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Najlepsi wśród Najlepszych w Polsce

Gmina Prusice wśród LIDERÓW
w pozyskiwaniu środków unijnych
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Z OSTATNIEJ CHWILI:
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Miło nam poinformować, że podczas Kongresu Perły Samorządu 2020 na uroczystej gali ogłoszenia wyników Rankingu Perły Samorządu 2020 w Gdyni przekazano wspaniałe wiadomości dla
naszej Gminy. Samorząd prusicki okazał się Najlepszym Samorządem w kategorii gmin miejsko
– wiejskich zajmując 1. Miejsce w Polsce, natomiast Burmistrz Igor Bandrowicz zajął 5. Miejsce
w Polsce w kategorii Najlepszy Włodarz gmin miejsko – wiejskich.

4 MLN ZŁ NA BUDOWĘ SZKOŁY
W SKOKOWEJ Z RFIL

Światowa inwestycja powstaje w Prusicach
Sprawdź czym oddychasz!
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Rozwój gmin w dużej mierze zależy od ich położenia, a w tym od rozwoju sieci komunikacyjnych
na otaczającym je terenie. Dzięki budowie autostrady A4 i autostradowej obwodnicy Wrocławia
gminy usytuowane na południu Dolnego Śląska takie jak Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Oława,
Długołęka itp., zyskały niesamowitą szansę na wzbogacenie terenów przeznaczonych pod inwestycje. Wykorzystując płynące z tego możliwości doprowadziły do zwielokrotnienia swoich budżetów, a kwoty przedstawiane są w milionach złotych. W związku z nowopowstałą drogą ekspresową
S5 Prusice również stają przed podobną szansą, gdyż gmina ma ogromny potencjał rozwojowy,
który należy dobrze wykorzystać.
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Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy Gminy Prusice

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością wracamy do Państwa w nowej odsłonie i przekazujemy na Państwa ręce pierwszy w tym roku numer naszego kwartalnika - Gazety
Społeczności Prusickiej „Prusice24”.

Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz bardzo chętnie odpowie
na wszystkie pytania od Mieszkańców całej Gminy. Odpowiedzi udzielane
będą na pytania dotyczące kompetencji Burmistrza oraz jego obowiązków
służbowych w możliwie najkrótszym terminie.

Za nami trudny 2020 rok, pełen wyzwań, obostrzeń i ograniczeń, a przed nami
2021 rok, który zapowiada się również jako ciężki ze względu na trwającą pandemie, jednak wiele się w naszej Gminie dzieje, o czym można przeczytać na
łamach aktualnego numeru.

Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe.

Na terenie Prusic powstaje światowa inwestycja, fabryka Firmy GTHR, zajmująca się produkcją wkładów do baterii litowych przeznaczonych dla branży
automotiv oraz branży elektronicznej.

BURMISTRZ GMINY PRUSICE przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
po umówionym terminie w Sekretariacie Urzędu.

Nie zwalniamy tempa pod względem inwestycyjnym, przebudowaliśmy drogi
gminne w Pietrowicach Małych i w Pawłowie Trzebnickim, budujemy Centrum
Inicjatyw i Produktu Lokalnego w Skokowej, wybudowaliśmy Otwarte Stefy
Aktywności w Borówku, Pietrowicach Małych i Ligotce, a także plac zabaw
z siłownią i boiskiem do siatkówki w Dębnicy, a już w tym roku powstanie nowy
plac zabaw w Krościnie Wielkiej. W tym roku czeka nas szereg inwestycji
i tych dużych i tych mniejszych w poszczególnych miejscowościach.

Kontakt z Burmistrzem:

tel. 71 312 62 24 wew. 66, tel. kom. 697 997 874 , e-mail: i.bandrowicz@prusice.pl
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Cały czas działamy na wysokich obrotach. Pozyskaliśmy środki na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Prusice oraz na działania aktywizujące, a także mamy sukces międzynarodowy i grant prosto z Brukseli. Prowadzimy szereg
działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. Sprawdzamy
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AKTUALNOŚCI

jakim powietrzem nasi mieszkańcy oddychają, zachęcamy do prawidłowego
segregowania odpadów, a także namawiamy do sprzątania po swoich pupilach.
Nasi Mieszkańcy i Ci młodzi i Ci starsi są inicjatorami ciekawych działań, a także
odnoszą sukcesy sportowe na arenie ogólnopolskiej.
Nasza praca i rozwój naszej Gminy jest zauważalny w różnych Rankingach, o czym
świadczy zdobyta Perła Samorządu 2020 dla Najlepszej Gminy Miejsko–Wiejskiej
w Polsce, 5. Miejsce wśród Najlepszych Włodarzy i znalezienie się w gronie Liderów w pozyskiwaniu środków unijnych.
Mam nadzieję, że w aktualnym wydaniu naszej gazety, każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Zapraszam WSZYSTKICH zainteresowanych do współpracy
i wspólnego tworzenia naszej gazety, w tym Radnych i Sołtysów Gminy Prusice.
Życzę miłej lektury!

Z pozdrowieniami
Burmistrz Gminy Prusice
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Gmina Prusice i Burmistrz Prusic

Redakcja gazety wskazała najlepsze samorządy i najlepszych włodarzy w czteGmina Prusice i Burmistrz Igor Bandrowicz –
Najlepsi wśród Najlepszych w Polsce

Ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014–2019 został przygotowany na podstawie obiektywnych danych pochodzących z Ministerstw i baz funduszy pozyskanych przez samorządy. Zestawienie obejmuje wartość wszystkich dotacji
unijnych pozyskanych przez nie w latach 2014–2019. Wynik podawany jest w przeliczeniu
na jednego mieszkańca.

rech kategoriach: miasta powyżej 100 tys. mieszkańców,
miasta do 100 tys. mieszkańców,
gminy miejsko-wiejskie oraz
gminy wiejskie. Warto podkreślić, że Ranking Gazety Prawnej
to rzetelny plebiscyt, w którym
zwycięzcy wyłaniani są na podstawie wypełnianych ankiet i
obiektywnej analizy ekspertów.
Wszystkie gminy w Polsce,
niezależnie od ich wielkości,
zamożności czy położenia geograficznego realizują te same,
wyznaczone przez prawo, zadania i obowiązki wobec społeczności lokalnych. Miano Perły
Samorządu powinny nosić te
spośród nich, które wyróżniają
się w sposób szczególny poprzez realizację tych zadań na
poziomie wyższym, bardziej zaawansowanym i kompleksowym
niż pozostali.
- Gmina Prusice jak się okazało
kolejny rok z rzędu znalazła się
wśród najlepszych. W swojej kategorii okazała się Najlepszym
Samorządem pokonując Kąty
Wrocławskie
(województwo
dolnośląskie) oraz Międzychód
(województwo wielkopolskie).
Samorząd prusicki wśród najlepszych znalazł obok gminy
wiejskiej Iława, Sopotu (w kategorii do 100 tys. Mieszkańców),
oraz Gdańska (w kategorii gmin
powyżej 100 tys. Mieszkańców)
- mówi Burmistrz Igor Bandrowicz.

Pismo samorządowe „Wspólnota” ranking funduszy europejskich podsumowuje następująco: Środki unijne wykorzystane faktycznie, a nie tylko deklaratywnie, stwarzają szansę na podejmowanie znaczących działań rozwojowych przez samorządy
położone w słabiej rozwiniętych częściach kraju. Regionalna polityka Unii Europejskiej ma znaczenie dla wyrównywania szans rozwojowych.
- Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. To kolejny sukces Gminy Prusice w obiektywnym
Rankingu, który pokazuje jaki ogrom pracy wkładamy w rozwój naszej małej ojczyzny
i poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Jeszcze nie opadły emocje po zdobyciu
Perły Samorządu jako Najlepszego Samorządu w kategorii gmin wiejsko – miejskich
i 5. Miejsca dla Najlepszego Włodarza, a tu kolejny powód do świętowania – zaznacza
Burmistrz Igor Bandrowicz dodając: - Kolejne takie wyróżnienie pokazuje, że praca samorządu, którym kieruję jest zauważalna nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego, ale również w całej Polsce. Jest ono również świetną motywacją do dalszej pracy
dla dobra nas wszystkich. Ranking funduszy europejskich pokazuje również ile środków
pozyskaliśmy w latach 2014-2019, a co za tym idzie jak się rozwija nasza gmina.

Prusice najlepszą Gminą w Polsce
wśród gmin miejsko– wiejskich

Warto dodać, że Gmina Prusice w Rankingu najlepiej wypadła na tle pozostałych gmin
powiatu trzebnickiego:
- Gmina Trzebnica w kategorii Miasta Powiatowe zajęła 110. Miejsce
- Gmina Oborniki Śląskie – w kategorii Miasteczka zajęła 191. Miejsce
- Gmina Żmigród - w kategorii Miasteczka 80. Miejsce
- Gmina Wisznia Mała w kategorii Gminy Wiejskie zajęła 673. Miejsce
- Gmina Zawonia w kategorii Gminy Wiejskie zajęła 138. Miejsce

Współpraca samorządów

w celu pozyskiwania funduszy unijnych
W związku z rozpoczęciem prac i przygotowań przez Gminę Prusice do nowej
perspektywy finansowania na lata 2021-2027 Burmistrz Gminy Prusice Igor
Bandrowicz podpisał wspólnie z innymi samorządami z terenu Dolnego Śląska porozumienie o współpracy w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład Innego
Instrumentu Terytorialnego „Subregionu Wrocławskiego”.

Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz wśród
najlepszych włodarzy w Polsce

Warto dodać, że po raz kolejny w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej Burmistrz Prusic jest jedynym laureatem z terenu powiatu trzebnickiego, który znalazł się w gronie
Najlepszych Włodarzy w Polsce, zaś Gmina Prusice wśród najlepszych samorządów
w Polsce.
- Kolejne wyróżnienie w ramach Pereł Samorządu, pokazuje, że praca samorządu, którym kieruje jest zauważalna nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego, ale również w całej Polsce – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz, kontynuując:
- To wyróżnienie jest również świetną motywacją do dalszej pracy dla dobra mieszkańców i naszej małej Ojczyzny.
DZIĘKUJĘ TYM WSZYSTKIM KTÓRZY WSPÓLNIE DZIAŁAJĄ
DLA ROZWOJU NASZEJ GMINY

nasze serwisy:
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Miło nam poinformować, że samorząd prusicki odniósł kolejny ogromny sukces na skalę nie tylko powiatową, czy wojewódzką, ale również na skalę krajową.
Prusice w rankingu Fundusze Europejskie - Ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014–2019 przeprowadzonym przez pismo samorządowe „Wspólnota” zajęły 15 miejsce w Polsce w kategorii Miasteczka, 4. Miejsce w województwie dolnośląskim oraz 1. Miejsce w powiecie trzebnickim,
a tym samym znalazły się wśród Liderów w pozyskiwaniu unijnych środków. Jest to ogromny sukces na który składa się ogrom pracy wielu osób, w tym władz
samorządowych na czele z Burmistrzem, Radnych Gminy Prusice, pracowników Urzędu Miejskiego w Prusicach, kierowników, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych, a także Naszych mieszkańców.

Podczas Kongresu Perły Samorządu 2020 na uroczystej gali ogłoszenia wyników Rankingu Perły Samorządu
2020 w Gdyni przekazano wspaniałe wiadomości dla naszej Gminy. Samorząd prusicki okazał się Najlepszym
Samorządem w kategorii gmin miejsko – wiejskich zajmując 1. Miejsce w Polsce, natomiast Burmistrz Igor
Bandrowicz zajął 5. Miejsce w Polsce w kategorii Najlepszy Włodarz gmin miejsko–wiejskich.
Podczas oceny kapituła opierała się na
danych przesłanych przez samorządy
w formie uzupełnionej ankiety elektronicznej odpowiadając na pytania otwarte i zamknięte z wcześniej przyjętymi
kryteriami, a także na podstawie danych
uzyskanych z Ministerstw. Wśród pytań
samorządy musiały udzielić odpowiedzi na zagadnienia z zakresu: finansów,
ochrony środowiska, inwestycji, gospodarki komunalnej i przestrzennej, środków unijnych, organizacji pozarządowych,
sportu, kultury, turystyki, promocji, dokumentów strategicznych i planów oraz
wizji na najbliższe kilka lat. Natomiast
w kategorii najlepszych włodarzy oceniano umiejętności i sposób oraz jakość
zarządzania organizacją i instytucją, sposób koordynacji działań lokalnych, a także
zdolności przywódcze, rozwój gminy oraz
ilość kadencji, poparcie wyborcze, a także frekwencja podczas wyborów.
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Gmina Prusice wśród LIDERÓW w pozyskiwaniu środków unijnych

– Najlepsi wśród Najlepszych w Polsce

Dziennik Gazeta Prawna już po raz ósmy
rozstrzygnął Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”, który jest bezpłatnym,
rzetelnym i merytorycznym Rankingiem
oceniającym działania samorządów i ich
włodarzy.
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Celem Partnerstwa utworzonego przez
25 Gmin z terenu Dolnego Śląska jest uzyskanie środków z nowej perspektywy unijnej
w latach 2021-2027 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na istotną poprawę
w kluczowych dziedzinach wyznaczających
tempo rozwoju gospodarczego i społecznego danej Jednostki Samorządu Terytorialnego, w tym m.in. poprawę jakości dróg,
rewitalizację materialną oraz społeczną
zdegradowanych obszarów regionu, rozwój
sektora rolno-spożywczego, zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich,
budowę i modernizację sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, poprawę infrastruktury
edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój szkolnictwa i jego

dostosowanie do oczekiwań rynku pracy,
pełny dostęp do usług zapewniających
bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców,
redukcję niskiej emisji, poprawę jakości powietrza, dostępu do wody oraz dynamiczny
rozwój OZE; tworzenie dobrych warunków
oraz wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw
i inwestycji przemysłowych; tworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi usług
turystycznych, przede wszystkim turystyki
pieszej, rowerowej, konnej i wodnej oraz
tworzenie centrów usług społecznych, gospodarczych jako miejsc integracji i rozwoju obszarów regionu.
- Przed nami ogrom pracy w przygotowaniu stosownych dokumentów i strategii,
aby móc w najbliższych latach skutecznie

nasze serwisy:

korzystać z funduszy zewnętrznych na priorytetowe zadania dla poprawy jakości życia
naszych mieszkańców – zaznacza włodarz
gminy, Burmistrz Igor Bandrowicz.
Podczas uroczystego podpisania porozumienia miało także miejsce I posiedzenie
Komitetu Sterującego JST IIT „Subregionu
Wrocławskiego”, na którym wybrano Zarząd Komitetu: Przewodniczącą została
Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk, zaś
jej zastępcami Burmistrz Wołowa Dariusz
Chmura, Burmistrz Międzyborza Jarosław
Głowacki oraz Burmistrz Środy Śląskiej
Adam Ruciński.

