyb oraz Radny Miasta i Gminy Pru-
sice artur Bagiński. Po występie można było 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, otrzymać 
autograf oraz zakupić pamiątkową płytę,  
kubek lub inne gadżety z podobizną człon-
ków Kabaretu Smile.  

Tekst: Kamil Tomaszek, Renata Skiba
Foto: Marcin Mazurkiewicz

Po występie można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, otrzymać autograf  
oraz kupić kubek z Bożenką

Tym sposobem, koszulka z herbem Prusic, 
trafiła na szerokie wody
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Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej co roku ok. 30 tys. osób uzyska uprawnienia do zasiłku dla bezro-
botnych lub świadczenia przedemerytalnego z tytułu zakończenia opieki w związku ze śmiercią podopiecznego lub utratą ważności 
jego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

WaŻnE zMIanY   
DlA OPIEkUNóW OSóB NIEPEłNOSPRAWNYch

Informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Trzebnicy pragnie poinformować, iż 
zgodnie z założeniami ustawy o pomo-
cy państwa w wychowaniu dzieci (dz. 
u. 2016.195) każdej rodzinie zastępczej 
przysługuje dodatek wychowawczy  
w wysokości 500 zł na każde dziecko 
będące w pieczy zastępczej, bez wzglę-
du na dochód rodziny zastępczej. 

dodatek przyznawany będzie na okres 
12 miesięcy na podstawie złożonego 
przez Państwa podania. W przypad-
ku braku zmian w sytuacji rodziny za-
stępczej dodatek ten będzie ustalany  
z urzędu na okres następnych 12 mie-
sięcy. Przysługiwać on będzie do 18 ro- 
ku życia dziecka przebywającego  
w pieczy zastępczej. Wniosek o jego 
przyznanie należy złożyć w Powia-
towym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Trzebnicy. W związku z tym, iż  
w/w ustawa wejdzie w życie z dniem 
1 kwietnia 2016r. dopiero od tego 
momentu należy składać odpowied-
nie wnioski. Wnioski złożone przed  
1 kwietnia 2016 będą odsyłane. 

W przypadku złożenia wniosku o usta-
lenie prawa do dodatku wychowaw-
czego w terminie 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy (tj. od 1 kwietnia 
2016 r. do 1 lipca 2016r.) prawo do do-
datku ustala się od dnia wejścia w życie 
ustawy (czyli od 1 kwietnia 2016).
Wypłata dodatku nastąpi po otrzyma-
niu środków z budżetu państwa na re-
alizację tego zadania.

druk wniosku do pobrania na stronie: 
www.pcpr.trzebnica.pl

InfORMaCJa 
w SPrawie 
dodaTKu 

wychowawczego



Gazeta Społeczności Prusickiej Prusice 24 | Nr 3/2016 | Marzec 2016 r. aKtualnoŚci 11

LaPTOPY 
dlA sZKoŁy PodsTAwowEj 
w PioTrKowicAch
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz, we wtorek 8 marca 2016 roku, na 
ręce dyrektora Mariusza Kiepula przekazał 
15 laptopów, na rzecz uczniów oraz nauczy-
cieli ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. 
Było to dla wszystkich radosną niespodzian-
ką podczas obchodów dnia Kobiet.

– Tym samym zakończyliśmy realizację pro-
jektu „Informatyzacja Gminy Prusice jako 
sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cy-
frowemu” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego, z Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka – podkreśla włodarz Gminy 
dodając: 

– Warto zaznaczyć, że Gmina Prusice pozy-
skała na to zadanie ponad 2,7 mln złotych,  
a projekt był sfinansowany w 100% ze środ-
ków zewnętrznych.

Foto: SP Piotrkowice

Burmistrz Igor Bandrowicz i Dyrektor Mariusz Kiepul podczas przekazania komputerów

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach

anKIETa
mieSzKańców gminy PruSice

Drodzy Mieszkańcy!
Gmina Prusice chcąc podnieść jakość oferowanych e-Usług Publicznych oferowanych w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Prusice oraz podległych jednostkach planuje w ramach nowej perspektywy 
unijnej na lata 2014 – 2020 ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu w ramach Osi Priorytetowej  2 – Techno-
logie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne. Przedsięwzięcia szczebla 
regionalnego i lokalnego dotyczące zwiększenia dostępu i jakości e-usług.

W związku z powyższym celem badania ankietowego, ważne jest poznanie Państwa potrzeb  
i doświadczeń w zakresie załatwiania spraw w urzędzie i podległych jednostkach oraz ewentu-
alna poprawa i rozszerzenie jakości oferowanych e-usług. 
Wyniki ankiety będą bardzo pomocne w opracowaniu diagnozy do projektu ze środków RPO 
WD 2014-2020.
Ankieta ma charakter anonimowy, a pytania w kwestionariuszu mają charakter pytań za-
mkniętych.
Udzielane odpowiedzi nie będą poddawane ocenie, a każda odpowiedź wniesie wartościowy 
wkład w przeprowadzane badanie. Informacje przez nas zebrane mają charakter jedynie sta-
tystyczny.
Zachęcamy serdecznie do wypełnienia ankiety, gdyż ona pozwoli nam poznać  
Państwa potrzeby.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice 

Igor Bandrowicz

Ankieta dostępna jest pod adresem internetowym: 
http://interankiety.pl/interankieta/295de38a8244b8dce42dbee617ba35a2 

Opracowanie:
Marzanna Jurzysta-Ziętek – Gmina Prusice,

Referat Funduszy Zewnętrznych

Szanowni Państwo! 
Jesteśmy rodzicami Jakuba Garandży, Jakub ma 14 lat. Na co dzień jest uroczym, uśmiechniętym dzieckiem. Niestety Kuba od urodzenia 
cierpi na spastyczne 4-kończynowe dziecięce porażenie mózgowe, epilepsję, krótkowzroczność, skoliozę, zwichnięte biodro, małogłowie. 
Nie potrafi samodzielnie chodzić, raczkować, a nawet siedzieć. Jakub wymaga ciągłej opieki. Ogromną szansą dla naszego syna jest stała, 
kompleksowa rehabilitacja. Dzięki systematycznej, ciężkiej pracy, Jakub małymi krokami robi postępy. Jako rodzice pragniemy zapewnić 
Kubie jak najlepszy rozwój, jednak koszty rehabilitacji, leczenia specjalistycznego, sprzęty oraz turnusy rehabilitacyjne w znacznym  
stopniu przekraczają nasze możliwości finansowe.
Dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie 1% podatku i jednocześnie zachęcamy do dokonywania nawet  
drobnych wpłat na poniższe konto, by wspomóc leczenie Jakuba. 

Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław 
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 

PAMIĘTAJ! W pole cel szczegółowy wpisz: „Alladyn” 
Jakub jest podopiecznym Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju i Ochrony Zdrowia. Ofiarowane przez Państwa pieniądze zostaną w całości 
przeznaczone na Turnusy rehabilitacyjne oraz sprzęty pomocne Jakubowi w codziennym życiu. 
Zależy nam bardzo, aby Kuba wziął udział w turnusach rehabilitacyjnych w ośrodku Zabajka 2 w Złotowie, w terminie od 2016-04-14  
do 2016-04-27 oraz 2016-06-29 do 2016-07-03.

Serdecznie dziękujemy za okazaną nam pomoc, Iwona i Adam Garandża

DANE FUNDACJI:
Dolnośląska Fundacja 

Rozwoju Ochrony Zdrowia
54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37

NR KRS 0000050135
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panie w prusicach 
 dZiEń KoBiET święTowAŁy 
 z MuzYKą I huMOREM 

We wtorek 8 marca 2016 roku, sala kinowa 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusi-
cach, zamieniła się w salę widowiskową wy-
pełnioną po brzegi publicznością, składającą 
się wyłącznie z Pań. Tego dnia panowała tu 
doskonała atmosfera okraszona wspaniałą 
muzyką i koncertem Martyny Marek i Seba-
stiana frąckowiaka, ciekawymi pokazami fi-
zycznych umiejętności męskiej grupy Street 

Koncertem Martyny Marek ze Żmigrodu i Sebastiana Frąckowiaka  
rozpoczęto Dzień Kobiet w GOKiSie. 

Pokaz fizycznych umiejętności męskiej grupy  
Street Workout Trzebnica zachwycił wszystkie Panie

Wysportowana sylwetka, młodość i uśmiech na twarzy – czego chcieć więcej!

Workout Trzebnica, dawką dobrego humoru 
za sprawą Kabaretu Chyba z Wrocławia- lau-
reata nagród na festiwalach kabaretowych 
w Polsce, a także poradami specjalistów  
w dziedzinie kosmetyki, dietetyki i fitnessu 
jak agnieszka Kamela i Magdalena Kurzyd-
ło – przedstawicielki Oriflame z Obornik Śl. 
oraz agnieszka i daria Czech z Gabinetu Ma-
sażu ze Skokowej. Były także pyszne napoje  

i smakołyki przygotowane przez Kawiarenkę 
Pod Trzema Wieżami. To wszystko za sprawą 
obchodów dnia Kobiet, jakie przygotował 
prusicki GOKiS wspierany przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza.

Wyśmienita zabawa trwała do godziny 21.00. 
na zakończenie każda Pani otrzymała, z rąk 
dyrektora Ośrodka Kultury Pawła Grzyba  
i radnego artura Bagińskiego, pięknego tuli-
pana, aby wracając do domu czuła, że to był 
jej dzień, jej święto.

Jak napisał następnego dnia, na swojej stro-
nie fB, Kabaret „Chyba”:
– Drogie Panie! Obyście miały przez cały 
rok tyle energii i radości jak te super dziew-
czyny w Prusicach! Była moc! Wielkie dzięki 
i na pewno do zobaczenia!

Najlepszego!

Tekst: Renata Skiba, Dorota Leń
Foto: Marcin Mazurkiewicz

Pyszne napoje i smakołyki przygotowane przez Kawiarenkę Pod Trzema Wieżami, znikały w oka mgnieniu
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Dobry humor nie opuszczał zebranych ani na chwilę 3 godziny relaksu w GOKiSie 

Kabaret „Chyba” w akcji Spontaniczna zabawa podczas występu Kabaretu „Chyba”

Popisom Kabaretu z Wrocławia towarzyszyły salwy śmiechu Miłe zakończenie wieczoru - kwiatek dla każdej Pani 
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RekRutac ja do kl. I  Szkoły PodStawowe j 2016-2017
do 15 kwietnia!