Burmistrz Igor Bandrowicz w obecności Burmistrz
Strzelina Doroty Pawnuk podpisał porozumienie
o współpracy dotyczące Innych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Wrocławskiego

W Sali Strzelińskiego Ośrodka Kultury odbyło się
I posiedzenie Komitetu Sterującego Innych Inwestycji
Terytorialnych Subregionu Wrocławskiego

Gminę Prusice w Komitecie Sterującym
z mocy ustawy reprezentuje Burmistrz Gminy. Stałym Zastępcą uczestniczącym w posiedzeniach Komitetu zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej w Prusicach jest Pani Dorota
Leń, pracownik Urzędu Miejskiego.
Pod koniec października Komitet Sterujący
Innych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Wrocławskiego zatwierdził zarys Planu Działania na lata 2021-2027 w ramach
RPO WD, który został przekazany Zarządowi Województwa Dolnośląskiego i otworzy drogę do finansowania z UE. Cały czas
trwają liczne konsultacje, zmiany i aktywne
posiedzenia Komitetu Sterującego.

str. 6
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Światowa inwestycja

społeczeństwa i odniesienia się do planowanej inwestycji. W decyzji środowiskowej
ujęto wniosek, który w ramach konsultacji
ze społeczeństwem wpłynął do Urzędu
Miejskiego w Prusicach. – relacjonuje Wiktor Lubieniecki, Sekretarz Gminy Prusice.

powstaje w Prusicach

Rozwój gmin w dużej mierze zależy od ich położenia, a w tym od rozwoju sieci komunikacyjnych na otaczającym je
terenie. Dzięki budowie autostrady A4 i autostradowej obwodnicy Wrocławia gminy usytuowane na południu Dolnego
Śląska takie jak Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Oława, Długołęka itp., zyskały niesamowitą szansę na wzbogacenie
terenów przeznaczonych pod inwestycje. Wykorzystując płynące z tego możliwości doprowadziły do zwielokrotnienia swoich budżetów, a kwoty przedstawiane są w milionach złotych. W związku z nowopowstałą drogą ekspresową
S5 Prusice również stają przed podobną szansą, gdyż gmina ma ogromny potencjał rozwojowy, który należy dobrze
wykorzystać.
Gmina Prusice już 10 lat temu podjęła decyzję o wyznaczeniu specjalnej strefy inwestycyjnej zlokalizowanej w korytarzu
inwestycyjnym pomiędzy starą drogą krajową DK5 a mającą powstać (wtedy już w planach oraz z pozwoleniem na budowę) drogą
szybkiego ruchu S5. Decyzje te wynikały
z dwóch powodów.
Pierwszy z nich to powód historyczny. Od
lat na tym terenie funkcjonowała przetwórnia owoców później firma ADE-LINE,
stara oczyszczalnia ścieków, firma BORGHI
a także dalej w kierunku Wszemirowa firma
ZPB Kaczmarek oraz Panda. Drugi powód
to doskonała lokalizacja wynikająca z usytuowania tego terenu, dobrej komunikacji
oraz szybkiego dostępu do węzła Prusice-Kosinowo. Tereny tej strefy, do których
zaliczamy powierzchnię w korytarzu między drogą ekspresową S5, a dawną krajową
drogą nr 5 oraz obszary przyległe, zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego zostały przeznaczone dla
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów tereny strefy są dostosowywane
poprzez budowę infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej a także stale poszerzane. Zadbaliśmy również o korzystne
położenie strefy o czym świadczy przede
wszystkim bliska lokalizacja dwóch węzłów
komunikacyjnych (Prusice, Kosinowo oraz
Krościna) drogi ekspresowej S5 Wrocław
-Poznań w mieście oraz bliskość trzeciego
(węzeł Trzebnica). Dzięki temu ruch tranzytowy w całości wyprowadzony jest poza granice miasta oraz pobliskich miejscowości.
Podejmując decyzję o lokalizacji strefy
w znacznej odległości od miasta najważ-

niejszym celem oprócz pozyskania inwestorów, było zapewnienie Mieszkańcom
jak najmniejszego wpływu tych terenów
i zlokalizowanych tam działalności na ich
życie codzienne. Dzięki czemu procesy inwestycyjne bezpośrednio nie ingerują i nie
kolidują z życiem lokalnej społeczności.
- O S5 zabiegaliśmy od dawna i w końcu
udało się. Gmina Prusice już 10 lat temu
podjęła decyzję o wyznaczeniu specjalnej
strefy inwestycyjnej, gdzie zlokalizowane
będą największe i najbardziej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa decydujące o kierunku rozwoju biznesu w gminie. – informuje
Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice
i dodaje: - Prusice od zawsze kojarzyły się
z branżą samochodową – automotiv. Dziś to
cywilizacyjny skok - automotiv 2.0, bo firma
GHTR produkowała będzie dla branży samochodowej wypełnienia do baterii które będziemy mieć pod siedzeniami w samochodach elektrycznych, te same które mamy
dziś trzymamy przy uchu w telefonach komórkowych. Z różnicą taką że te pierwsze
będą wyprodukowane w Prusicach a tamte produkowane są na dalekim wschodzie.
Ale to nie wszystko. Już wkrótce lokowane
będą tu firmy z nowoczesnymi technologiami i centra logistyczne. To nowa i olbrzymia
szansa dla miasta i gminy. Otwiera się przed
nami okno czasu, z którego albo skorzystamy i będziemy jedną z najbogatszych gmin
w regionie, albo będziemy gminą, która
przespała i nie wykorzystała swojej szansy.
Dzięki takim działaniom pozyskamy nie tylko pieniądze ze sprzedaży terenów (w tym
także wśród osób prywatnych), ale wpływać będą do gminnego budżetu kwoty z podatków od nieruchomości czy z podatków
PIT i CIT. Miejsca pracy spowodują też, osie-

Prusice wykorzystują swój potencjał gospodarczy

dlanie się nowych mieszkańców. A my jako
gmina będziemy mieli pieniądze na inwestycje w szkoły, przedszkola, place zabaw czy
drogi i oświetlenie.
GTHR na świecie
Chiński Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co. Ltd. został założony
w 2000 roku. Jest zaawansowaną technologicznie firmą produkującą materiał organiczny z krzemu do wkładów do baterii litowych przeznaczonych dla branży automotiv
oraz branży elektronicznej (telefony, tablety, laptopy). Jest jednym z trzech największych dostawców elektrolitów na świecie.
Działa zgodnie z najwyższymi standardami
według międzynarodowych norm ISO9001
i TS16949. GTHR jest firmą o wieloletnim
doświadczeniu. Współpracuje z wieloma
instytucjami, ekspertami i naukowcami.
Produkty z ich wypełnieniem baterii są
sprzedawane w Chinach, Korei Południowej, Japonii, USA, Europie i Australii. Ze
względu na fakt, że istniejąca produkcja nie
jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich
klientów na całym świecie a powstaje coraz
więcej pojazdów elektrycznych, GTHR za-
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Prace na budowie idą pełną parą

czyna rozszerzać swoją działalność w Chinach i poza ich granicami.
GTHR w Polsce
Polska jest zatem jednym ze kluczowych
partnerów chińskiego inwestora, który uzyskał w 2020 roku poparcie Ministerstwa
Rozwoju – z rąk Podsekretarz Stanu Pani
Olgi Semeniuk. Przedsięwzięcie to doskonale wpisuje się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wyznaczającą
priorytety działania rządu nakierunkowane
na rzecz polskiej gospodarki, m.in. przez
stworzenie korzystnego klimatu inwestycyjnego dla przedsięwzięć nowoczesnych,
wysokiej jakości i oferujących miejsca pracy dla dobrze wykwalifikowanej kadry.
Prusice są miejscem, gdzie zlokalizowana
zostanie jedna z największych w Europie fabryka elektrolitu do wkładów baterii litowo-jonowych. Zaplanowana w Gminie Prusice
fabryka uzupełnia europejską i regionalną
sieć przemysłu samochodów elektrycznych. Teren pod prusicką fabrykę o wielkości 6 ha został zakupiony we wrześniu br.,
gdzie obecnie trwają prace budowlane.
- Urząd Miejski w Prusicach przeprowadził
wszystkie procedury administracyjne zgodnie z prawem, zarówno w zakresie planistycznym, jak i środowiskowym. Zarówno
miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tych terenów jak i decyzja
środowiskowa zostały wyłożone do konsultacji społecznych podając informację do
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia
w mediach lokalnych, na stronie biuletynu
informacji publicznej, a także na tablicach
informacyjnych. Należy zaznaczyć, że Burmistrz pomimo braku wskazań przez organy zewnętrzne zdecydował o możliwości
udziału w prowadzonym postępowaniu

Pierwszy raz oficjalnie o zadaniu „Budowa
zakładu produkcyjnego wypełnień baterii
litowo-jonowych w Prusicach” Burmistrz
poinformował na sesji Rady Miejskiej
30.10.2019 roku, kiedy to też został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenu inwestycyjnego
położonego w miejscowości Prusice. War-

Zdjęcie zakładu GTHR w Chinach. Produkt nie może
mieć kontaktu z powietrzem, dlatego cały proces
od momentu magazynowania poprzez produkcję do
momentu pakowania odbywa się w atmosferze azotu,
gazu neutralnego.

to zaznaczyć, że do zmiany wspominanego
planu przystąpiono już 30.10.2018 roku. Tym
samym grunty te uzyskały status terenów
pod obiekty składowo-magazynowe i produkcyjne oraz do zabudowy usługowej.
Uchwała ta uzyskała poparciem obecnych
na sesji 15 Radnych Rady Miejskiej oraz w
obecności Radnych Powiatu Trzebnickiego.
Podczas kolejnych sesji Rady Miejskiej Burmistrz wielokrotnie informował o toczącym
się postępowaniu, poprzedzającym rozpoczęcie, a także o ofercie sprzedaży gruntów
pod inwestycje.
Procesy i produkcja,
a bezpieczeństwo
Z racji tego, że akumulatory litowo-jonowe
to jedne z najlżejszych akumulatorów, są
one stosowane przede wszystkim we wszelkiego rodzaju sprzęcie elektronicznym.

Obecnie najczęściej wykorzystuje się je
w laptopach, telefonach komórkowych oraz
innych urządzeniach przenośnych.
Od blisko 20 lat GTHR skupia się na produkcji elektrolitu, a obecne fabryki od początku
działają bez żadnych zastrzeżeń. Nigdy nie
zdarzył się tam żaden wypadek. Dodatkowo
każdy pracownik fabryki w Chinach podlega
systematycznym testom i badaniom lekarskim (przynajmniej raz, dwa razy w roku),
a wyniki nigdy nie pokazały żadnych oznak
oraz symptomów, którymi należałoby się
martwić. W Polsce wprowadzone zostaną
podobne kontrole.
Proces produkcyjny polega na mieszaniu
składników, głównie rozpuszczalników organicznych z solami Litu i dodatkami. Mieszanie odbywa się w szczelnie zamkniętych
zbiornikach wyposażonych w mieszadła,
bez dostępu powietrza. Produkt, nie może
mieć kontaktu z powietrzem, dlatego cały
proces od momentu magazynowania poprzez produkcję do momentu pakowania
odbywa się w atmosferze azotu, gazu neutralnego.
W procesie produkcji nie występuje praktycznie żadna emisja do atmosfery wymagająca budowy kominów. Zużyty azot jest
kierowany do utleniacza katalitycznego
(rozwiązanie znane z lakierni stosujących
lakiery, np.: samochodowe), w którym
ewentualnie pojawiające się opary rozpuszczalników ulegają utlenieniu i zredukowaniu
do CO2 (dwutlenku węgla). który uchodzi
razem z neutralnym azotem do atmosfery.
Cały proces jest zautomatyzowany i sterowany z centralnej sterowni.
W przypadku awarii mechanicznej zbiornika lub elementu armatury skutkującej
wyciekiem substancji mieszanych przewidziana jest procedura przejęcia wycieku
przez szczelne kanały wychwytowe i odprowadzenie do podziemnych zbiorników
awaryjnych (zaprojektowano dwupłaszczowe zbiorniki stosowane do przechowywania paliw, np.: na stacjach benzynowych).
Kanały wychwytowe i posadzki wyłożone
są materiałem chemoodpornym w pełni
szczelnym (bezspoinowe wykładziny z żywic syntetycznych). Z tytułu stosowania
nadciśnienia i charakteru substancji zbiorniki podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru
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Technicznego i podlegają
okresowej kontroli przez
inspektorów UDT. Zbiorniki i cała armatura wykonane są ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej)
w klasie 314 L.
Proces produkcyjny w zakładzie to tylko fizyczne
mieszanie. Należy podkreślić, że reakcje chemiczne
nie będą tutaj zachodziły. Podobnie jak procesy:
wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury, które
nie będą miały miejsca
w produkcji. Zapewniamy,
że nie ma żadnych powodów do obaw, jeśli chodzi
o kwestie bezpieczeństwa
środowiska naturalnego
i ludzi. Produkt wytarzany
przez GTHR musi pod każdym względem spełniać
normy i wymogi światowe,
cyklicznie
przechodzić
kontrole jakościowe i nieustannie pozostawać na
Inwestycja w Prusicach otrzymała poparcie Ministerstwa Rozwoju
jak najwyższym poziomie.
Zapewnia to firmie możliwość współpracy z największymi produ- kwestie społecznej odpowiedzialności bizcentami w branży.
nesu. Jeszcze raz chcemy podziękować władzom Polski oraz gminy Prusice za zaproszeKorzyści z inwestycji dla Prusic
nie do naszej obecności w tym miejscu.
Plany dotyczące obecności GTHR na terenie Gminy Prusice nie ograniczają się tylko Lokalizacja chińskiej inwestycji w gminie
do prowadzenia działalności. Firma chce niesie wiele korzyści dla Mieszkańców Gmiuczestniczyć w codziennym życiu gminy ny. Siedzibą spółki będą Prusice, a tym sai współpracować z mieszkańcami przy róż- mym podatki i pozostałe opłaty będą zasinego typu lokalnych projektach. Już dziś lały budżet gminy. Firma zatrudniać będzie
pojawia się wiele pytań od mieszkańców docelowo blisko 100 osób, a więc grono
dotyczących pracy w fabryce.
zainteresowanych mieszkańców otrzyma
pewne źródło utrzymania. Już dzisiaj są
Jak mówi Dyrektor Zarządzający – Michał prowadzone pierwsze nabory do pracy, któPawlik: Plany dotyczące naszej obecności re na bieżąco można śledzić pod adresem:
na terenie Prusic dotyczą nie tylko produk- https://gthr.pl/kariera/ oraz na stronie 33
cji. Chcemy się angażować w codzienne ży- Prusice 24, zaś informacje o nowych ofercie gminy i współpracować z mieszkańcami tach pracy będą publikowane sukcesywnie.
przy różnego typu lokalnych projektach, jak
i wspierać lokalne władze w ich potrzebach. Inwestorzy otwarci są również na wszelMyślimy o tym jak zwiększyć nasz udział kie ścieżki współpracy i już dziś deklarują
w życiu lokalnej społeczności i rozbudować szerokie wsparcie dla miejscowych firm,
organizacji i osób w zakresie outsourcingu
niektórych zadań, współpracy przy wydarzeniach, kulturalnych, sportowych, a także
edukacyjnych.

Wizualizacja inwestycji po ukończeniu
W Prusicach powstaje światowa inwestycja

Głosowanie Rady Miejskiej w Prusicach nad
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania

W inauguracji inwestycji GTHR w Prusicach uczestniczył m.in. Burmistrz Igor Bandrowicz

nasze serwisy:

nasze serwisy:
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W ramach ciekawostki - Nagrodą Nobla
w dziedzinie chemii za rok 2019 uhonorowano – za stworzenie i rozwój baterii litowo-jonowych – Amerykanina Johna B.
Goodenougha, Brytyjczyka M. Stanleya
Whittinghama i Japończyka Akirę Yoshino. Królewska Szwedzka Akademia Nauk
wyróżniła w 2019 roku trzech naukowców,
którzy niezależnie i na przestrzeni lat pracowali nad stworzeniem i rozwojem systemu litowo-jonowego – podstawy dla najlepszych baterii, jakie do tej pory udało się
wyprodukować.
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Powstaje Centrum Inicjatyw
i Produktu Lokalnego w Skokowej

rolniczych oraz komfortowa ich sprzedaż o każdej
porze roku – podkreśla Burmistrz Gminy Prusice
Igor Bandrowicz – dodając: - Będzie to również
miejsce spotkań dla społeczności lokalnej, tak jak
w innych miejscowościach jest to w formie świetlic
wiejskich.

Trwają prace inwestycyjne w ramach projektu „Budowa targowiska w miejscowości Skokowa”. Zadanie dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, którego wartość całkowita wynosi: 1 213 500,00
zł, zaś dotacja 627 764,27 zł
Targowisko w Skokowej będzie się składało z budynku hali targowej, pełniącego
funkcje całorocznej hali ekspozycyjno-targowej tzw. Centrum Inicjatyw i Produktu
Lokalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym targowiska, a także z wiaty targowej
z 14 stanowiskami handlowymi.

str. 9

Teren przy targowisku zostanie zagospodarowany poprzez elementy małej architektury, typu kosze na śmieci, stojaki na rowery
i tablice informacyjne. Dodatkowo budynek
hali zostanie wyposażony w odnawialne
źródła energii.
- Powstająca inwestycja ma na celu pobudzenie działalności lokalnych producentów
rolnych, promocję produktów lokalnych,
a także zwiększenie dostępności produktów

W budynku trwają prace budowlane

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego Grzegorzem Terebunem,
Radnymi Rady Miejskiej Czesławem Suchackim i Kazimierzem Gruchałą oraz Przemysławem Burchackim
Pracownikiem Urzędu Miejskiego dogląda prac trwających przy powstawaniu inwestycji w Skokowej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W Skokowej powstaje Centrum Inicjatyw
i Produktu Lokalnego

Targowisko w Skokowej będzie się składało z hali
ekspozycyjno-targowej oraz wiaty targowej

Operacja pn. „Budowa targowiska w miejscowości Skokowa” mająca na celu pobudzenie działalności lokalnych producentów
rolnych. Poprawa dostępności produktów rolniczych. Komfortowa sprzedaż o każdej porze roku współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

NIE NISZCZ! DBAJ JAK O SWOJE!
Od tego numeru na łamach naszej gazety będzie publikowana rubryka

„NIE NISZCZ! DBAJ JAK O SWOJE!”,

w której będą zamieszczane zdjęcia zdewastowanych obiektów,
miejsc spotkań i zrealizowanych inwestycji, gdyż w Gminie Prusice

MÓWIMY STOP WANDALOM I STOP DEWASTACJI!