W Szkole Podstawowej w Prusicach już w lutym rozpoczęto rekrutację  
na rok szkolny 2016/2017 do:

– oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prusicach
– klasy pierwszej przy Szkole Podstawowej w Prusicach

do złożenia wniosków zobligowani są rodzice/opiekunowie prawni dzieci,  
które po raz pierwszy przyjdą od września 2016 r. do oddziału przedszkolnego  

oraz do klasy pierwszej, jeżeli dotychczas dzieci nie uczęszczały do naszej placówki.
– do klasy pierwszej – wnioski należy złożyć w terminie  

do 15 kwietnia 2016 r. w wersji papierowej, do sekretariatu szkoły
– wychowanie przedszkolne – wnioski należało złożyć do 15 marca 2016 r.

wszelkie infoRmacje Pod telefonem: 
71 312 62 11

Tekst: Tomasz Drohomirecki, RS
Foto: www.sp2.pisz.pl

PrZyGoTowANiA sKoKowsKiEj PodsTAwówKi
do MiędZyNArodowEj oliMPiAdy
W Szkole Podstawowej w Skokowej dzieje 
się wiele dobrego. To co zwraca szczególną 
uwagę, to aktywność nauczycieli, którzy cią-
gle poszukują nowych metod, rozwiązań, 
sposobów kreatywnego rozwoju i pobu-
dzenia aktywności uczniów, a także chęci  
i zaangażowanie uczniów biorących udział  
w projektach, czy olimpiadach. 
Jednym z najbardziej spektakularnych wy-
zwań w najbliższej przyszłości jest między-
narodowa olimpiada Kreatywności „desti-
nation imagination”, która odbędzie się we 
wrocławiu, w dniach 1-3.04.2016 r. 

Szkoła ze Skokowej bierze w niej udział już 
po raz trzeci. Tym razem pojadą trzy drużyny 
z klas III, IV i V. Wcześniej uczniowie musieli 
wybrać kategorię w jakiej chcą się zapre-
zentować. Mieli do wyboru m.in. kategorię 
naukową, techniczną, teatralną, konstrukcyj-
ną. Wszystkie drużyny zdecydowały się na to 
samo wyzwanie drużynowe – kategorię tea-
tralną. 
Przygotowania ruszyły pełną parą już we 
wrześniu. uczniowie pod czujnym okiem na-
uczycieli i rodziców, stworzyli krótki spektakl 
teatralny pt. „na tropie”, z samodzielnie stwo-
rzoną scenografią, fabułą i strojami. Całość 

musi się zamknąć w ciągu 8 minut. Podczas 
samego występu, trenerzy/nauczyciele nie 
mogą już w żaden sposób pomagać, mogą 
co najwyżej obserwować poczynania swoich 
podopiecznych. Komisje konkursowe ocenia-
ją pomysł, kreatywność uczestników, przekaz 
i odbiór przedstawienia. Członkowie Komisji 
zadają także pytania dotyczące przedstawie-
nia, aby sprawdzić, czy uczniowie przygoto-
wali się samodzielnie. Tak wygląda pierwszy 
dzień Olimpiady. drugiego dnia uczniowie 
zmierzają się z wyzwaniem nr 2, którego nie 
zna przed konkursem, żadna z drużyn. Jury 
znów ocenia wykonane zadanie pod wzglę-
dem kreatywności.
Trzeci dzień to wielki finał z atrakcjami oraz 
rozdanie wyjątkowych i bardzo atrakcyj-
nych nagród. nagrodą główną jest wyjazd 
całej drużyny wraz z opiekunem do uSa,  
a za miejsce drugie gratyfikacją jest podróż 
do Chin! 
Jak powiedział nam dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Skokowej andrzej Grzegorzewicz: 
– Kreatywność to waluta XXI wieku. Dziś nie 
wystarczy już dobre wykształcenie. Praco-
dawcy bardziej niż zwykle stawiają na krea-
tywnego pracownika, bo to on jest gwaran-
tem rozwoju firmy. Dlatego też, aby naszym 
uczniom ułatwić start w dorosłe życie, podej-
mujemy się takich wyzwań jak udział w Mię-
dzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności. 
Samo przygotowanie do niej, to już niesamo-
wity rozwój pomysłowości, kreatywności, czy 
samodzielności ucznia. Tak naprawdę dzieci 
biorące udział w takim przedsięwzięciu są 
zwycięzcami już na starcie.

uczniom i nauczycielom ze skokowskiej 
podstawówki życzymy dużo wytrwałości, 
odrobinę szczęścia i mnóstwo samozaparcia 
w dążeniu do celu, staną bowiem w szranki  
z najlepszymi szkołami! Powodzenia!

Tekst i foto: Renata Skiba
Wyjątkowym rekwizytem 

są własnoręcznie stworzone instrumenty

Przygotowania do Międzynarodowej Olimpiady Kreatywności ruszyły pełną parą

W każdy weekend, w Prusickim Obiek-
cie Multifunkcyjnym, wyświetlany jest 
jakiś hit kinowy. Wiedzą o tym nie tylko 
mieszkańcy Gminy Prusice, ale i gmin 
ościennych, przyjeżdżając chętnie cały-
mi rodzinami. 
W drugi weekend marca, w prusickim 
kinie, odnotowano prawdziwy rekord 
frekwencji!  Wyświetlano wówczas pre-
mierowo film „Siedem rzeczy, których 
nie wiecie o facetach”. W sali kina, w ten 
jeden weekend, zgromadziło się ponad 
430 widzów!
To prawdziwy rekord frekwencyjny 
ostatnich miesięcy! za sukcesem same-
go filmu stoi jego fabuła – to życiowa, 
romantyczna, ale i zabawna historia,  
a właściwie siedem różnych historii, któ-
re się ze sobą przeplatają, siedem spoj-
rzeń na mężczyzn, ich relacje i związki. 

Jednak my cieszymy się przede wszyst-
kim z tego powodu, że mieszkańcy gminy 
i powiatu wybrali właśnie prusickie kino, 
aby przyjść, czy też przyjechać na seans. 
Także podczas premiery filmu animowa-
nego dla najmłodszych zwierzogród, czy 
też „Misiek w nowym Jorku” zanotowano 
ponad 150 sprzedanych biletów. To także 
duża frekwencja jak na niewielkie Prusi-
ce.
na pewno zachęca korzystna cena bi-
letów, który w Prusicach kosztuje za-
ledwie 10 zł. Poza tym przed seansem  
i w trakcie można kupić na miejscu pop-
corn, orzeszki, nachosy, czy napoje. Ro-
dzinna wyprawa do wrocławskiego kina 
to koszt co najmniej 50 zł/os. Więc pru-
sickie kino wypada tu zdecydowanie na 
plus.

Tekst: Renata Skiba

REKORdOWa fREKWEnCJa
 w PrusicKiM oBiEKciE MulTiFuNKcyjNyM!
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LEKCJE TWÓRCzOŚCI 
 cZyli jAK ZEsPoŁowo i KrEATywNiE TworZyć
 i roZwiĄZywAć ProBlEMy

Od września 2015 r w Szkole Podstawowej 
w Skokowej realizowany jest innowacyjny 
program edukacyjny „lekcje twórczości – 
twórcze rozwiązywanie problemów (TrP) 
w praktyce”, który powstał z inicjatywy aka-
demii Twórczego nauczyciela przy wsparciu 
i zaangażowaniu departamentu Edukacji 
urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W progra-
mie bierze udział 30 szkół podstawowych  

z Wrocławia oraz nasza Szkoła Podstawowa 
w Skokowej. Program nauczania TrP jest no-
wym impulsem pedagogicznym i może stać 
się przyczynkiem edukacyjnego sukcesu 
współczesnej szkoły. W celach i założeniach 
programu widoczny jest akcent położony 
na naukę myślenia stymulowaną w proce-
sie twórczego rozwiazywania zadań i prob-
lemów. zaplanowany od września 2015 r. 

pilotaż programu lekcje twórczości – TrP  
w praktyce, polegający na stosowaniu no-
wych metod i form kształcenia już w klasie 
pierwszej, służyć ma zmianie sposobów na-
uczania na takie, które lepiej odpowiadać 
będą na rzeczywiste potrzeby edukacyjne 
najmłodszych uczniów w szkole.
założona koncepcja programu to przede 
wszystkim uczenie: myślenia, rozwiązywa-
nia zadań i problemów, samodzielnego od-
krywania przez uczniów wiedzy oraz pracy 
zespołowej. Sposoby pracy podczas zajęć 
pozwalają na zmianę modelu uczenia (się) 
uczniów i „odejście” nie tylko od ławek, ale 
również od sposobu nauczania, w którym do-
tychczas zwykle nauczyciel stanowił główne 
źródło przekazywania wiedzy i reżyserował 
proces dydaktyczny. uczestnicy zajęć podej-
mują różnorodne wyzwania. W ciekawych 
zabawach, zadaniach i ćwiczeniach maja 
okazję angażować wszystkie zmysły, rozwijać 
wielorakie inteligencje, aby podczas każdych 
zajęć mogli wybierać swój preferowany spo-
sób uczenia się. uczniowie uczą się zarządza-

nia własnym procesem uczenia się. filozofią 
programu (lekcji twórczego rozwiązywania 
problemów) jest przygotowanie uczniów 
do życia w świecie, w którym przyjdzie im 
żyć za kilka lat, nie zaś w tym, w którym ży-
jemy obecnie. Rozumienie współczesnego 
świata to umiejętność przetwarzania i sto-
sowania wiedzy (a nie tylko jej posiadania). 
uczniom tworzy się zajęcia podczas, których 
mogą „bawić się” wiedzą, odnosić ją do rze-
czywistości, stosować w praktyce i poszuki-
wać z nią powiązań. Taką edukację śmiało 
można nazwać edukacją „poza schematami”. 
Pozwala ona uwierzyć dzieciom, że świat 
wokół nich jest wciąż do odkrycia i właśnie 
ich rolą jest, aby go odkryć. najważniejszym 
zadaniem zajęć jest rozbudzenie ciekawości 
poznawczej, rozwijanie płynności, giętkości 
i oryginalności myślenia, ukierunkowanie na 
odkrywanie i rozwiązywanie problemów za 
pomocą poznawanych heurystyk twórczych 
tj.: „Co by było, gdyby…?”, „Burza mózgów” 
– i jej odmiany, „Skojarzenia gwiezdne”, „Pi-
ramida priorytetów”, „Burza pytań”, „Łańcuch 
skojarzeń”, „Metaplan”, „zalety, wady i to co in-
teresujące”, „Rozważ wszystkie czynniki”, „al-
ternatywy, możliwości, wybory”, „SCaMPER”.
zajęcia obfitują w dużą różnorodność me-
tod i sposobów pracy, zróżnicowanie celów, 
treści, form, metod i sposobów pracy z dzieć-
mi. Podczas zajęć uczniowie mają okazję 
doświadczyć takich sytuacji dydaktycznych, 
aby móc zastosować jak najszerszy wachlarz 
aktywności. 

Tekst: Anna Cieśla
Foto: Renata Skiba

Anna Cieśla i dzieci z klasy pierwszej podczas Lekcji Twórczości

Jak z gąbki, korków, rurek, kartki, pokrywki 
 i folii aluminiowej zbudować przedmiot, 

który będzie pływał i przewiezie „pasażera”? 