Zdjęcia ze zniszczonych obiektów oraz nagrania z monitoringu
na bieżąco przekazujemy na Komisariat Policji w Prusicach,
zaś sprawcy ponoszą odpowiedzialność prawną.
Na początek publikujemy zdjęcia z pit stopa na Stawie w Prusicach,
w jakim stanie został zastany po „jednej z imprez”,
z wiaty na ul. Młynarskiej – terenie po byłym basenie oraz
wrzuconej opony na lampę przy ul. Rzemieślniczej w Prusicach.

Wygląd pit-stopa w Prusicach nad
stawem po imprezowym spotkaniu

Nie pozwólmy na niszczenie naszego wspólnego mienia!
Dbajmy jak o swoje, dlatego zachęcamy do reagowania na takie sytuacje
oraz przesyłania zdjęć na adres e-mailowy redakcji: prusice24@prusice.pl

Wiata na terenie po byłym basenie
ulega zniszczeniu

nasze serwisy:

Lampa na ul. Rzemieślniczej
w Prusicach została „ozdobiona”
oponą samochodową
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W Dębnicy powstał
nowy plac zabaw

Samorząd prusicki w ramach pozyskanego dofinansowania w kwocie 98 760,00 zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym
w Dębnicy przez montaż małej architektury” wybudował plac zabaw, siłownię
zewnętrzną oraz boisko do siatkówki.
Gmina Prusice od wielu lat inwestuje w tereny zielone i zagospodarowanie wolnych
przestrzeni a także budowę i montaż małej
architektury m.in. placów zabaw głównie na
obszarach wiejskich, aby tworzyć miejsca
spotkań i rekreacji dla mieszkańców Sołectw.
- W ramach projektu „Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym w Dębnicy przez
montaż małej architektury” został zagospodarowany teren przy oczku wodnym w miejscowości Dębnica poprzez budowę i rozwój
małej architektury w postaci m.in. placu za-

Przy oczku wodnym w Dębnicy powstał nowy plac
zabaw o co zabiegali Sołtys Krzysztof Radota
i Radny Henryk Migdał

Mieszkańcy Gminy Prusice
zyskali nowe otwarte strefy aktywności

Postawiono również siłownię plenerową
i boisko do siatkówki
baw – opowiada Burmistrz Gminy Prusice Igor
Bandrowicz, dodając: - Na terenie przy oczku
powstała również siłownia terenowa i boisko
do siatkówki.
Plac zabaw w Dębnicy został wyposażony
w huśtawkę stalową, bocianie gniazdo, huśtawkę wagową flox, frutti, piramidę średnią,
płotek elipso, bujak ryba, pociąg pędziwiatr
oraz karuzelę młynek. Natomiast na siłowni
plenerowej zamontowano: wyciąg górny, wahadło/twister oraz biegacz. Cały teren został
wyposażony w małą architekturę typu: ławki stalowo – drewniane z oparciem, kosze na
śmieci oraz tablicę z regulaminem. Utworzono także boisko do siatkówki.
Nowe miejsce rekreacji w Dębnicy pozwoli
stworzyć ciekawe miejsce spotkań i rekreacji
dla każdego - od juniora do seniora.
Wartość całkowita zadania to 183 820,99 zł,
z czego 98 760,00 zł to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 a 75 060,99 zł pokryto ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - I pula - środki dla gmin. Do tej kwoty
należy także doliczyć 10 000,00 zł ze środków
funduszu sołeckiego miejscowości Dębnica.

Borówek, Pietrowice Małe i Ligotka to kolejne miejscowości Gminy Prusice, gdzie
powstały nowe tereny rekreacyjne, które są ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wchodzą: urządzenia siłowni
zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, jak również
zagospodarowanie zieleni. Mają one sprzyjać integracji społecznej i są skierowane
do różnych grup wiekowych.
W ramach zadania pn. „Utworzenie trzech
Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy
Prusice” kolejne trzy miejscowości w Gminie
Prusice zyskały dobrze wyposażone siłownie
zewnętrzne, piękne i bezpieczne place zabaw
dla najmłodszych. Otwarte Strefy Aktywności
powstały w Borówku, Pietrowicach Małych
i Ligotce.
Na siłowniach postawiono następujące urządzenia: wioślarz, wyciąg/wyciskanie, jeździec oraz rowerek, zaś na placach zabaw
zamontowano: piramidę średnią, bujak żyrafa, bujak zebra, huśtawkę bocianie gniazdo,
huśtawkę wagową, frutti, karuzelę młynek
oraz huśtawkę wahadłową podwójną. Miejsca rekreacji wyposażono także w szachu
i piłkarzyki oraz małą architekturę: ławki,
kosze na śmieci, stojaki na rowery i tablicę
regulaminową.

Wartość całkowita zadania to ponad 319 tys.
zł, z czego kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach
Budowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Małej
Architektury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) - kwota dofinansowania to
149 950,24 zł, zaś wkład własny w wysokości
169 812,99 zł pokryto ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - I pula
- środki dla gmin.
Otwarte Strefy Aktywności to kolejne miejsca
w Gminie Prusice, w których dzieci, młodzież
i dorośli mogą bezpiecznie spędzać czas na
popołudniowych aktywnościach sportowo-rekreacyjnych.

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym w Dębnicy przez montaż małej architektury”
jest współfinansowany ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Krościna Wielka

będzie miała plac zbaw i siłownię zewnętrzną

Już w te wakacje dzieci i młodzież z Krościny Wielkiej będą mogły korzystać
z nowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej, na które samorząd prusicki pozyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach zadania zostanie urządzony plac
zabaw w miejscowości Krościna Wielka, który zostanie wyposażony w urządzenia zabawowe takie jak: huśtawkę łączoną, frutti,
huśtawkę wagową, bujak sprężynowy- Zebra,
bujak kubełkowy – spychacz, statek, piramidę małą, labirynt, zjeżdżalnię, małą architekturę: ławki stalowe z oparciem, kosze na
śmieci, stojak na rowery i tablicę z regulaminem. Powstanie także siłownia zewnętrzna
wraz z urządzeniami do ćwiczeń. Na placu
zostanie zamontowany stół do gry w tenisa
stołowego oraz stół do gry w piłkarzyki. Dodatkowo zostanie zamontowane oświetlenie
fotowoltaiczne, a także kosze do segregowania odpadów. Będzie to również miejsce spotkań i integracji dla mieszkańców Sołectwa
oraz Gminy Prusice od Juniora do Seniora.

Dzieci z Pietrowic Małych mają wreszcie wyczekany plac zabaw

Samorządowy Informator Miasta i Gminy PRUSICE

W miejscu po byłym placu zabaw
w Krościnie Wielkiej już niedługo powstanie
nowe miejsce dla dzieci i młodzieży

Projekt pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Krościna Wielka”
jest współfinansowany ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

nasze serwisy:

AKTUALNOŚCI

Nowa droga
i ścieżka rowerowa

w Pawłowie Trzebnickim

Na początku grudnia zakończono prace
związane z przebudową drogi na odcinku
Pawłów Trzebnicki – Brzyków. Na długości
1,3 km została położona nowa nawierzchnia. Powstała infrastruktura drogowa jest
jednocześnie ścieżką rowerową, która stanowi połączenie ścieżek rowerowych Wrocław-Milicz. Całkowity koszt inwestycji to
602 627,04 zł, z czego 273 000,00 zł to dotacja do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W Pawłowie Trzebnickim przebudowana droga
jest również ścieżką rowerową

Droga została przebudowana

Mieszkańcy Pietrowic Małych mogą
jeździć po nowej przebudowanej drodze gminnej łączącej Pietrowice Małe
z dawną drogą krajową nr 5 tzw. Małą
Obwodnicą Prusic. Odcinek o długości 560 mb jest kluczowym ułatwieniem i rozwiązaniem komunikacyjnym
szczególnie dla mieszkańców miejscowości, pozwala na szybszy dojazd
do dawnej DK5 oraz trasy S5 omijając
miasto i oszczędzając czas.

Jest to kolejny krok wyprowadzający ruch
pojazdów poza granice miasta. Przebudowana droga zapewnia również płynny
i bezpieczny dojazd do posesji prywatnych
usytuowanych wzdłuż drogi. Wykonawcą inwestycji o wartości ponad 250 tys. zł
była firma Gembiak-Mikstacki sp.j. z Krotoszyna, z czego 105 000,00 zł to dotacja do
gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach
zadania „Przebudowa drogi gminnej pomiędzy Krościna Mała dz. nr 75 i Pietrowice
Małe dz. nr 272”.

Całkowita wartość zadania to 169 009,89 zł,
z czego pozyskane dofinansowanie to 79
869,00 zł.

W Ligotce na dzieci i młodzież, a także Seniorów
czeka Otwarta Strefa Aktywności
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Przebudowana droga jest
ułatwieniem dla mieszkańców
Droga Górowo – Skokowa uroczyście została otwarta

Mieszkańcy jeżdżą

nową drogą Górowo-Skokowa

Nowy odcinek drogi ułatwia dojazd
do posesji prywatnych

9 lipca 2020 roku to data, która zapisze się na długo w pamięci mieszkańców
Skokowej i Górowej. Tego dnia została uroczyście otwarta droga powiatowa
nr 1354D łącząca Górowo ze Skokową. To ważna i kluczowa dla bezpieczeństwa Mieszkańców droga, z której korzystają codziennie a na jej remont czekali
wiele lat. Powiat Trzebnicki na to zadanie pozyskał wysokie dofinansowanie
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Za kwotę blisko czterech milionów złotych
została wykonana nowa poszerzona jezdnia
wraz z poboczami, chodnik, zjazdy na posesje i pola, kompletne oznakowanie pionowe
i poziome a także dwa nowoczesne radarowe wyświetlacze prędkości, które mają
zwiększyć bezpieczeństwo. Powstała także zatoka autobusowa i miejsca postojowe
przy drodze obok zakładu produkcyjnego.

Warto zaznaczyć, że jest to kolejna inwestycja realizowana wspólnie przez Gminę
Prusice i Powiat Trzebnicki. Jest to kolejne
potwierdzenie, że dzięki dobrej współpracy
samorządów i instytucji jesteśmy w stanie
podejmować działania, dzięki którym m.in.
powstaje sieć nowoczesnych i bezpiecznych dróg na mapie Powiatu Trzebnickiego.

Na Skansenie w Borówku właśnie brakowało
placu zabaw i siłowni zewnętrznej

Projekt pod nazwą „Utworzenie trzech Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Prusice”
został dofinansowany w ramach Budowy infrastruktury sportowo–rekreacyjnej w ramach
Programu Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo–rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
- OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków Ministerstwa Sportu”

Pierwsi odważni mieli okazję przejechać się nową
drogą i ścieżką rowerową na rowerach

nasze serwisy:

Przebudowa drogi Górowo-Skokowa to jedna z kluczowych
inwestycji również Radnego Czesława Suchackiego
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Ponad 900 tys. zł na modernizacjĘ
oświetlenia w Gminie Prusice

459 lamp wraz z wysięgnikami zostanie wymienionych w 9. miejscowościach na
terenie Gminy Prusice z opraw sodowych na ledowe. To wszystko dzięki pozyskanemu wspólnie z 7 samorządami dolnośląskimi dofinansowaniu w ramach
projektu partnerskiego „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie
Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice”.
Burmistrz Igor Bandrowicz podpisując w lip‑
cu 2020 roku list intencyjny przystąpił do
partnerstwa samorządów w celu wspólnego
pozyskania środków na modernizację oświetlenia. Wspólny wniosek złożony przez Lidera
Partnerstwa Gminę Wołów został pozytywnie oceniony i znalazł się na 1. Miejscu listy
rankingowej dofinansowanych projektów.
W ramach zadania planuje się wykonać
energooszczędne oświetlenie drogowe
przy drogach publicznych zarówno w mieście i gminie Prusice poprzez demontaż
459 szt. istniejących opraw wraz z osprzętem elektrycznym, montaż 459 szt. projektowanych opraw LED wraz z wysięgnikiem
i z osprzętem elektrycznym, montaż szafek
sterowniczych z zegarem astronomicznym oraz inteligentny system zarządzania
oświetleniem.
Inwestycja zgodnie z założeniami konkursowymi przewiduje wymianę 162 lamp
w miejscowości Prusice, a także 106 lamp

w Skokowej, 35 lamp w Budziczu, 40 lamp
w Chodlewku, 15 w Dębnicy, 29 w Pawłowie
Trzebnickim, 37 w Piotrkowicach, 23 we
Wszemirowie oraz 12 w Zakrzewie. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim
2021-2022.
Wartość zadania dla Gminy Prusice to
1 204 986,61 zł, z czego przyznane dofinansowanie ze środków RPO WD 2014–2020 to
903 739,96 zł (75 %)

Mamy sukces i grant międzynarodowy!!!
18 grudnia 2020 roku Komisja Europejska (INEA) poinformowała Lidera Projektu Centrum Innowacji i Uniwersytet w Grazie z Austrii, w którym samorząd prusicki uczestniczy w ramach międzynarodowego partnerstwa, że projekt EC2
otrzymał międzynarodowy grant.
Pod koniec sierpnia 2020 roku Gmina Prusice na zaproszenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przystąpiła do
międzynarodowego partnerstwa – 14 Partnerów, które wspólnie złożyło do Komisji
Europejskiej wniosek pn. „Obywatelstwo
energetyczne i wspólnoty energetyczne na
rzecz przejścia na czystą energię” („Energy Citizenship and Energy Communities for
a Clean-Energy Transition”) w ramach Programu Horyzont 2020.
Projekt po ogłoszeniu wyników na początku grudnia znalazł się pierwotnie na liście
rezerwowej, ale już po dwóch tygodniach
przyszły wspaniałe wiadomości prosto
z Brukseli, że projekt znalazł się na liście
dofinansowanych grantów.
Gmina Prusice jest jedynym samorządem
z Polski uczestniczącym w projekcie. Dodatkowo z Wrocławia do projektu przystąpiła
poza Uniwersytetem Ekonomicznym - Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe.
W skład Partnerstwa wchodzą samorządy
i instytucje z Austrii, Niemiec, Hiszpanii,
Włoch i Holandii.

W ramach projektu zaplanowano badania
naukowe, wizyty studyjne, spotkania i konferencje, w celu pokazania dobrych praktyk w ramach odnawialnych źródeł energii. Jedna z wizyt studyjnych będzie miała
miejsce również w Prusicach.
Partnerstwo na realizację zadania otrzymało grant w wysokości 2 999 935,00 euro
– 100 % wartości zadania. Realizacja zadania rozpocznie się 1 maja 2021 roku i potrwa
przez 36 miesięcy. Gmina Prusice podpisała już umowę partnerską, a także deklarację
honorową uczestnictwa w projekcie.

nasze serwisy:

Gmina Prusic zdobyła 1,8 mln zł

na działania aktywizujące

Mamy to! W piątek 26 lutego 2021 roku Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
opublikował listę rankingową projektów dofinansowanych ze środków RPO
WD 2014-2020 w ramach działań dotyczących Aktywnej integracji. Wniosek
Gminy Prusice pn. „Aktywnie razem w Gminie Prusice!” znalazł się na 2. Miejscu listy rankingowej otrzymując 96,5 pkt ex aequo z Gminą Zgorzelec i z Gminą Domaniów.
Celem głównym projektu jest wsparcie
150 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenu Gminy Prusice w zakresie zwiększenia zdolności do
prawidłowego funkcjonowania w rodzinie,
w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez realizacje
usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym oraz zdrowotnym.
W ramach projektu zaplanowano szereg
działań integracyjnych oraz warsztatów

z kompetencji społecznych, cykl spotkań
SUPER PRUSICZANKA oraz PRUSICZANIN
THE BEST, a także wyjazdy integracyjne
w ramach aktywizacji społecznej oraz aktywizacja zawodowa w formie szkoleń i staży.
Projekt będzie realizowany przez Gminę
Prusice i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach w Partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Prusiczanin oraz Firmą
Uniką Doradztwo Unijne i Public Relations
Anna Jasinowska-Czarny (partnerzy wyłonieni w drodze otwartego naboru) oraz Starostwem Powiatowym w Trzebnicy i Powiatowym Urzędem Pracy w Trzebnicy.
Całkowita wartość projektu to 2 063 000,60 zł,
zaś przyznane dofinansowanie po negocjacjach to 1 753 550,51 zł (85 %). Planowany
czas realizacji projektu to 2021-2023.
Trwa przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, a już wkrótce więcej szczegółów o projekcie dla potencjalnych zainteresowanych.