W związku z udziałem grupy Szkolnego Koła 
Wolontariatu przy zespole Szkół w Prusicach 
w Publicznym Gimnazjum im. h. Sieniewi-
cza w VIII edycji programu edukacyjnego 
„Przywróćmy Pamięć”, serdecznie prosimy  
o pomoc i wsparcie dla inicjatywy młodzieży, 
która pragnie upamiętnić istniejący niegdyś 
w Prusicach cmentarz żydowski. 
Program realizowany jest przez fundację 
Ochrony dziedzictwa Żydowskiego w Polsce 
w ramach partnerstwa z Muzeum historii 
Żydów Polskich POLIn oraz dzięki wsparciu 
Stowarzyszenia Żydowski Instytut historycz-
ny a jego celem jest propagowanie wśród 
uczniów wiedzy na temat historii i kultury 
Żydów oraz zachęcenie ich do realizacji pro-

jektów na rzecz przywracania pamięci o spo-
łeczności żydowskiej w swojej miejscowości. 
formuła programu jest bardzo elastyczna  
i pojemna: uczniowie na podstawie dostęp-
nych informacji archiwalnych oraz opowieści 
zebranych od mieszkańców miejscowości 
odkrywają wielokulturowe dziedzictwo oko-
licy i przywracają społeczności pamięć o nim 
poprzez rekonstrukcję historii społeczności 
żydowskiej w swojej okolicy, następnie zaś 
podejmują różnorodne działania publiczne,
Gimnazjaliści z Prusic zwrócili się z prośbą do 
urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, by ufun-
dować i uroczyście odsłonić tablicę pamięci. 
Kamienna tablica w kształcie macewy ma 
stanąć w miejscu, w którym znajdował się je-

dyny w Prusicach cmentarz żydowski. nekro-
polia została zlikwidowana w 1975 roku.
Ideę upamiętnienia cmentarza poparł Bur-
mistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandro-
wicz zapewniając środki na sfinansowanie 
przedsięwzięcia.
uczniowie zamierzają odnaleźć macewy  
z dawnego cmentarza i wyeksponować je  
na murze.
W ramach projektu uczniowie zbadają rów-
nież, gdzie zostały one umieszczone po woj-
nie – niewykluczone, że niektóre z nich zo-
stały wykorzystane w gospodarstwach.
dodatkowo, uczniowie prusickiego gimna-
zjum chcą przeprowadzić wśród lokalnej 
społeczności akcję informacyjną odnośnie 
polsko-żydowskiej historii w swojej okolicy. 
Społeczność żydowska odgrywała niegdyś 
istotną rolę w tworzeniu i rozwoju Prusic. 
Musimy tę historię szanować i ją pielęgno-
wać. W miarę naszych możliwości będziemy 
wspierać przywracanie pamięci o tamtych 
czasach.

Stąd też prosimy Państwa o pomoc w tym za-
kresie – jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek 
informacje, bądź wiedzę na temat pozo-
stałości po cmentarzu żydowskim w naszej 
miejscowości, prosimy o kontakt z zespołem 
Szkół w Prusicach.

Tekst: Lucyna Zalewska i Żaneta Szatkowska-Wolska

Koordynatorzy Szkolnego Koła Wolontariatu
przy Zespole Szkół w Prusicach

w Publicznym Gimnazjum im. H. Sieniewicza

PoMóżMy odNAlEźć PoZosTAŁości 
PO CMEnTaRzu ŻYdOWSKIM W PRuSICaCh

Prusice

KiEdy w sKoKowEj 
POWSTanIE MaRKET dInO?
W roku 2016 w miejscowości Skokowa przy  
ul. Żmigrodzkiej, spółka dInO Polska S. a. mia-
ła w planach budowę jednego ze swoich mar-
ketów wraz z parkingiem. zapytaliśmy więc 
rzecznika prasowego spółki Macieja Galickiego  
o szczegóły związane z tą inwestycją. 
niestety, jak na razie, odpowiedzi te nie wniosły 
zbyt wiele informacji np. 
Prusice24: na kiedy przewidziane jest rozpo-
częcie/zakończenie prac? 
M. G.: niestety nie jestem w stanie określić tych 
terminów.
Prusice24: na jakim etapie są aktualnie prace 
nad nowym marketem? 
M. G.: Market jest aktualnie w fazie projektowania.
Prusice24: Ile osób znajdzie pracę w budowa-
nym obiekcie, a w związku z tym kogo poszuku-
jecie, czy już można znaleźć oferty pracy? 
M. G.: Będziemy poszukiwać do pracy około  
12 osób. Poszukiwani będą kierownik marketu, 
zastępca oraz kasjerzy-sprzedawcy. aplikować 
do pracy będzie można poprzez www.market-
dino.pl zakładka „Kariera” niestety rekrutacja 
jeszcze się nie rozpoczęła. 
Będziemy więc śledzić na bieżąco rozwój sytu-
acji. Jeśli napłyną do naszej redakcji informacje 
związane z inwestycją lub ruszą prace budow-
lane, powiadomimy Państwa o tym fakcie na 
łamach naszego biuletynu.

Tekst: Renata Skiba
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SuKCES 20 –LETnIEJ KaROLInY
mieSzKanKi gminy PruSice
W styczniu 2016 roku odbył się w Poznaniu 
Ogólnopolski Konkurs „Naga prawda o kobie-
cie w butach”, który organizowany był przez 
firmę  „I BuT” i „TaKE MORE”. Konkurs składał 
się z dwóch etapów, w których wzięło udział 
pond 800 dziewcząt. 

Spośród wszystkich wysłanych zgłoszeń 
zostało wybranych przez Jury, 12 finalistek,  
w tym Karolina Tomaszek z Pększyna w Gmi-
nie Prusice. finalistki musiały wziąć udział 

w profesjonalnej sesji zdjęciowej, która była 
kolejnym etapem konkursu. Sesja odbyła się 
20 lutego roku w Poznaniu, w hotelu ander-
sia. Tematem sesji była kobieta w bieliźnie  
i w stroju kąpielowym. finalistki miały tak-
że okazję uczestniczyć w nagraniu, prze-
prowadzono z nimi wywiad i rozmowę na 
backstage’u. uczestniczki spotkały się rów-
nież z celebrytą Michałem Koterskim, który 
był obecny podczas konkursu. 

finał okazał się wyjątkowo udany dla repre-
zentantki Gminy Prusice. Karolina Tomaszek 
otrzymała tytuł Miss Publiczności! Gratyfi-
kacją była nagroda pieniężna w wysokości  
2,5 tys. złotych.  

jak powiedziała nam Karolina :
– Każdy wygrany casting, konkurs traktuję 
jako sukces i wyróżnienie. Jestem na początku 
swojej drogi w zawodzie modelki więc bardzo 
się cieszę, gdy zostaję doceniona. Dzięki pró-
bom i przygotowaniom do finału poczułam się Karolina Tomaszek 

zdecydowanie pewniej. Jestem wyjątkowo za-
dowolona z konkursu, dzięki temu poznałam 
mnóstwo przemiłych osób, z którymi wspierali-
śmy się wzajemnie. Chciałabym serdecznie po-
dziękować za oddane na mnie głosy, za wspar-
cie znajomych, przyjaciół i rodziny. Dzięki nim 

mogłam spełnić swoje najskrytsze marzenia. 
Osiągnęłam pewność siebie, a przede wszyst-
kim wymarzony cel. Przede mną kolejne szanse 
i możliwości na spełnienie swoich marzeń. 

Tekst: KT, RS
Foto: „I But”, „Take More”

Karolina i zasłużony tytuł Miss Publiczności

powiatowY KonKurs
„siENKiEwicZA ZNAć i cZyTAć wArTo”
10.03.2016 r. w zespole Szkół w Prusicach od-
był się XV Powiatowy Konkurs „sienkiewicza 
znać i czytać warto”. Każda z uczestniczą-
cych szkół wystawiła trzyosobową drużynę. 
Gimnazjum im. h. Sienkiewicza reprezento-
wali: Paulina Szczepaniak, Wiktoria Ponie-
wierska i Michał Wołczański. 
W pierwszej części zmagań uczestnicy rozwią-
zywali test sprawdzający znajomość życiory-
su Sienkiewicza. druga część konkursu, miała 
miejsce w bibliotece szkolnej. Konkurencje 
były bardzo zróżnicowane: pytania dotyczące 
treści „Quo vadis”, rozpoznawanie bohaterów 
na podstawie przeczytanej charakterystyki, 
odgadnięcie, która postać jest autorem prze-
czytanych słów. najzabawniejsze okazało się 
zadanie o charakterze detektywistycznym 

– należało odnaleźć ukryty w bibliotece rysu-
nek związany z treścią powieści.

Po pełnych emocji zadaniach przyszła pora 
na ogłoszenie wyników:
I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Oborni-
kach Śląskich
II miejsce – Powiatowy zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Żmigrodzie
iii miejsce – Publiczne Gimnazjum w Prusi-
cach (nad przygotowaniami czuwała pani 
Monika janicka)

Organizatorkami konkursu były Panie Eweli-
na Skrzypiec i agnieszka drohomirecka.

Tekst: Agnieszka Drohomirecka
Foto: ZS w Prusicach

Reprezentanci prusickiego Gimnazjum – laureaci III miejsca

iii mieJSce ucznia z prusic
w PowiATowyM KoNKursiE rEcyTATorsKiM
10 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Trze-
bnicy odbył się Powiatowy Konkurs Inter-
pretacji Poezji dziecięcej dla uczniów klas  
drugich, organizowany przez Stowarzysze-
nie Oświatowe „Sowa”. Tegoroczna tematyka  
wygłaszanych utworów to „dziecko w poe-
zji”. 

W konkursie uczestniczyło 26 uczniów  
z 21 szkół powiatu trzebnickiego. naszą 

szkołę reprezentował uczeń klasy II Tomasz 
dziurkowski, który interpretował wiersz Jana 
Brzechwy pt. „Brudas”. Poziom konkursu  
w tym roku był bardzo wysoki, więc tym bar-
dziej jesteśmy dumni z Tomka, który zajął  
zaszczytne III miejsce w powiecie. 

Gratulujemy Tomaszowi zwycięstwa! do 
konkursu przygotowywała ucznia wycho-
wawczyni, pani Jolanta nowak.

Foto: SP PiotrkowiceSzczęśliwy Tomek Dziurkowski 

Dyplom za zajęcie III miejsca w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim
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wYniKi 
III ETaPu 4. EdYCJI
PrusicE BiEGAjĄ 
27 MaRCa 2016 R.

Mimo niedzieli wielkanocnej, nie zabrakło chętnych, 
którzy wzięli udział w kolejnym etapie „Prusice biegają”

ruszYła nowa 
oFErTA ZAjęć w GoKisiE 
Od połowy marca, w Gminnym Ośrodku 
Kultury trwają nowe zajęcia dla dzieci i doro-
słych. najwięcej osób zapisało się i przybyło 
na zajęcia:

– Taneczne (dla dzieci)
– Taniec towarzyski (dla dorosłych)
– Lego Robotyka (dla dzieci)
– Warsztaty fotograficzne
– Warsztaty gitarowe
– Warsztaty wokalne
– nauka gry na perkusji
– nauka gry na keyboardzie
– Kurs jęz. angielskiego dla początkujących
– Kurs obsługi komputera
– Klub szachowy

zdecydowanie najchętniej z zajęć korzystają 
dzieci. Szczególne zainteresowanie wzbudza 
wszystko co związane z tańcem. Jego nowo-
czesne formy mają dziś wielu zwolenników. 
Także nowość jaką jest Lego Robotyka, stała 
się ciekawą formą spędzania czasu. To zajęcia 
podczas, których dzieci wykorzystują zestaw 
klocków Lego wyposażony w sensory i czuj-
niki. W trakcie zajęć dzieci pracują w grupach 