408 tys. zł dla organizacji pozarządowych

w Gminie Prusice!

Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz w lutym 2021 roku rozstrzygnął
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2021 r.
w zakresie: sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także
ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Złożone wnioski
zostały wcześniej poddane szczegółowej ocenie formalnej i merytorycznej
przez specjalnie powołaną do tego zadania komisję konkursową składającą
się zarówno z pracowników Gminy Prusice,
jak i przedstawiciela
Rady Miejskiej w Prusicach.
Na sport przyznano dotacje na 11 złożonych
projektów, na które przeznaczono łącznie kwotę 378 000,00 zł, zaś 10
000,00 zł dla Uniwersytetu III Wieku w Prusicach
na działalność na rzecz
osób w wieku emerytalnym oraz 20 000,00 zł
dla Stowarzyszenia Prusickie Serce dla Zwierząt
na wsparcie bezdomnych
zwierząt z terenu Gminy
Prusice.
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Dziel się i częstuj! Społeczna lodówka w Prusicach

W Polce rocznie marnuje się prawie 5 mln ton żywności. Zgodnie z badaniami Państwowego Instytutu Badawczego w każdej sekundzie wyrzucanych jest ponad 150 kg jedzenia w całym łańcuchu żywnościowym, a aż ponad 90 kg w polskich domach. To ważne również w kontekście tego, że z jednej strony obserwuje
się nadprodukcję żywności i jej marnowanie, z drugiej narasta problem głodu, który jeszcze bardziej pogłębiła pandemia Covid-19.
Mając to na uwadze dążymy do ograniczania marnowania żywności, ale też chcemy
pomagać potrzebującym. Dlatego w Prusicach pojawiła się SPOŁECZNA LODÓWKA.
Może z niej korzystać każdy kto tego potrzebuje.

Lodówka znajduje się
przy GOPS w Prusicach
na ul. Powstańców Śląskich

W Prusicach Burmistrz Igor Bandrowicz oraz Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna
Wiraszka zainaugurowali działanie społecznej lodówki

Zamysł jest bardzo prosty: kiedy
masz za dużo jedzenia – wkładasz
je do lodówki, a gdy Ci go brakuje
– sięgasz do niej. Dzięki tej inicjatywie nie wyrzucamy nadmiaru jedzenia do śmietnika, a dzielimy się
nim z osobami, które tego naprawdę potrzebują.
Lodówką opiekuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Prusicach, przy którym lodówka jest ustawiona (ul. Powstańców
Śląskich).
Inicjatorem i pomysłodawcą wprowadzenia Lodówki Społecznej był
Pan Bogdan Kępka.

Regulamin korzystania ze SPOŁECZNEJ LODÓWKI:
1. Ze społecznej lodówki może korzystać każdy, kto tego potrzebuje
2. Bierzesz jedzenie na swoją odpowiedzialność
3. Nie bierz wszystkiego – dziel się jedzeniem z innymi potrzebującymi
4. Wkładaj tylko jedzenie przydatne do spożycia z aktualną datą
ważności
5. Jeżeli w przygotowanym przez Ciebie produkcie występują alergeny – napisz to wyraźnie na opakowaniu
6. Produkty o charakterystycznym zapachu wkładaj do szczelnych
opakowań
7. Potrawy płynne itp. umieść w szczelnym pojemniku tak, aby przy
wyciąganiu nic się nie rozlało
8. Nie niszcz lodówki i nie oklejaj jej swoimi ulotkami

Gratulacje i podziękowania

z okazji Dnia Wolontariusza

W ramach Dnia Wolontariusza Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Panią Joanną Wiraszką Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach i Radną Powiatu Trzebnickiego spotkali się,
aby pogratulować i podziękować czterem osobom
za bezinteresownie podejmowane działania i zaangażowanie. Osobom, które zawsze wyciągną dłoń
do potrzebujących i bez chwili zawahania pospieszą z pomocą.
Jeszcze raz ogromne ukłony dla Pań: Angeliki Oświęcimskiej, Marty Ślusarczyńskiej, Katarzyny Nowak oraz niestety
nieobecnej podczas uroczystości Pani Mirosławy Szymczyszyn. Życzymy, aby każdy dobry uczynek, każdy uśmiech
i dobre słowo wracało do Was i dawało Wam siłę.

nasze serwisy:

BEZ CHEMII NA DRODZE
Gmina Prusice włączyła się do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bez chemii na drodze”, która jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków
Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
Kampania powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii.
Celem kampanii jest rozpowszechnianie informacji na
temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych w kontekście poruszania
się po drodze. Kampania adresowana jest
do kierowców, rowerzystów,
pasażerów
i pozostałych użytkowników dróg. Działania
kampanii są kierowane także do rodziców
dzieci i nastolatków,
które będą samodzielnie poruszać się po
drogach, a w bliższej
lub dalszej przyszłości
uzyskają prawo jazdy.

Kampania „Bez chemii na drodze” opiera się na działaniach prowadzonych wielotorowo. Wiele ciekawych i ważnych informacji, m.in. na temat wpływu różnych substancji
psychoaktywnych na zdolność do prowadzenia pojazdów,
o regulacjach prawnych, wskazówkach na temat edukowania do bezpiecznych zachowań na drodze będzie regularnie
publikowanych na portalu bezchemiinadrodze.pl.
Zależy nam na tym, aby dotrzeć do jak największej liczby
odbiorców, skłaniać do zachowania trzeźwości na drogach
i namysłu nad tym, w jaki sposób decyzje podjęte nagle
mogą zmienić nasze życie i życie innych osób.
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w Powiecie Trzebnickim

Trwa proces włączenia OSP Pawłów Trzebnicki do krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dzięki czemu jednostka z naszej gminy zostanie zaangażowana także
do akcji ratowniczych na drodze S5 i byłej drodze krajowej nr 5. Pozwoli to również na
jeszcze szybszą reakcję podczas akcji ratowniczych na naszym terenie. Dodatkowo
strażacy walczą o nowe auto dla jednostki, a także pozyskują dotację na nowoczesny
sprzęt i wyposażenie.
O włączeniu OSP Pawłów Trzebnicki do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Prusicach Zbigniewem Ziomkiem, będącym jednocześnie prezesem zarządu
OSP Pawłów Trzebnicki rozmawiał z Ko-

Trwa proces włączenia OSP Pawłów Trzebnicki do KSRG

mendantem Powiatowym Państwowej
Straży Pożarnej w Trzebnicy Rafałem
Przybylokiem, Zastępcą Komendanta
Konradem Ciskiem, Starostą Powiatu
Trzebnickiego Małgorzatą Matusiak oraz
Wicestarostą Grzegorzem Terebunem.
Warto zaznaczyć, że członkowie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
zobowiązują się do zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska
w ramach podejmowanych działań jak
np.: gaszenie pożarów, likwidacja miejscowych zagrożeń (działania ratownicze),
ratownictwo chemiczne i ekologiczne, ratownictwo techniczne oraz ratownictwo
medyczne w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Uczestnictwo w KSRG zobowiązuje, dlatego OSP w Pawłowie Trzebnickim dokupuje nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla
jednostki. W 2020 roku dzięki pozyskanej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu Mały Strażak
dotacji w wysokości 13 957,00 zł, przy całkowitej wartości 19 939,67 zł przy współpracy Urzędu Miejskiego i OSP zakupiono
dodatkowy sprzęt w postaci: piły tarczowej do stali i betonu, parawanu ochronnego oraz wyposażenia ochronnego osobistego strażaka, w tym ubranie specjalne,
szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, rękawice specjalne, kominiarki niepalne strażackie, buty specjalne strażackie gumowe i skórzane, hełmy strażackie
oraz ubranie koszarowe, a także sprzęt
łączności – radiotelefon przenośny.

Wspólna współpraca samorządów - powiatu trzebnickiego, w tym Gminy Prusice przynosi wymierne korzyści

Nowy bus

do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Prusice w 2020 roku zakupiła mikrobusa dla osób niepełnosprawnych (marki
FORD TRANSIT CUSTOME, rocznik 2020) za kwotę 144 894,00 zł, z czego 79 691,70 zł
to dofinansowanie ze środków PFRON przy dobrej współpracy z Powiatem Trzebnickim oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Projekt realizowany przez Gminę Prusice
miał na celu zakup środka transportu, który umożliwi osobom niepełnosprawnym
udział w codziennych zajęciach wspierająco-rehabilitacyjnych oraz edukacyjnych,
a także w spowoduje wyrównanie zmniejszonych wskutek niepełnosprawności
szans w dostępie do poradni specjalistycznych, korzystania z dóbr kultury, rehabilitacji leczniczej, społecznej, a także
integracji ze środowiskiem lokalnym.
Zakup mikrobusa pozwolił na likwidację
barier transportowych, utrudniających
osobom niepełnosprawnym z terenu
Gminy Prusice, funkcjonowanie w życiu
społecznym, kulturalnym, a także w dostępie do wszelakich usług oraz wszechstronnych form rehabilitacji.

Zakupione umundurowanie specjalne będzie służyło Strażakom do profesjonalnego zabezpieczenia ratowników w trakcie
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Gmina Prusice zyskała nowy mikrobus do przewozu
osób niepełnosprawnych

W ramach dotacji z WFOŚiGW zakupiono nowoczesny
sprzęt i wyposażenie

nasze serwisy:
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Tegoroczny Dzień Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Prusicach przyjął trochę inną formę niż zazwyczaj. Dla Pań z okazji ich święta przygotowaliśmy szereg atrakcji: pokaz filmowy, na który składały się dwie komedie oraz
losowanie atrakcyjnych nagród.

Od grudnia w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy funkcjonuje pracownia
biologii molekularnej. Wspólna współpraca samorządów - powiatu trzebnickiego
z 5 gminami, w tym Gminy Prusice, a także prywatnego przedsiębiorcy przynosi wymierne korzyści dzięki innowacyjnym inwestycjom w trosce o zdrowie i życie naszych
mieszkańców. Ponad 38 tys. zł to wkład Gminy Prusice w zakup wyposażenia pracowni.

OSP Pawłów Trzebnicki walczy o KSRG,
nowe auto i zakupuje nowoczesny sprzęt
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Kobiety znów rządziły w Prusicach

Wspólne działania w walce z epidemią

Uruchomienie pracowni umożliwia szybszą, sprawniejszą diagnostykę COVID-19.
Zakupiony analizator do diagnostyki molekularnej zapewnia także specjalistyczną
diagnostykę wielu schorzeń oraz wykrywanie patogenów wielu chorób bakteryjnych,
wirusowych i grzybiczych.

Samorządowy Informator Miasta i Gminy PRUSICE

Janusz Łesak, kierowca Prusickiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Proeko sprawdza możliwości
i udogodnienia nowego samochodu

Osoby niepełnosprawne, z terenu gminy, dowożone są do miejsc o różnym
przeznaczeniu, m. in.: do Domu Pomocy
Społecznej w Obornikach Śląskich, do
Zespołu Szkół Specjalnych w Żmigrodzie, do Zespołu Specjalnych Placówek
Szkolno-Wychowawczych w Trzebnicy,
do Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci i osób Niepełnosprawnych w Miliczu oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących Wrocław.

Ford Transit Custome został dofinansowany ze
środków PFRON

Projekt został dofinansowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
w obszarze D - likwidacja barier transportowych ze środków PFRON

Na powitanie każda z uczestniczek Filmowego Dnia Kobiet otrzymywała lampkę szampana oraz zestaw upominków. Po
pierwszym seansie nadszedł najbardziej
wyczekiwany moment wieczoru – losowanie nagród.

Ciekawym elementem konsultacji był spacer
badawczy po miejscowości

Nagrody przekazali nam partnerzy wydarzenia, czyli: Pałac Brzeźno, Łukasz Gościniak Fotografia, Salon Lakiernia Trzebnica, Prusickie Centrum Fitness, Burmistrz
Gminy Prusice Igor Bandrowicz, Sołtys
Prusic Marzena Szustak oraz Wicestarosta
Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun.

Na każdą Panią czekała lampka szampana
oraz zestaw upominków

Na zakończenie Panie obejrzały bawiącą
do łez brytyjską komedię. Nie było na sali
osoby, która chociażby na chwilę się nie
uśmiechnęła! Wszystkim Paniom dziękujemy za wspólny czas. Możemy śmiało powiedzieć, że w Prusicach jak co roku znów
rządziły Kobiety! Widzimy się za rok!

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach
Joanna Sroga losowała szczęśliwe wygrane

Mieszkańcy chętnie zapoznawali się
z zaproponowaną koncepcją

Panie uwielbiają prezenty,
z niecierpliwością czekały na losowanie

Na Sali widowiskowej jak co roku
w Prusicach rządziły Kobiety

Mieszkańcy Skokowej konsultowali
nowy plan zagospodarowania przestrzennego

We wrześniu rozpoczął się cykl spotkań z Mieszkańcami miejscowości Skokowa. W ramach konsultacji społecznych omawialiśmy koncepcję nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Skokowej, będącego
jednym z ważniejszych dokumentów gminnych kształtujących przestrzeń
miejscowości. Na każdym etapie procesu konsultacyjnego Mieszkańcy mieli
wpływ na warunki i ewentualne ograniczenia dotyczące wielkości tego obszaru, tak aby jego rozwój w jak największym stopniu mógł odbywać się przy
zachowaniu dobrostanu mieszkających w najbliższym sąsiedztwie osób.
Konsultacje społeczne są prowadzone w ramach współpracy z Fundacją Wspomagania
Wsi w ramach projektu „Nasza przestrzeń.
Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach”. Na
każdym etapie nad prawidłowością działań
czuwają specjaliści tworzący kompetentny
zespół – moderatorzy z Fundacja na Rzecz
Studiów Europejskich oraz urbanista z Biura urbanistycznego zajmującego się projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla obrębu Skokowa, oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego w Prusicach.
Na każdym ze spotkań podejmowaliśmy
z Mieszkańcami dyskusję dotyczącą czterech kluczowych tematów:
• Temat A: Zaplanowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego o charakterze
parkowym na obecnych terenach leśnych
w ich zachodnio-południowej części
(drogi dojazdowe, ścieżki spacerowo-biegowe i rowerowe, wytyczenie szlaków, infrastruktura).