dwuosobowych. Mają do dyspozycji laptopa 
z prostym oprogramowaniem obrazkowym. 
Budują między innymi ruszające się zwierząt-
ka, pojazdy, dobrze się bawią rozwijając wy-
obraźnię i zdolności manualne. Wśród osób 
dorosłych jest wielu chętnych, aby nauczyć 
się języka obcego, profesjonalnej fotografii, 
czy też wszystkiego co związane z muzyką, 
jak choćby gry na perkusji. 
Wszystkie zajęcia odbywają się cyklicznie,  
raz lub dwa razy w tygodniu. Część zajęć, jak 
nauka gry na perkusji, czy nauka gry na key-
boardzie to lekcje indywidualne. zajęcia są 
płatne, jednak ceny przystępne. Jeśli z lekcji 
chcą korzystać osoby, które aktualnie znaj-
dują się w trudnej sytuacji materialnej, mają 
one możliwość ubiegania się o umorzenie 
kosztów, na podstawie złożonego wniosku 
do dyrektora GOKiS w Prusicach. Każdy wnio-
sek będzie rozpatrywany indywidualnie.
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszyst-
kich chętnych do korzystania z nowej oferty. 
na każde zajęcia można zgłaszać swój udział 
w trakcie ich trwania, po wcześniejszym 
zgłoszeniu takiej chęci w Sekretariacie GOKiS  
Prusice lub telefonicznie pod numerem  
71 312 63 10. 

Szczegółowy wykaz zajęć (miejsce, godzina, 
dzień) wraz z cennikiem można znaleźć  

na ostatniej stronie

Tekst: Renata Skiba
Foto: Renata Skiba, źród. włas.

Podczas zajęć z Lego Robotyki dzieci mają do dyspozycji laptopa  
z prostym oprogramowaniem obrazkowym

Możliwość nauki gry na perkusji przyciągnęła tak dzieci jak i dorosłych
Taniec dla dzieci odbywa się w sali widowiskowej 
GOKiSu
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wyniKi oTwarTych KonKurSów 
na realizacJę zadań PuBlicznych gminy PruSice w 2016 r.

na podstawie zapisów w ustawie o Samorządzie Gminnym oraz ustawie o działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, lokalne Stowarzyszenia realizują, w imieniu gminy, zadania 
publiczne. Przedtem jednak przystępują do konkursu, ogłoszonego przez Burmistrza, składając oferty. Organizacje deklarują jakie działania chcą realizować i o jakie kwoty wnioskują.  
do oceny merytorycznej zgłoszonych zadań oraz zgodności z regulaminem powołuje się komisję, będącą zespołem opiniująco–doradczym. następnie Komisja przekazuje je Burmistrzowi, 
który podejmuje decyzję komu i w jakiej kwocie należy je przyznać. 
Tak w skrócie można wyjaśnić, na czym polega konkurs na realizację zadań publicznych w każdej gminie. Jak powiedziała nam Maria zientarska z urzędu Miasta i Gminy w Prusicach,  
Burmistrz Igor Bandrowicz także ogłosił 16 marca decyzję, w formie zarządzenia, które organizacje i w jakiej kwocie otrzymają dotację na realizację tychże zadań. 
Wyniki konkursów zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz na stronie internetowej www.prusice.pl

wyniki konkursu na zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2016 r.
– w zakresie sportu; 

– w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
– w zakresie: działalność wspomagająca organizacje pozarządowe;

przedstawiają się następująco:

wyNiKi KoNKursu
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym –  

zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2016 r.

lP. wnioskodawca tytuł zadania wysokość dotacji wnioskowanej 
(zł)

wysokość  
dotacji przyznanej 

(zł)

1 Stow. uniwersytet  
iii Wieku w Prusicach

aktywizacja, rozwijanie zainteresowań  
oraz wspieranie różnych form spędzania 
wolnego czasu wśród osób starszych

10.000 10.000

2 Polski Związek 
niewidomych

Prusice dla niewidomych seniorów �.��� 0

� razem 13.675 10.000

wyNiKi KoNKursu
w zakresie: działalność wspomagająca organizacje pozarządowe – 

zadanie finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2016 r.

lP. wnioskodawca tytuł zadania wysokość dotacji wnioskowanej 
(zł)

wysokość  
dotacji przyznanej 

(zł)

1 Stowarzyszenie – 
aktywni lokalnie 
raszów

PPPo – Punkt Porad Prawnych  
i obywatelskich 10.000 10.000

2 razem 10.000 10.000

wyNiKi KoNKursu
w zakresie sportu – zadania finansowane ze środków publicznych Gminy Prusice na 2016 r.

lP. wnioskodawca tytuł zadania wysokość dotacji 
wnioskowanej (zł)

wysokość dotacji 
przyznanej (zł)

1 ludowy Klub Sportowy „DolPaSZ” Skokowa organizacja zajęć i imprez dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w zakresie piłki nożnej ��.000 30.000

2 ludowy Klub Sportowy „DolPaSZ” Skokowa organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy poprzez zajęcia sportowe i wakacyjny obóz sportowy z piłką nożną. 1�.000 0

� miejski Klub Sportowy „orzeł” Prusice Piłka nożna dla wszystkich – organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 40.000 30.000

4 Klub Piłkarski „SyBeS” Strupina upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Prusice w 201� roku 11.�00 11.000

� Klub Piłkarski „Błękitni” Pawłów trzebnicki Piłka nożna naszą pasją i sposobem na zdrowy styl życia 11.000 8.000

� uczniowski Klub Sportowy SParta Wszemirów Piłka nożna – sport dla aktywnych 11.200 11.000

� uKlub Sportowy „Błękitni” Kaszyce Wielkie Prowadzenie rozgrywek piłkarskich we wsi Kaszyce Wielkie 10.000 10.000

� uczniowski Klub Sportowy „orzeł” Prusice tenis stołowy – sposób na aktywność sportową młodzieży �.000 8.000

� Stowarzyszenie BiKe family team maraton rowerowy o puchar Polski – Prusice na rowerowej mapie Polski �.000 3.000

10 ZHP chorągiew Dolnośląska Hare Sport 201� 1.��0 0

11 Wiejski Klub Sportowy Brzeźno rozpowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych �.000 8.000

12 Klub Sportowy Krościna Wielka upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim i miejskim 1�.000 11.000

1� athletics team Prusice organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych w zakresie biegania na terenie Gminy Prusice oraz reprezentacja gminy na terenie całej Polski 11.000 11.000

14 razem 21�.2�0 141.000

Zał. 2 do Zarządzenia Nr 40.2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

 z dnia 16 marca 2016 r.