• Temat B: Zaplanowanie obsługi komunikacyjnej obecnych i planowanych terenów zabudowy mieszkaniowej w części
zachodniej (w kierunku wsi Strupina).
Na jakich zasadach zorganizować obsługę komunikacyjną (tereny pod drogi), czy
i jak powinien zostać zaplanowany skwer,
zieleniec? Jakie inne funkcje przewidzieć
na tym terenie oraz zadbać o jakość życia
obecnych i przyszłych mieszkańców?
• Temat C: Przedyskutowanie przebiegu
tunelu pod linią kolejową / wiaduktu, któ-

Mieszkańcy Skokowej licznie przybyli na spotkanie
konsultacyjne odbywające się w świetlicy wiejskiej

nasze serwisy:

Moderatorzy z Fundacja na Rzecz Studiów
Europejskich oraz urbanista z Biura urbanistycznego
zajmującego się projektem MPZP dla obrębu Skokowa
włączali mieszkańców do aktywnej dyskusji

ry umożliwiłby swobodną komunikację
między „starą” i „nową” Skokową – likwidacja barier, poprawa bezpieczeństwa,
usprawnienie ruchu kołowego, integracja miejscowości.
• Temat D: Przedyskutowanie pomysłu
wprowadzenia nowych terenów produkcyjnych przy linii kolejowej (na północy
miejscowości, w kierunku Pększyna,
w klinie linii PKP i ul. Łąkowej). Gdzie, czy
i na jakich warunkach i przy jakich ograniczeniach mieszkańcy przychyliliby się
do pomysłu uwzględnienia w planie miejscowym terenu produkcyjnego? Przedyskutowanie pomysłu na rozszerzenie
terenów przemysłowych (w posiadaniu
gminy) w klinie pomiędzy torowiskiem
a ul. Przemysłową (na południu miejscowości).
Etapem drugim konsultacji był spacer badawczy – technika polegająca na pracy
z Mieszkańcami w terenie. Uczestnicy spotkania odbyli spacer wcześniej zaplanowaną trasą, przechodzącą przez miejsca
w ramach poruszanych tematów. Dzię-

ki temu mieliśmy okazję zestawić teorię
z praktyką i przenieść dyskusję na obszar
rzeczywisty. Spotkanie osiągnęło zamierzony cel – mieszkańcy Skokowej zaangażowali się w dyskusję nad koncepcją miejscowego planu, czego skutkiem są wniesione
do dokumentów uwagi.
W związku z ograniczeniami dotyczącymi
sytuacji epidemiologicznej ostatni warsztat konsultacyjny przenieśliśmy do Internetu. Mimo utrudnień moderatorzy i urbanista zaprezentowali propozycje rozwiązań
urbanistycznych dla omawianych tematów
opracowane na podstawie wytycznych zebranych podczas poprzednich spotkań.
Mieszkańcy mieli możliwość zadawania
pytań na bieżąco i wnoszenia dodatkowych
treści i opinii do konsultowanych tematów.
Obecnie skupiamy się na dalszych pracach
nad projektem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Skokowej, aby wdrożyć go w życie.

Zainteresowani aktywnie włączyli się w spacer badawczy

Weryfikowano czy to co na papierze
zgadza się z tym co w terenie
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Sołtysi Gminy Prusice świętowali

Dzień Sołtysa

„Kim jest zatem ta persona, wybrana z wiejskiego grona, zaufaniem zaszczycona, do
działania wyznaczona? Ma coś w sobie z Salomona, czasem także z Posejdona, pewne cnoty Ozyrysa pasują też do Sołtysa. By ogniwo z gminą grało, by w nim nigdy nie
zgrzytało, a wieś na tym korzystała, profitami rozkwitała.” Tak osobę sołtysa określa w wierszu poetka Zdzisława Dmytrarz.

Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice
podczas spotkania z tej okazji przywitał
Sołtysów słowami: - Praca podejmowana
na rzecz lokalnej społeczności napawa
nadzieją, że mimo napotykanych trudności nie brakuje ludzi, którzy potrafią
troszczyć się o wspólne dobro. Serdecz-

nie dziękuję za współpracę, zaangażowanie i trud włożony w realizację licznych
inicjatyw na rzecz rozwoju sołectw oraz
całej Gminy Prusice. Niech Wasza praca
dostarcza Wam wiele satysfakcji oraz radości każdego dnia.
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społecznie powstało Stowarzyszenie
„Aktywni Liderzy Gminy Prusice” zrzeszające aktualnych i byłych sołtysów oraz
radnych, jak również społecznych liderów
oraz osoby aktywne i chętne do współpracy. Celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz społecznego,
kulturowego, sportowego, rekreacyjnego,
turystycznego i gospodarczego rozwoju
wszystkich sołectw Gminy Prusice, jak
również realizowanie inicjatyw społecznych służących dobru i aktywizacji mieszkańców, czy też integrowanie lokalnych
wspólnot obywatelskich. Jednocześnie
gorąco zachęcamy do współpracy. Prezesem stowarzyszenia jest Sołtys Prusic
Marzena Szustak.

Dzień Sołtysa w Gminie Prusice minął w miłej i ciekawej atmosferze

Na co dzień zajmują się sprawami swoich lokalnych społeczności. Starają się
rozwiązywać problemy mieszkańców wsi.
Są głównymi reprezentantami władzy na
najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym. Funkcja sołtysa, o której
mowa, ma wielowiekową tradycję. Sołtysi
mają też swój „dzień” - 11 marca.
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Każdy z sołtysów na pamiątkę spotkania
otrzymał zestaw upominków oraz Poradnik Radnego i Sołtysa, będący zbiorem
praktycznych porad i informacji przydatnych w kontaktach z samorządem
czy mieszkańcami. Dla chętnych gości
przygotowaliśmy niespodziankę - seans
filmowy z okazji Ogólnopolskiego Dnia
Sołtysa.

Najlepsze życzenia dla Sołtys Krościny Małej Anny Krzyżak–Puknel

Zawsze na wysokich obcasach, doskonale zorganizowana, rzeczy niemożliwe załatwia od ręki,
Miss Prusic, czyli Sołtys Prusic Marzena Szustak

Na aktywnych Sołtysów czekał szereg niespodzianek

Smaczne torty, ciasta i wypieki Sołtys Borowa
Mirosławy Szymczyszyn każdy zna

W kilku słowach do życzeń i podziękowań
przyłączyli się Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Joanna
Sroga oraz Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun, wyrażając nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Prosto z Pienin Sołtys Krościny Wielkiej
Sławomir Regiec

Joanna Krepicz, Sołtys Pększyna z życzeniami
od Burmistrza Prusic

Czesław Suchacki, Sołtys Borówka wszystkim
Sołtysom składa najlepsze życzenia

W związku z tym, że każdemu Sołtys kojarzy się z osobą aktywną i działającą
Dorota Motyka, Sołtys Górowej odbiera gratulacje od
Wicestarosty Grzegorza Terebuna

Burmistrz Igor Bandrowicz najlepsze życzenia
składa Sołtys Strupiny Janinie Słocie
Artur Garliński, Sołtys Pietrowic Małych odbiera gratulacje od Wicestarosty

Sołtysi licznie przybyli na spotkanie do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

nasze serwisy:

Jarosławowi Jakubiakowi, Sołtysowi Kaszyc Wielkich gratulacje składa Burmistrz Igor Bandrowicz

Pozytywnie nakręcona z Wszemirowa
Sołtys Dorota Olszańska

nasze serwisy:

Nadzoruje nie tylko budowę domu, ale również
przebudowę drogi czy budowę placu zabaw
Sołtys Dębnicy Krzysztof Radota

Najlepsze życzenia dla Sołtysa Jagoszyc Andrzeja Podrygajły
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Powstały przydomowe oczyszczalnie ścieków
W 16 Sołectwach: Kaszyce Wielkie, Świerzów, Górowo, Skokowa, Strupina, Piotrkowice, Pawłów Trzebnicki, Wszemirów, Kopaszyn, Chodlewko, Wilkowa Mała, Gola, Ligota Strupińska, Krościna Wielka, Raszowice,
Borów w ramach projektu „Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach
Skokowa i Strupina” wybudowano 168 przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 2 147 459,06 zł.
Celem inwestycji było zaopatrzenie ponad 160 budynków mieszkalnych na terenie gminy Prusice w przydomowe oczyszczalnie ścieków, zastąpienie zbiorników
bezodpływowych nowoczesnymi, eko-

logicznymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, co wpłynie na zwiększenie ilości
oczyszczonych ścieków w miejscowościach pozaaglomeracyjnych, gdzie wybudowanie sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe.
Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze - zabezpieczenie placu budowy, wytyczenie geodezyjne obiektów
oczyszczalni na poszczególnych nieruchomościach; dostawa i montaż reaktora oczyszczalni i pompowni; dostawa
i montaż elementów drenażu rozsączają-

cego; roboty ziemne dla reaktora oczyszczalni, pompowni ścieków surowych
i oczyszczonych, przyłącze kanalizacyjne oraz przyłącze elektryczne; dostawa
i montaż przyłączy zasilania elektryczne-

go; rozruch techniczny i technologiczny
oraz wykonanie pomiarów kompletnej
oczyszczalni; wykonanie dokumentacji
powykonawczej wraz z inwentaryzacją
geodezyjną.
Wykonawcą inwestycji była EKOFIRMA
Przemysław Gruszka z Ostrowca Świętokrzyskiego.
Wartość zadania ogółem wyniosła
2 147 459,06 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych to 1 745 901,67 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „”Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji: Gospodarka wodno- ściekowa.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Czyste Powietrze – Skorzystaj z naszej

pomocy w aplikowaniu o dotację na wymianę źródła ciepła

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Prusice do skorzystania
z naszej pomocy w aplikowaniu o dotację na wymianę źródła ciepła,
uzyskania oszczędności w kosztach ogrzewania budynków, a przede
wszystkim poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Prusice.
Co to jest program Czyste Powietrze?
Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie
lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery
przez domy jednorodzinne.
Program jest skierowany do właścicieli/
współwłaścicieli budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.

Na co można otrzymać wsparcie finansowe?
Wsparcie finansowe można otrzymać na:
- wykonanie dokumentacji,
- wymianę starych pieców na paliwo stałe
na ekologiczne źródła ciepła spełniające
wymagania Programu (kocioł 5. klasy na
węgiel, kocioł na pellet drzewny, kocioł
olejowy, kocioł gazowy, pompa ciepła,
ogrzewanie elektryczne),
- instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną,

Ponad milion złotych na przebudowę oczyszczalni ścieków w Brzeźnie!

Prezes Prusickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego PROEKO Sp. z o.o. Hubert Olszewski
w lipcu 2020 roku podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie na realizację projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków
w miejscowości Brzeźno w Gminie Prusice” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 oraz otrzymał z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego
Przybylskiego promesę na realizację tej inwestycji.
Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne
PROEKO Sp. z o.o. we wrześniu 2019 roku
złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźno w Gminie
Prusice” w konkursie ogłoszonym przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Złożony projekt został pozytywnie oceniony i znalazł się na liście

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt pt. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźno w Gminie Prusice” na operacje typu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” współfinansowany przez Unię Europejską
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

dofinansowanych zadań, z przyznanym dofinansowaniem w wysokości ponad 1,1 mln zł.
- Celem inwestycji, która będzie realizowana w latach
2021-2022 jest przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźno wraz ze stacją zlewczą – podkreśla Prezes PROEKO Hubert Olszewski, dodając: - W styczniu 2021
roku wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowej,
nad którą obecnie trwają prace. Wykonawcą jest firma
PROJEKTOWANIE mgr inż. Marek Galiński z Poznania.
Rozwiązanie problemu ścieków jest bardzo ważnym
aspektem dla rozwoju naszej gminy, o czym świadczą liczne działania i inwestycje z zakresu ochrony środowiska.
- Warto przypomnieć, że zrealizowaliśmy budowę ponad
160 przydomowych oczyszczalni ścieków w wielu miejscowościach w Gminie Prusice, a na to zadanie pozyskaliśmy
również dofinansowanie w wysokości ponad 1,7 mln zł
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz.

Na przebudowę oczyszczalni ścieków w Brzeźnie
pozyskano ponad 1,1 mln zł

nasze serwisy:
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- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie domów oraz wymianę okien
i drzwi (koszty materiałów i robocizny).
Kto może skorzystać ?
1. Osoby których roczny dochód nie przekracza 100 000,00 zł (osoby uprawnione
do podstawowego poziomu dofinansowania).
2. Osoby których średni miesięczny dochód
na osobę nie przekracza:
1400 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym (osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania).
1960 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym (osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania).
Jeżeli ubiegasz się o podwyższony poziom
dofinansowania – zaświadczenie, które cię
upoważnia do podwyższonego dofinansowania, zaświadczenie o dochodach wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach – wydane na wniosek
osoby będącej właścicielem/ współwłaścicielem nieruchomości.
Co musisz zrobić?
1. Zaloguj się na swoje konto w Portalu Beneficjenta poprzez stronę:
https://czystepowietrze.gov.pl/

Promesę na realizację inwestycji wręczył Marszałek
Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski

Prezes Prusickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
PROEKO Sp. z o.o. Hubert Olszewski podczas
podpisywania umowy o dofinansowanie w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
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2. Pobierz edytowalny formularz pdf wniosku. Nie drukuj go przed wypełnieniem.
3. Wypełnij wniosek.
4. Zweryfikuj wypełniony wniosek.
5. Złóż wypełniony elektronicznie wniosek
na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.
6. Wydrukuj wniosek.
7. Dołącz wymagane załączniki.
8. Podpisz wniosek.
9. Złóż wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź kurierem do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu lub Urzędu
Miejskiego w Prusicach.
Burmistrz Gminy Prusice aby zapewnić
pomoc przy wypełnianiu wniosków
w Urzędzie Gminy Prusice zorganizował
stanowisko ds. obsługi Programu,
w ramach którego zapewniona jest pomoc
formalna, włącznie z wysłaniem
kompletnego wniosku do WFOŚiGW
we Wrocławiu.
Więcej informacji można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Prusicach
pod numerem telefonu
71 312 62 24 wew.87.
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Sprawdź
czym
oddychasz!
Dbamy o jakość powietrza!

W Gminie Prusice 5 EkoSłupków sprawdza jakość powietrza! Są to
zaawansowane urządzenia do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza, które odpowiednim kolorem światła informują o szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeniach występujących na terenach
otwartych. Pomiary dotyczą pyłów zawieszonych: PM1, PM2.5, PM10
oraz formaldehydów.

Zanieczyszczenie powietrza to problem, z którym mierzy się dziś cały świat. Jego
przyczyną jest przede wszystkim ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), korzystanie z przestarzałych pieców (tak zwanych „kopciuchów”),
nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii, a także duży ruch samochodowy.
Gmina Prusice stale podejmuje kroki i działania ograniczające niską emisję m.in.
poprzez dofinansowania do instalacji paneli fotowoltaicznych, czy wymiany źródeł
ogrzewania na bardziej wydajne i przyjazne dla środowiska.
Aby stale monitorować jakość powietrza w Gminie Prusice na terenach otwartych
zostały zamontowane zaawansowane urządzenia EkoSłupek AirSensor do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła. Zostały one wyposażone w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów
stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Jeden z EkoSłupków sprawdza czym oddychają
Mieszkańcy Rynku w Prusicach

Rozwiązanie to służy zwiększaniu świadomości społecznej o jakości powietrza,
a przede wszystkim kolorem światła
ostrzega przed szkodliwymi dla zdrowia
zanieczyszczeniami. Szczegółowe wyniki pomiarów stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu dokonywanych przez urządzenia można odczytywać za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej EkoSłupek
oraz dokonywać ich analiz na platformie
internetowej AirSensor. Urządzenia te
otrzymały prestiżową nagrodę Ekolaur
w kategorii Ekoprodukt, zielone technologie w 18. edycji Konkursu „Ekolaury
Polskiej Izby Ekologii 2019”.

Na terenie Gminy Prusice stanęło łącznie 5 słupków zlokalizowanych na rynku,
przy placu zabaw na ul. Południowej, przy
Szkołach Podstawowych w Prusicach
i Skokowej i przy świetlicy we Wszemirowie. Dodatkowy Ekosłupek ufundowany
dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Trzebnicy pojawił się przy
Szkole Podstawowej w Strupinie.
Zachęcamy do zainstalowania aplikacji
EkoSłupek, którą można pobrać pod adresem https://ekoslupek.pl/#apka oraz
monitorowania pomiarów jakości powietrza w Gminie Prusice. Celem naszej akcji
jest wpływ na świadomość ekologiczną
społeczeństwa, co mamy nadzieję polepszy nie tylko jakość powietrza, ale również
jakość życia mieszkańców. Jest to kolejny
krok budowania świadomości ekologicznej wśród naszych Mieszkańców.

Każdy kolor ma swój indeks jakości powietrza.
A jaką jakość powietrza ma Twój słupek?
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SEGREGUJna5 – akcja „buźka” w Gminie Prusice

Już niedługo w Gminie Prusice rozpocznie się akcja pod nazwą „buźka”. Będzie ona
polegała na sprawdzeniu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych prowadzonych przez Mieszkańców miasta i gminy.

Pomiar jakości powietrza jest sprawdzany również
przy Szkole Podstawowej w Prusicach

Sprawdzane będą nieruchomości zamieszkałe,
ponieważ wszyscy Mieszkańcy mają obowiązek
selektywnego zbierania odpadów. Na pojemnikach naklejane będą kolorowe nalepki oceniające jakość segregacji. Smutna „buźka”, oznacza,
że w pojemniku znaleziono surowce, które podlegają zbiórce selektywnej. Jeżeli na pojemniku
pojawi się nalepka z uśmiechniętą „buźką”, to
mamy pewność, że właściciel posesji prawidłowo segreguje odpady.
Głównym celem akcji jest poprawa selektywnej zbiórki odpadów i edukacja Mieszkańców.
Smutne „Buźki” mają zasygnalizować problem

i zachęcić właściciela nieruchomości do właściwej segregacji.
- Naszym celem jest budowanie świadomości
ekologicznej oraz zachęcanie Mieszkańców do
dbałości o prawidłową selekcję odpadów, co
przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów
zmieszanych, które mają ogromny wpływ na
koszt funkcjonowania całego systemu zbiórki
odpadów – podkreśla Burmistrz Gminy Prusice
Igor Bandrowicz.

Segreguj na 5! Dasz radę!
JAK PRAWIDŁOWO

Mieszkańcy Wszemirowa również mogą dowiedzieć się
jakie powietrze jest w ich miejscowości

SEGREGOWAĆ ODPADY?

EkoMiejsca można sprawdzić na mapie

Sprawdź co oznacza kolor Twojego EkoSłupka

nasze serwisy:
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Stop oKUPAcji Prusic

sprzątaj po swoim psie

Na początku marca na terenie Prusic w ramach akcji „Stop oKUPAcji Prusic” pojawiły się
charakterystyczne nowe dystrybutory z woreczkami na psie odchody i kosze na śmieci. Udało nam się w ten sposób zrealizować kolejną ważną inicjatywę Mieszkańców, a spacer nie
tylko z psem to od teraz czysta przyjemność. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa będzie pielęgnowana i przyczyni się do utrzymania czystej przestrzeni w mieście. Wszystkim zaangażowanym w akcję osobom dziękujemy za współpracę. W jej ramach został również przygotowany zestaw gadżetów do „Psiej wyprawki”.
Zieleń i czysta przestrzeń są bardzo ważne
w naszym życiu. Zaspokajają potrzeby estetyczne człowieka, umożliwiają kontakt
z naturą oraz łagodzą uciążliwości związane
z życiem w przestrzeni miejskiej. Dlatego też
na terenie Prusic wznawiamy akcję przypominania o sprzątaniu po swoich pupilach pt.
„Stop oKUPAcji Prusic”.

propozycje drogą mailową oraz
na facebookowym profilu Gminy. Wszystkie uwagi zostały
uwzględnione przy doborze lokalizacji.
W ramach przeprowadzanej
akcji właściciele psów, którzy
będą zainteresowani zarejestrowaniem swoich pupili otrzymają
tzw. „Psią wyprawkę”, której zawartość stanowią: kostka z woreczkami, obroża z adresownikiem oraz ekotorba z nadrukiem.
Na właścicieli psów czeka „Psia
wyprawka”, której zawartość
W ramach współpracy część pastanowią: kostka z woreczkami,
kietów zostało przekazanych dla
obroża z adresownikiem oraz
Stowarzyszenia Prusickie Serce
ekotorba z nadrukiem
dla Zwierząt, aby podopieczni
znajdując nowych właścicieli byli przygotowani na długie spacery. Zaplanowaniem i przeprowadzeniem akcji edukacyjnej
zajmą się m.in pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Prusicach.

Myślimy również o powstaniu miejsca rozrywki dla czworonogów – parku, placu zabaw z różnymi atrakcjami i przeszkodami,
gdzie psy będą mogły się wybiegać, ale
też trenować ze swoimi właścicielami.
Przypominamy, że psie odchody umieszczone w torebce/woreczku można wrzucać do zwykłych ulicznych koszy na śmieci lub pojemników na odpady zmieszane.
Psia Wyprawka trafia do każdego
Jest to sposób zgodny z prawem i stosopodopiecznego Stowarzyszenia
wany, ze względów ekonomicznych, przez
Prusickie Serce dla Zwierząt,
zdecydowaną większość miast, które zaznajdującego nowy dom
jęły się tym problemem.
Obowiązek sprzątania po swoim psie wynika z ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz jest zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Prusice przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Prusicach
NR XXV/151/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. - „Właściciele zwierząt domowych
w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych, zobowiązani
są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
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Gmina Prusice od wielu lat wspiera działania z różnych dziedzin sportu. Jedną z nich są loty gołębi pocztowych.
Na ręce Burmistrza Igora Bandrowicza
wpłynęły podziękowania od Hodowców
z sekcji Prusice i Prusice II reprezentujących Polski Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych za wsparcie sekcji i ufundowanie nagród w sezonie lotowym gołębi
2020. Cieszą nas osiągnięcia lokalnych
pasjonatów, dlatego też trzymamy kciuki
za kolejne sukcesy!

100 LAT Pani Julianny Dzieciaszek

22 lutego 2021 roku Mieszkanka naszej gminy Pani Julianna Dzieciaszek skończyła 100 LAT!

Pomagajmy wspólnie zbierając zakrętki!
Na Prusickim Rynku z inicjatywy Daniela Półrolniczaka ze Stowarzyszenia Prusickie
Serce dla Zwierząt stanął pojemnik na nakrętki. Środki zebrane dzięki plastikowym
nakrętkom środki będą przeznaczane na bieżącą działalność Stowarzyszenia.

nasze serwisy:

Sto lat to czas, który na początku życiowej drogi wydaje się nie do osiągnięcia.
Jest to czas, podczas którego można
zebrać nieprawdopodobną mądrość i doświadczenie, przeżyć wiele szczęśliwych,
ale także trudnych chwil.
Z okazji tak pięknego Jubileuszu w imieniu całego samorządu oraz wszystkich
Mieszkańców Gminy Prusice Burmistrz
Igor Bandrowicz złożył serdeczne gratulacje, wyrazy uznania Jubilatce za
wszystkie przeżyte, życzenia wszelkiej
pomyślności i pogody ducha na kolejne
lata w spokoju i zdrowiu, spędzone w otoczeniu rodziny i przyjaciół.
W związku z zagrożeniem epidemicznym
i obawą o zdrowie naszej Jubilatki otrzymała ona list gratulacyjny wraz z upominkami.

Państwo Janina i Jerzy Kreczmer

świętowali Złote Gody

Każda z par świętujących Złote Gody ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię, ale wszystkie pary łączą miłość, tolerancja, wzajemny
szacunek, bowiem to one stanowią podstawy trwałości każdego małżeństwa.
Swój Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w 2020 roku w Gminie Prusice świętowali Państwo Janina i Jerzy Kreczmer.

Pamiętajmy, że sprzątanie po swoim pupilu
„To nie wstyd, to kultura. Sprzątam, bo kocham”

AKTUALNOŚCI

Podziękowania od Hodowców gołębi

Na terenie Prusic pojawiły się nowe dystrybutory
z woreczkami na psie odchody oraz kosze na śmieci
Zapoczątkowana z inicjatywy jednego
z Mieszkańców miasta akcja, rozpoczęła się
od rozmów i konsultacji z zainteresowanymi
mieszkańcami. Podczas wideo-spotkania poruszony został temat ustawienia na terenie
przede wszystkim Prusic koszy wraz z podajnikami woreczków na psie odchody. Akcja ma
na celu zwrócenie uwagi na poważny problem
jakim są psie odchody pozostawiane nie tylko
na skwerach, ale także na ulicach i chodnikach. Poza efektem wizualnym mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia
człowieka, ponieważ mogą wywoływać groźne choroby.
Na początku marca w kluczowych miejscach
spacerowych w mieście zostały ustawione charakterystyczne, nowe dystrybutory
z woreczkami oraz kosze na śmieci. Zgodnie
z ustaleniami i zgłoszeniami pojawiło się kilkanaście takich punktów. Punkty te można
było wcześniej zaproponować kontaktując
się z Urzędem Miejskim i zgłaszając swoje
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Wspominając tę radosną chwilę życzymy dużo zdrowia, bo ciesząc się dobrym zdrowiem, jesteście Państwo w stanie cieszyć się sobą i swoimi najbliższymi.

nasze serwisy:
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Gminne Szkoły

Laptopy dla uczniów i nauczycieli

AKTUALNOŚCI

współpracują z Politechniką Warszawską

Gmina Prusice oraz ponad 200 polskich gmin przystąpiło do udziału w projekcie polegającym na współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Projekt „Matematyka - wstęp
do kariery wynalazcy” polega na udostępnieniu szkołom
z terenu zgłoszonych gmin zaawansowanych narzędzi edukacyjnych. Uczniowie otrzymują w ten sposób dostęp do
platformy zeszyt.online, na
której pod opieką sztucznej
inteligencji podnoszą swoje
umiejętności matematyczne.
Z tej formy nauczania korzystają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Prusicach oraz Szkoły Podstawowej w Skokowej. Nauczyciele ze wskazanych szkół, zostali zaproszeni na zdalne szkolenie, po którym zaczęli pracę z uczniami.
Celem projektu od początku było znaczące podniesienie kompetencji matematycznych
u uczniów i bezpośrednie przełożenie tego na wyniki osiągane w szkole. Nabrało to szczególnego znaczenia, gdy sytuacja epidemiczna zmusiła szkoły do przejścia na nauczanie zdalne.
Więcej można przeczytać w dedykowanym artykule:
https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Politechnika-wspiera-szkoly-w-trakcie-pandemii

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

w PrusiCACH

1 marca 2021 roku obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
– święto państwowe ustanowione dla upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Bardzo ważne jest pielęgnowanie tradycji,
budowanie tożsamości oraz dbałość i pamięć o historii, szczególnie przez młodzież.
Podczas krótkiej uroczystości przy pomniku przy ul. Żmigrodzkiej w Prusicach zebra-

ne delegacje przedstawicieli władz Gminy
i Rady Miejskiej w Prusicach, Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach oraz
Szkół Podstawowych z terenu Gminy Prusice złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

w Gminie Prusice

Gmina Prusice pozyskała w sumie 135 000,00 zł na zakup laptopów, dla nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) gminnych jednostek
oświatowych do zdalnej nauki. Zakupiony sprzęt w ramach projektu Zdalna
Szkoła oraz Zdalna Szkoła +, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 został przekazany dyrektorom szkół w Gminie Prusice.

Dyrektorzy Szkół Gminy Prusice odebrali laptopy z rąk Burmistrza Igora Bandrowicza

Gmina Prusice złożyła w kwietniu i w maju
wnioski o dofinansowanie do Centrum
Projektów Polska Cyfrowa w ramach programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +
na zakup laptopów do naszych gminnych
jednostek oświatowych. Wnioski zostały
pozytywnie ocenione i znalazły się na liście
rankingowej dofinansowanych projektów.
Projekty zrealizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa były odpowiedzią
na potrzeby edukacyjne związane z wprowadzeniem stanu epidemii. Zamknięcie
placówek oświatowych wymusiło nowe

standardy prowadzenia zajęć. Nauczyciele prowadzą lekcje zdalnie, zaś uczniowie
uczą się on-line, do czego potrzebny jest
odpowiedni sprzęt. Naszej Gminie udało
się skorzystać z obu programów, które finansowano ze środków unijnych w 100 %.
Zakupione laptopy zostały wypożyczone
nauczycielom i uczniom, a po powrocie do
tradycyjnej edukacji wrócą do szkół i będą
wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna
w celu prowadzenie ciekawych i interesujących zajęć.

Zakupiono w ramach projektów laptopy dla uczniów i nauczycieli w Gminie Prusice

W Prusicach uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

nasze serwisy:
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Prusicka Multiteka z ofertą dla każdego
Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach jest instytucją kultury działającą na rzecz ogółu społeczeństwa bez względu na wiek, wykształcenie. Otwarta na współpracę z różnymi instytucjami,
organizacjami, stowarzyszeniami.
Nasza biblioteka to nie tylko regały z książkami. Oprócz
gromadzenia, opracowywania i udostępniania księgozbioru i czasopism, angażujemy się w wiele przedsięwzięć. Oto one:
• Organizujemy spotkania autorskie, teatrzyki dla dzieci,
warsztaty twórczości manualnej, wystawy.
• Zarówno dzieci jak i dorośli odwiedzający naszą bibliotekę mogą spędzić czas na składaniu modeli z klocków
LEGO.
• Dwa razy w roku organizowany jest konkurs „Prusiczanie biorą się za czytanie”, w okresie wiosna – lato,
jesień – zima przedstawiamy propozycję pozycji do
przeczytania tej wiosny jest to książka Katarzyny Nosowskiej „Powrót z Bambuko”, która pobudza szare komórki, sumienie i mięśnie śmiechowe.
• Biblioteka bierze również udział w projekcie dla dzieci
w wieku przedszkolnym pn. „Mała książka Wielki człowiek” Każde dziecko w wieku 3-6 lat dostaje Wyprawkę
Czytelniczą, a w nim książkę oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Mały czytelnik aktywnie
odwiedzający i wypożyczający książki po uzbieraniu
odpowiedniej ilości naklejek otrzymuje mały prezent
i imienny dyplom, potwierdzający czytelnicze zainteresowania.
• Prowadzimy zajęcia dla najmłodszych - „Grupa zabawowa Moliki książkowe” czyli biblioteczne zajęcia dla
dzieci i rodziców, prowadzone przez animatora kultury, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Zajęcia
skierowane są dla najmłodszych i odbywają się cyklicznie raz w tygodniu.
• Czytelnicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych.
• Z początkiem 2021 r. nasza biblioteka przystąpiła do
Cyfrowej Wypożyczalni Książek i Czasopism Naukowych Academica. Innowacyjne narzędzie pozwalające
na udostępnianie w bibliotece ponad 3 mln publikacji

•
•
•
•

naukowych zgromadzonych w zasobie cyfrowym Biblioteki Narodowej. W systemie dostępne są publikacje
ze wszystkich dziedzin wiedzy.
Oprócz książek i audiobooków można wypożyczać
u nas filmy, bajki czy płyty z muzyką.
Czytelnicy mogą rezerwować i zamawiać książki przez
Internet (katalog on-line)
Ponadto raz w roku organizujemy Prusickie Dni Książki,
Noc w bibliotece, urodziny misia, Narodowe Czytanie.
W bibliotece trwa „kiermasz taniej książki”, każdy może
zakupić w atrakcyjnych cenach książki edukacyjne,
malowanki i wiele ciekawych pozycji.

Kiermasz Taniej Książki
Złote Cywilizacje Ameryki
W najbliższym czasie planujemy spotkanie autorskie
z Dr Renatą Faroń-Bartel. To Prusiczanka – archeolog-amerykanistka, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego,
Warszawskiego i Freie Universität w Berlinie. Wieloletni
wykładowca w zakresie historii społeczeństw tubylczych
Ameryki w Wyższej Szkole Filologicznej i w Instytucie Filologii Romańskiej we Wrocławiu. W 1995 r. rozpoczęła
swoją przygodę z archeologią Peru, którą kontynuuje do
dziś i gdzie prowadzi własne projekty badawcze i studyjne.

Rozmawiać będziemy o nowej książce „Złote Cywilizacje Ameryki” jest to
podróż w czasie i przestrzeni po olbrzymim terytorium podwójnego kontynentu amerykańskiego. To także sposobność poznania niezwykłego
bogactwa kulturowego, społecznego i technologicznego różnych ludów
Ameryki prekolumbijskiej.
W związku z panującą w kraju i na świecie sytuacją epidemiologiczną,
zawiesiliśmy część z oferowanych przez nas działań. Obecnie naszym
celem jest jak najszersze świadczenie usług przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa, które ochronią zarówno naszych czytelników, jaki i bibliotekarzy.

Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!

We wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy Prusice zakończył się
w grudniu 2020 roku realizowany w latach 2018-2020 projekt pn. „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!”, na który samorząd prusicki pozyskał ponad
1 mln zł. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu w placówkach odbywały
się ciekawe zajęcia edukacyjne, zakupiono profesjonalny sprzęt, a nauczyciele zdobywali dodatkową wiedzę podczas kursów i szkoleń.
We wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy Prusice zakończył się w grudniu
2020 roku realizowany w latach 2018-2020
projekt pn. „Gmina Prusice stawia na rozwój
uczniów!”, na który samorząd prusicki pozyskał ponad 1 mln zł. Dzięki dofinansowaniu w
ramach projektu w placówkach odbywały się
ciekawe zajęcia edukacyjne, zakupiono profesjonalny sprzęt, a nauczyciele zdobywali
dodatkową wiedzę podczas kursów i szkoleń.
W ramach projektu odbył się szereg zajęć dodatkowych, które wspomagały rozwój umiejętności 555 uczniów oraz poszerzały ich
wiedzę z zakresu matematyki, przedmiotów
przyrodniczych, języka obcego czy informatyki, kompetencji społecznych, doradztwa
edukacyjno-zawodowego,
inicjatywności
i przedsiębiorczości. Przeprowadzenie zajęć
było możliwe dzięki doposażeniu 4 pracowni
tematycznych, w tym dwóch matematycznych
i dwóch przyrodniczych w celu stworzenia

warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w tym: zakup sprzętu TIK,
mikroskopów, programów multimedialnych,
pomocy dydaktycznych podnoszących jakość
i atrakcyjność zajęć.
Ze 124 uczniami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi realizowane były zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, korekcyjno - kompensacyjna, zajęcia o charakterze
terapeutycznym, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji przyrodniczo –
matematycznej, dydaktyczno wyrównawcze
z matematyki „Potyczki matematyczne” czy
dydaktyczno - wyrównawczych z kompetencji
przyrodniczych „Przyroda i jej przyjaciele…”
pozwalające na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.
Nie zapomnieliśmy również o nauczycielach – kadra 79 pedagogów uczestniczyła
w szkoleniach dla nauczycieli, w tym studiach
podyplomowych, warsztatach, kursach tre-

nasze serwisy:

Dzieci podczas zajęć rozwijały wiele swoich umiejętności
nerskich z kreatywności i mnemotechniki,
a także specjalnym bloku zajęć „Nauczyciel
przyjazny uczniowi”, który był poświęcony
pracy nauczyciela z uczniami.
W ramach projektu miały miejsce także wyjazdy edukacyjne, pozwalające na stworzenie
atrakcyjnych form nauczania, wprowadzenie
wyższej skuteczności nauki poprzez praktyczne nabywanie wiedzy. Uczniowie wybrali
się do Hydropolis, Wrocławskiego ZOO, do
Rudy Żmigrodzkiej - „Ścieżka Przyrodnicza”,
Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, Centrum Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, na

Uniwersytet Wrocławski wydział biologiczny i chemiczny, do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie oraz na wycieczkę objazdową
- poznajemy obiekty z listy światowego dziedzictwa na Dolnym Śląsku - Jawor, Świdnica,
Wrocław.
W momencie pojawienia się epidemii zajęcia
realizowane były z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu realizacji tych zadań.
Warto przypomnieć, iż całkowita wartość
projektu to 1 135 884,00 zł, z czego pozyskane dofinansowanie w wysokości 95% to
1 079 089,80 zł, zaś wkład własny Gminy,
to wkład rzeczowy w postaci sal lekcyjnych,
w których odbywają się zajęcia.

Zajęcia przyrodnicze z obserwacją

Projekt „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
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DOM KULTURY to dom wyobraźni

Do kompleksu GOKiS w Prusicach należy
również PRUSICKI OBIEKT MULTIFUNKCYJNY z nowoczesną salą widowiskową,
w której mieści się kino cyfrowe. Przestronna sala liczy 150 wygodnych miejsc siedzących. Jest ona przystosowana nie tylko do
projekcji filmów, ale również stanowi znakomite miejsce do prowadzenia szkoleń,
wykładów oraz konferencji. Atutem seansów w Obiekcie Multifunkcyjnym jest przystępna cena za bilety oraz stale wzbogacany repertuar o najnowsze premiery kinowe.
Jest to jedna z wielu form, poprzez które
bierzemy czynny udział w wydarzeniach
i życiu gminnej społeczności.
W rozbudowanym kompleksie GOKiS mieści się także nowoczesne i znakomicie wyposażone PRUSICKIE CENTRUM FITNESS

Kino cyfrowe w Prusicach liczy 150 wygodnych
miejsc siedzących
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Zdolna, wspaniała, niepokonana! Olivia Bojarun, Mieszkanka Gminy Prusice
odniosła kolejny sukces stając na podium podczas Świętokrzyskiego Turnieju Kickboxingu i zdobywając złoto w kategorii wagowej +60 junior młodszy kobiet. Olivia nie zwalnia tempa, trenuje i przygotowuje się do kolejnych
zawodów. Wielkie brawa za determinację, sportowy charakter i wytrwałość
w dążeniu do celu.

W Prusickim Centrum Fitness sporym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z Indoor Cycling

- Kolejna wygrana w turnieju jest początkiem obiecującej kariery sportowej. Gorąco trzymam kciuki za każdy występ Olivii.
Prusice to Gmina inwestująca w sport - nie
tylko wspieramy działania związane z infrastrukturą sportową czy drużyny sportowe,
ale zawsze pamiętamy o indywidualnych
sportowcach, którzy reprezentują i promują nasz region na różnorodnych turniejach,
zawodach i galach sportowych – zaznacza
Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz.
Od niedawna w Prusickim Centrum Fitness
zostały uruchomione zajęcia z kickboxingu.
Jest to propozycja dla młodzieży od 12 roku
życia. Treningi prowadzi czynny zawodnik
K1 – Marcin Bojarun, który zamiłowanie do
sportu i pasję zaszczepił u swojej córki Oli-

Prusickie Centrum Fitness oprócz szerokiej gamy urządzeń ma do zaoferowania
przede wszystkim wykfalifikowaną obsługę i instruktorów

Zachęcamy do korzystania
z wypożyczalni rowerów działającej przy PCF
Sauna dla spragnionych również czeka

Nie zapominamy również o WYPOŻYCZALNI ROWERÓW dostosowanej do wymagań
rowerzystów. Idealna forma spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu na nadchodzący sezon. Przy Prusickim Centrum
Fitness można wypożyczyć różnego typu
rowery na godzinę, dzień lub na całą dobę.
Nowoczesnymi ścieżkami rowerowymi prowadzącymi przez najpiękniejsze krajobrazy
regionu można obecnie dojechać z Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę, do Żmigrodu, a stamtąd aż do Milicza.
Warto zatem o nas pamiętać i odwiedzać
w sieci! Często na naszym profilu pojawiają
się niespodzianki, ciekawostki i konkursy.

Prusicki Obiekt Mutifunkcyjny posiada nowoczesną salę widowiskową

nasze serwisy:

Prusiczanka odnośnie sukcesy na arenie ogólnopolskiej

Zamiłowanie do sportu i pasję u Olivii
zaszczepił jej tato Marin Bojarun

vii. Warto zaznaczyć, że kickboxing rozwija
siłę, wytrzymałość oraz szybkość. Przez
wykorzystanie elementów sztuk walki, ćwiczeń siłowych i cardio, pozwala na rozwój
wszystkich grup mięśni oraz kondycji całego ciała. Ponadto pomaga panować nad

Pasja i sukcesy Mieszkańca Gminy Prusice
Wojciech Mikołajczak - Mieszkaniec Gminy Prusice, jest jedynym z okręgu wrocławskiego zawodnikiem Polskiej Kadry
Wędkarstwa w kategorii U15. Wędkarstwo
spławikowe, w którym liczy się przede
wszystkim sprawność, szybkość i wyczucie
jest rodzinną pasją. Wojtka mocno wspierają bliscy, a przede wszystkim zaangażowany
tata Rafał Mikołajczak.
Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Prusicach Joanną Sroga przekazał młodemu zawodnikowi sprzęt i wyposażenie
potrzebne każdemu wędkarzowi.
Gorąco gratulujemy osiągnięć i zapału oraz
trzymamy kciuki za kolejne sukcesy! Dziękujemy również za ogromną dawkę inspiracji i pozytywnej energii!

stresem i zwiększyć pewność siebie. Połączenie zachodnich technik boksu i wschodnich technik nożnych czyni z kickboxingu
prawdziwy sport walki.

Olivia Bojarun zdobyła złoto podczas
Świętokrzyskiego Turnieju Kickboxingu

Zostań w domu kultury także podczas pandemii

- które oprócz szerokiej gamy urządzeń ma
do zaoferowania przede wszystkim wykwalifikowaną obsługę i instruktorów. Zawsze
do dyspozycji jest wiele różnorodnych zajęć, które przynoszą uczestnikom satysfakcję oraz przyczyniają się do poprawy samopoczucia i kondycji. Odpowiednio dobrana
aktywność ruchowa sprzyja rozwojowi organizmu, zachowaniu zdrowia, utrzymaniu
prawidłowej masy ciała, kondycji fizycznej
oraz psychicznej. Obecnie przygotowujemy się do ponownego otwarcia i pracujemy
nad planem poszerzenia naszych dotychczasowych rozkładów zajęć o nowe rodzaje
treningów i kursów dla dzieci i dorosłych.
Pojawią się też zupełnie nowe urządzenia,
o których systematycznie będziemy informować w sieci!
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Sukcesy Prusiczanki
i kickboxing dla dzieci i młodzieży

Dom Kultury to miejsce na eksperymentowanie, poznawanie, uczenie się,
wspólne działanie, zawieranie nowych przyjaźni, organizowanie spotkań, stawanie na głowie, doskonalenie się i w końcu doskonałe miejsce na realizację
marzeń. Dom kultury to dom wyobraźni.
Obecnie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzonymi
obostrzeniami prowadzi ograniczoną działalność kulturalną i sportową. Swoją pracę
skupiamy na planowaniu i organizacji, aby
w czasie pocovidowym z nową energią zaproponować Mieszkańcom wydarzenia,
spotkania i zajęcia kulturalno-sportowe.

Samorządowy Informator Miasta i Gminy PRUSICE

Zajęcia z kickboxingu cieszą się zainteresowaniem młodych mieszkańców

Rampy dla

młodzieży z Brzeźna

Wspieramy inicjatywy Mieszkańców.
Młodzież z miejscowości Brzeźno
otrzymała od Burmistrza Igora Bandrowicza, Radnego Gminy Prusice
Czesława Suchackiego oraz Sołtysa Brzeźna Tomasza Podobińskiego
przenośne rampy, które pozwolą im
rozwijać swoje sportowe zainteresowania.

Dzięki temu na terenie przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnie powstał mini skatepark,
z którego może skorzystać każdy chętny.
Inicjatorem całej akcji był Kacper Bator.

Wędkowanie to wielka pasja zawodnika Polskiej
Kadry Wędkarstwa

Cieszymy się, że po raz kolejny dzięki współpracy i inicjatywie Mieszkańców Gminy Prusice mamy możliwość wspólnie zrealizować
ciekawy projekt.

Młodzież z Brzeźna otrzymała przenośne rampy

Naszymi rowerami warto przejechać
prusicką rowerostradę

Wojciech Mikołajczak dostał sprzęt i wyposażenie
potrzebne każdemu wędkarzowi

nasze serwisy:

Teraz Wojtek może sięgać po jeszcze większe
sukcesy w wędkarstwie spławikowym

Młodzi mieszkańcy mogą aktywnie
spędzać wolny czas w mini skateparku

Gorąco zachęcamy młodzież z terenu naszej gminy do kontaktu z Burmistrzem
(Messenger, WhatsApp - razem postaramy
się zrealizować plany i marzenia.
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MKS Orzeł Prusice i MKS Orzeł Prusice Akademia Piłkarska w 2020 roku
Rok 2020 to duże zmiany w prusickiej piłce. Pomimo ciężkiej sytuacji wywołanej przez COVID-19 lokalna piłka może
pochwalić się kilkoma sukcesami nie - tylko sportowymi. Czas „lockdownu” zarząd MKS Orzeł Prusice we współpracy
z lokalnym samorządem, poświęcił m.in. na poprawę infrastruktury naszego obiektu.
POPRAWA INFRASTRUKTURY
PRUSICKIEGO STADIONU
Pierwszą inwestycją było wykonanie kompleksowych zabiegów na płycie prusickiego
stadionu tj. piaskowanie (ok. 60 ton), areacja, dosiewka trawy (120 kg) oraz zasilenie
boiska dużą dawką nawozu (250 kg). Cały
plac został również opryskany środkiem
chwastobójczym. Za wykonanie usługi odpowiedzialna była firma PerFect Grass.

Płyta prusickiego stadionu przeszła
zabiegi upiększające

Po „upiększeniu” płyty prusickiego boiska,
rozpoczęto prace dotyczące wymiany części trybun na stadionie. Nowa trybuna liczy
120 wygodnych miejsc, dzięki czemu komfort kibicowania i oglądania meczów drużyn
MKS-u będzie dużo, dużo wyższy. W pracę
nad nową trybuną (przygotowanie terenu
pod montaż) zaangażowanych było wiele
osób dobrej woli, osoby z zarządu a także
zawodnicy MKS Orzeł Prusice, którzy poświęcili swój czas na rozbudowę prusickiej
infrastruktury.

Nowa trybuna liczy 120 wygodnych miejsc

(Prezes Mirosław Grela) z Burmistrzem Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem, a także
nowemu sponsorowi firmie Green Road
Polska, który od pewnego czasu wstąpił
w szeregi piłkarskiej rodziny Orła. Podczas
okresu współpracy prusickiego klubu ze
sponsorem firma Green Road Polska zakupiła nowy, kompletny sprzęt sportowy
dla seniorskiej drużyny MKS Orzeł Prusice,
a także wykonała szereg prac budowlanych
na terenie prusickiego obiektu piłkarskiego, gdzie poza drużyną seniorską trenuje
lokalna młodzież.

Firma Green Road Polska dołączyła do rodziny
Orła i została sponsorem

Czas na prace dotyczące wymiany trybun

Ostatnią inwestycją 2020 roku była wymiana oświetlenia prusickiego obiektu.
Ze stadionu H. Wieromieja zniknęły słabej
jakości, stare słupy oświetleniowe, a w ich
miejsce zostały zamontowane nowe. Druga klasa oświetleniowa jaką spełnia nowe
oświetlenie stadionu, pozwala na komfortowe prowadzenie treningów oraz rozgrywanie meczów piłkarskich (także tych ligowych ponieważ oświetlenie spełnia wymogi
PZPN dotyczące rozgrywek przy sztucznym
oświetleniu). Obecne prusicki klub jako jedyny w powiecie posiada oświetlenie boiska głównego tej klasy.
Wszystkie inwestycje klub zawdzięcza świetniej współpracy zarządu MKS Orzeł Prusice

Rozpoczęto intensywne prace nad budową
oświetlenia stadionu

Ubiegły rok to również wiele zmian
i osiągnięć w drużynie seniorskiej,
a także piłkarskiej akademii.
Pierwszy zespół Prusickiego Orła przeszedł gruntowną przebudowę. Ze składu
zniknęły nazwiska zawodników doświadczonych, a ich miejsce zajęli młodzi, ambit-

nasze serwisy:

Prusicki klub jako jedyny w powiecie posiada
oświetlenie boiska głównego tej klasy

ni sportowcy. Obecnie mamy najmłodszy
zespół w IV lidze i zdecydowanie prowadzimy w klasyfikacji Pro Junior System grupa
wschodnia po rundzie jesiennej sezonu
2020 /202 z liczbą 4694 pkt
Obecnie w składzie pierwszej drużyny znajduje się 4 wychowanków naszej akademii
(bramkarz Maciej Kawalec, obrońca Patryk
Mularski i pomocnicy Szymon Hupa i Mateusz Chojak), a na celowniku trenera jest
już kilku innych juniorów. Liczymy na to, że
młody ambitny zespół z tygodnia na tydzień
będzie podnosił swoje umiejętności i stworzymy mocną drużynę na lata.
Bardzo udaną rundę jesienną zaliczyli Juniorzy Starsi, którzy uplasowali się na pozycji wicelidera w ligowej tabeli. Juniorzy
Orła jako jedyny zespół nie przegrał żadnego spotkania. Niestety przytrafiły się
3 remisy i póki co piłkarze muszą zadowolić
się II miejscem. Warto jeszcze podkreślić,
że w obecnym sezonie juniorami starszymi
są chłopcy urodzeni w latach 2002-2003,
natomiast w składzie jest tylko jeden zawodnik z rocznika 2002, a pozostali chłopcy to roczniki od 2003 do 2005, więc klub
gra dużo młodszym zespołem. W rundzie
jesiennej prusickie Orły strzeliły najwięcej
bramek spośród wszystkich ligowych zespołów, a także najmniej straciły.
Zespół trampkarzy, który podobnie jak drużyna juniorów występuje w lidze okręgowej, również zaliczył udaną rundę jesienną.
Młodzieżowcy uplasowali się w połowie ligowej tabeli, gromadząc na swoim koncie
19 punktów. Zespół trenera Łukasza Kuczera również gra zaniżonym rocznikiem,
co niewątpliwie wpłynie na szybszy rozwój
naszych zawodników, dzięki rywalizacji ze
starszymi przeciwnikami.