Zał. 3 do Zarządzenia Nr 40.2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

 z dnia 16 marca 2016 r.

Zał. 1 do Zarządzenia Nr 40.2016 
Burmistrza Miasta i Gminy Prusice

 z dnia 16 marca 2016 r.
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Żacy dolPaSzu
NA TurNiEju FAir–PlAy dAy w TrZEBNicy
Żacy dolpaszu Skokowa, w sobotę 5 marca 
2016 roku, wzięli udział w turnieju fair–Play 
day w Trzebnicy, w którym przewodnim ha-
słem była idea fair play. 
„fair Play jest wyrazem postawy reprezen-
towanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie 
jest celem, który należy osiągnąć za wszelką 
cenę. Postawa ta cechuje się przestrzega-
niem przepisów gry i odrzuceniem korzyści 
wynikających z błędów sędziego oraz różne-
go rodzaju oszustw sportowych. Sportowca 
przestrzegającego zasad fair play można 
poznać po godnym zachowaniu zarówno  
w wypadku zwycięstwa jak i porażki.”

Artur Bagiński z młodymi piłkarzami Dolpaszu Skokowa

Organizatorzy nie tworzyli klasyfikacji punk-
towej. Wśród Żaków, zawodnik dolpaszu da-
wid Bagiński został wyróżniony i znalazł się  
w TOP 8 turnieju.
dolpasz Skokowa na turnieju wystąpił w na-
stępującym składzie: Marcel Podleśny, Piotr 
Rzepka, dawid Bagiński, Oliwier Minorczyk, 
Tomasz dziurkowski, Szymon Walasek, filip 
Tracichleb, adam Tomaszek, Jakub Steliga, 
Miłosz Cichoń, trener: artur Bagiński.
Gorące podziękowania skierowane w stronę 
rodziców, którzy dopingowali swoich mło-
dych piłkarzy.

Tekst: LKS Dolpasz Skokowa

PÓŁMaRaTOn
ŚLęŻaŃSKI 
 ZAlicZoNy
W sobotę 19 marca 2016 r. członkowie pru-
sickiego athletics Team Prusice wzięli udział  
w 9 Panas Półmaratonie Ślężańskim w So-
bótce. W sumie wystartowało 5 tys. biegaczy!  
Jak możemy przeczytać na stronie inter-
netowej Półmaratonu, bieg odbył się przy 
idealnej bezwietrznej pogodzie – temp. ok.  
10 stopni, słońce. na mecie odnotowano 
4417 biegaczy, w tym 899 kobiet. Podczas 
biegu nie odnotowano żadnych przykrych 
incydentów zdrowotnych.

Athletics Team Prusice

Wyniki członków athletics Team Prusice 
przedstawiają się następująco:

 41.  BuRChaCKI Przemysław  – 1:19:43

 439.  ŻYŻa Piotr Skokowa  – 1:33:47

 588.  hazuBSKI Łukasz  – 1:36:22

 786.  KEMPa Krzysztof  – 1:38:48

 1025.  KuMÓR Magdalena  – 1:41:37

 1367.  OPaŁKa Tomasz  – 1:45:23

 2055.  hazuBSKa anna  – 1:51:46

 2057.  hazuBSKI andrzej  – 1:51:48

 3894.  nIEMCzuRa dorota  – 2:14:20

wszystkim serdecznie gratulujemy!

Tekst: Renata Skiba, Przemysław Burchacki 
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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 gorzej, 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

rusZAjĄ ZAPisy
NA 6. sKoKowsKi BiEG PrZEŁAjowy!
30 Kwietnia 2016 r. odbędzie się już 6. Skokowski Bieg Przełajowy. Start: 12.00. 

z wielką przyjemnością zapraszamy 30 Kwiet-
nia 2016 r. do Skokowej na 6. Skokowski 
Bieg Przełajowy. Jak co roku imprezie będzie  
towarzyszyć Majówka w skokowej, na któ-
rej przewidziano wiele atrakcji.

Trasa będzie prowadzić uliczkami Skokowej 
tak jak w poprzednim roku. Prawie 6 km,  
70 % drogi polne i 30 % asfalt i kostka  
brukowa. Trasa wymagająca, nie należy do 
najłatwiejszych. na mecie, na wszystkich 

uczestników którzy ukończą bieg, będzie 
czekać medal oraz posiłek regeneracyjny.
Limit uczestników wynosi 150 osób, nie nale-
ży więc zwlekać z zapisem.

symboliczna opłata startowa:
–  do 10 Kwietnia 2016 r. opłata: 10 zł
–  od 10 kwietnia do 26 kwietnia 2016 r. 
 opłata: 20 zł
–  po 26 kwietnia opłata: 30 zł tylko w biurze  
 zawodów (szczegóły w regulaminie)

rEGulAMiN:
http://www.bieg.prusice.pl/images/REGuLaMIn_6._SKOKOWSKI_BIEG_PRzEaJOWY.pdf

ZAPisy:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2282

sTroNA BiEGu:
http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=3&action=5&code=38733&bieganie

TrAsA:

Tekst: Przemysław Burchacki