Ciągły rozwój MKS Orzeł Prusice
Akademia Piłkarska.
Oprócz bardzo dobrych wyników w młodzieżowych ligach prusicka, akademia może
pochwalić się jeszcze kilkoma sukcesami.
Pierwszym z nich jest znaczący wzrost liczby trenujących zawodników. Obecnie klub
liczy blisko stu młodych piłkarzy i piłkarek,
co daje przyrost trenujących o około 20%
w stosunku do poprzedniego roku. Bardzo dobre funkcjonowanie klubu przyciąga
również zawodników spoza naszej gminy.
Do klubu dołączyły osoby z ościennych
gmin jak Oborniki Śląskie, Trzebnica, Żmigród, Zawonia, a nawet Wrocław. Zawodnicy „z zewnątrz” chętnie dołączają do nas,
bo jak sami twierdzą są bardzo zadowoleni
z poziomu odbywanych treningów oraz odpowiada im przyjazna atmosfera panująca w Orle Prusice. Zespoły młodzieżowe
w Akademii to: Skrzat (2014-2015), Żak
(2012-2013), Orlik (2010-2011), Trampkarz
(2006-2009) oraz Junior Starszy (20022005)
W najbliższym czasie zostanie utworzona
kolejna grupa „Bambini” (rocznik 2016), która swój pierwszy trening odbędzie tuż po
zluzowaniu obostrzeń wywołanych epidemią.
Pierwsze efekty pracy
prusickiego klubu
Niewątpliwym sukcesem i dumą jest fakt,
że czworo wychowanków Akademii systematycznie reprezentuje barwy pierwszego
zespołu (IV liga). Jednak dwóch z nich dostało szanse na zaprezentowanie swoich
umiejętności w profesjonalnym klubie. Mateusz Chojak i Szymon Hupa zostali zaproszeni na piłkarskie testy do Widzewa Łódź
(I liga), gdzie rozegrali dwa mecze w barwach łódzkiego klubu. Chłopcy dostali również zaproszenie na tygodniowe testy do
Miedzi Legnica (I liga), ale ich plany zostały
pokrzyżowane przez kontuzje oraz epidemie COVID-19.
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Zawsze gotowi do gry

„Silne charaktery nie poddają się” to zasada, którą kierowały się drużyny LKS
Dolpasz Skokowa w ciężkim okresie pandemicznym, który zaskoczył cały
świat sportu.
Początek 2020 roku to solidna praca w każdej grupie wiekowej w naszym klubie, mnóstwo planów i ciekawych projektów sportowych. Pomimo odwołania rundy wiosennej,
zawieszenia rozgrywek oraz zamknięcia
szkół, a co za tym idzie braku możliwości
uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportu,
każdy z piłkarzy czekał z niecierpliwością na
powrót do normalności. Początkowe zniesienia ograniczeń w okresie letnim w sferze
sportowej pozwoliły zawodnikom powrócić
do zajęć, treningów oraz meczy towarzyskich z zachowaniem wszystkich wytycznych epidemiologicznych.
Podczas wczesnej wiosny murawa skokowskiego stadionu przeszła niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, które poprawiły jej jakość
i wygląd. Została również wybudowana
studnia głębinowa, dzięki której nawodnienie boiska stało się bardziej ekonomiczne,
a fundusze mogliśmy przeznaczyć na dalszą poprawę bazy sportowej.
Po powrocie na zieloną murawę nasze drużyny z pełnym zaangażowaniem oraz dużą
frekwencją brały udział w treningach pił-

Nowe inwestycje
u Bresny Brzeźno
Klub Sportowy to nie tylko gra na boisku,
ale również drużyna i inwestycje. Jedną
z ciekawych inwestycji zrealizowano z inicjatywy Pana Roberta Zakrawacza na stadionie Bresny Brzeźno, aby jak mówią piłkarze
z klubu po lewej było choćby o 1 więcej niż po
prawej. Dodatkowo „szatnie” piłkarzy również przechodzą metamorfozę.

Silne charaktery nie poddają się

karskich, meczach kontrolnych oraz turniejach w grupach dziecięcych.
W drużynie Oldboy doszło do pozytywnej rewolucji kadrowej, w której grają zawodnicy
35+, często na meczach do dyspozycji było
średnio 15-18 zawodników, którzy regularnie spotykali się na treningach i gierkach
wewnętrznych na skokowskich obiektach
sportowych. Natomiast od jesieni wystartowali już w kolejnym sezonie rozgrywkowym II ligi gr. 3 oldboy.

Drużyna seniorów została odmłodzona,
a trzonem jej są miejscowi wychowankowie,
którzy od najmłodszych lat reprezentują
żółto-zielone barwy. Regularne treningi, podnoszenie swoich umiejętności pod
okiem trenera oraz wypracowanie stylu,
którego brakowało naszym seniorom pozwoliło z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Już po starcie nowego sezonu we wrocławskiej „A” klasie gr. II okazało się, że Skokowianie będą jedną z ekip, która stanowić
będzie o sile tej grupy, co też szybko się potwierdziło podczas kolejnych spotkań.
W naszych najmłodszych drużynach sporo
się działo, chociaż z tego względu, że po
kilku sezonach nieobecności w szeregach
naszego klubu pojawiła się drużyna trampkarzy, czyli chłopcy urodzeni w 2006 roku
i młodsi. Młodsi, bo większość z zawodników występujących w drużynie trenera Artura Bagińskiego stanowią chłopcy
z roczników 2007-2008 oraz szansę na grę
mają wyróżniający się zawodnicy z rocznika 2009. Tę różnicę wiekową można było
zauważyć w większości meczach ligowych
naszych trampkarzy, jednak mimo to przez
cały czas towarzyszyły im niepokonana
wola walki i zaangażowanie od pierwszej do
ostatniej minuty każdego pojedynku.
W VII okręgowej lidze młodzików grupie
czwartej występuje nasza drużyna, która

Orzeł chce integrować
W ramach inicjatywy „Integracja Futbolem”
zarząd klubu MKS Orzeł Prusice poszukuje do sztabu osobę niepełnosprawną, która
będzie pełniła w klubie rolę analityka sportowego. Jej zadanie będzie polegało na analitycznym opracowaniu materiałów wideo
z meczów i treningów pierwszego zespołu
(po konsultacji z trenerem Gałczyńskim). Tak
przygotowany materiał nie tylko usprawni
pracę trenerowi ale również pozwoli na otrzymanie potrzebnych statystyk.
Inicjatywa Orła dość szybko obiegła środowisko sportowe. O „Integracji Futbolem” piszą różne portale piłkarskie jak np. DolFutbol czy Łączy Nas Piłka – ogólnopolski
portal piłkarski. Również Ikony Polskiej Piłki umieszczają informację o prusickiej inicjatywie na swoich profilach
w mediach społecznościowych (Andrzej Padewski –
prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, Robert
Pich – zawodnik Śląska Wrocław).
Dzięki tej inicjatywie
zarząd MKS Orzeł Prusice chce pokazać,
że sport łączy ludzi
i jest dla wszystkich.
Najważniejsze to żyć
swoją pasją.

Mateusz Chojak i Szymon Hupa zostali zaproszeni na
piłkarskie testy do Widzewa Łódź

nasze serwisy:
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rywalizowała z trzynastoma ekipami w swoim roczniku. W większości jedenastolatkowie, których mecze podobać się mogły nie
tylko rodzicom, licznie wspierającym swoich synów podczas występów, ale chłopcy również zbierali pochwały od trenerów
drużyn przeciwnych. W drużynie młodzików grają także zawodnicy z rocznika 2010,
którzy wiekowo rozgrywali również turnieje
w kategorii Orlik z chłopcami z 2011 roku jak
i również z dziewczynkami, które trenują
w naszym klubie. Duża frekwencja i rywalizacja na treningach to znak rozpoznawalny
naszych młodych zawodników.
Najmłodszą drużyną jaka trenuje w Dolpaszu są Żacy, których trenerem jest Kamil
Szydełko. Kilkunastu młodych chłopców
z pasją i ogromnym zaangażowaniem swoją
pozytywną energię wykorzystuje na treningach, turniejach oraz meczach sparingowych.

Dolpasz na boisku zawsze walczy do ostatniego gwizdka
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8. Edycja Prusice Biegają 2020 – Zakończona!

W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 organizacja wydarzeń biegowych była bardzo utrudniona, wręcz czasami niemożliwa. Czas jednak pokazał, że dla uczestników Prusice Biegają nie ma rzeczy niemożliwych. Przesunięcia w czasie, odwlekanie ceremonii dekoracji najlepszych uczestników
i wiele innych czynników spowodowało, że przez chwilę dokończenie 8. Edycji
było mało prawdopodobne. Dzięki jednak wytrwałym uczestnikom pokonanie ograniczeń okazało się wykonalne.
Prusice Biegają znane głównie z cyklicznego biegania, na dystansie 5 km i zawsze
w każdą ostatnią niedzielę miesiąca zaraz
na początku 2020 roku zostało zawieszone.
Wszystkie zaległe etapy Prusice Biegają
odbywały się w terminach późniejszych,
w reżimie sanitarnym, dostosowując się do
wytycznych płynących z Ministerstwa Zdrowia. Zrezygnowano również z dodatkowego, drugiego okrążenia, czy posiłków regeneracyjnych, które były charakterystyczne
dla Prusice Biegają.

Mimo pandemii 8. Edycję Prusice Biegają udało się
przeprowadzić

Klasyfikacja generalna Prusice Biegają
2020 składała się z 10 punktowanych etapów z czego najlepsze 8 było uwzględniane w klasyfikacji. Aby otrzymać nagrody
i świadczenia organizatora należało wziąć
udział w min. 6 etapach. Wśród najlepszych
Kobiet w całym roku rywalizacji zwyciężyły:
1. FRANKIEWICZ HANNA
2. WIECZOREK EWELINA
3. CZAJA MAŁGORZATA

Najlepsi biegacze w całym cyklu i odpowiednich
kategoriach zostali nagrodzeni

wodnicy zostali nagrodzeni, a dodatkowo
spośród wszystkich uczestników zostały
rozlosowane bardzo atrakcyjne nagrody.
Ogromne podziękowanie należą się Burmistrzowi Gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi oraz Wicestaroście Powiatu Trzebnickiego Grzegorzowi Terebunowi. Dzięki
finansowemu wsparciu realizacji zawodów
mogły zostać bezpiecznie doprowadzone
do końca. Za organizację całego cyklu odpowiedzialny jest Prezes Athletics Team
Prusice: Przemysław Burchacki. Głównym
organizatorem jest KB Athletics Team Prusice przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, Prusickim Centrum
Fitness oraz Gmina Prusice
Wszystkich uczestników zapraszamy na
nową edycję, która ze względu na trudne
czasy odbędzie się w zmienionej formule,
podzielonej na 4 etapy. Zapraszamy do zapisów!

Mężczyźni:
1. WIELGUS ARKADIUSZ
2. MARKOWSKI SEBASTIAN
3. OWCZAREK ANDRZEJ
Oprócz kategorii ogólnych nagradzani byli
również uczestnicy w kategoriach wiekowych czy dodatkowych tj. Gmina Prusice,
Powiat Trzebnicki, Drużyny. Każdy uczestnik jako upominek otrzymał również wielofunkcyjny komin.
Przez cały rok można było skompletować
wyjątkowy medal, który składał się z 4 części. Po ich złożeniu całość komponowała
się znakomicie. Jak już to bywa tradycją na
zakończenie Prusice Biegają najlepsi za-

ATEST
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DYSTANS 10 KM (ATEST PZLA)
START – OD GODZ. 10.00

Ze względu na sytuację związaną z pandemią
COVID-19 największe wydarzenie
sportowe w Gminie Prusice:
10. Jubileuszowy Bieg III Wież
zostanie dostosowany do wytycznych
Ministerstwa Zdrowia aktualnych na dzień
zawodów. Możliwa jest sytuacja,
w której bieg zostanie podzielony na sektory,
a każdy sektor będzie startował
o wyznaczonej godzinie.

12 CZERWCA 2021 r. PRUSICE
W ramach 10. Jubileuszowego Biegu III Wież zostaną rozegrane:
• Mistrzostwa Powiatu Trzebnickiego na dystansie 10 km
• Mistrzostwa Gminy Prusice na dystansie 10 km
• 14. Bieg Samorządowców

Patronat:
Burmistrz Gminy Prusice

Igor Bandrowicz

Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego

Grzegorz Terebun

ZAPISY URUCHOMIONE: https://www.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5473
W ramach podstawowego pakietu startowego
każdy uczestnik otrzyma specjalną saszetkę,
przygotowaną na tę okazję.

Możliwy jest wybór
pakietu rozszerzonego,
w której znajdują się:

Na najlepsze biegaczki w swoich kategoriach również czekały statuetki i nagrody

KOSZULKA

9. Edycja Prusice Biegają – 2021

25 kwietnia, 20 czerwca, 5 września oraz 21 listopada 2021 roku to daty 4 etapów 9. Edycji
Prusice Biegają.

Już od 9 lat wszyscy sympatycy biegania spotkają się
w ostatnią niedzielę miesiąca aby rywalizować na 5-cio
kilometrowej trasie w Prusicach. Poprzedni rok przez
pandemię COVID-19 był niezwykle trudny do przeprowadzenia zawodów, jednak się udało zakończyć biegowo
całą edycję. Aktualna edycja przesunięta w czasie podzieli się na 4 etapy, tj 4 osobne, duże biegi. Wszystkie
etapy zostaną zorganizowane w reżimie sanitarnym oraz
dostosowane do wytycznych Ministerstwa Zdrowia na
dzień zawodów. Jak pokazała poprzednia edycja, zrobimy co w naszej mocy, a jest jej dużo aby Prusice Biegają
bezpiecznie doprowadzić do końca.
MEDAL Będzie się składał z 4 części. Po każdym etapie
uczestnicy otrzymają medal, który będzie się składał
w jedną całość.
Każdy z uczestników otrzyma na zakończenie edycji
przydatny gadżet biegowy. Jaki gadżet to będzie dowiemy się wkrótce. Tradycyjnie nie zabraknie atrakcyjnych
nagród i statuetek dla najlepszych w całym cyklu.
START i META cyklu będzie się znajdować tuż obok Prusickie Centrum Fitness. Trasa będzie przebiegać od ulicy Żmigrodzkiej, skręcając w lewo w ulicę Wierzbową

nasze serwisy:

H

W ZAWODAC
STARTU ĘDZY!
GWARANCJA
ROT PIENI
LUB ZW

(z rękawkami lub bez)
CENA: 50 zł

i cały czas prosto w kierunku Pietrowic Małych, następnie powrót. Trasa będzie oznaczona znakami poziomymi, szybka na równej asfaltowej nawierzchni. Trasa posiada Atest PZLA.
Do klasyfikacji generalnej punktowanych będzie 3 z 4
etapów. Po zakończonym etapie odbędzie się podsumowanie edycji, wydawanie medali i gadżetów biegowych
zagwarantowanych zgodnie z regulaminem. Ponadto na
ostatnim etapie odbędzie się zakończenie z losowaniem
nagród, na którym należy się zjawić osobiście.

Warto dodać, że Prusice Biegają są objęte patronatem
honorowym Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza oraz Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego Grzegorza Terebuna. Za organizację całego cyklu odpowiedzialny jest Prezes Athletics Team Prusice Przemysław
Burchacki. Głównymi organizatorem jest KB Athletics
Team Prusice przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Sportu, Prusickim Centrum Fitness oraz Gmina Prusice.

Zapraszamy już dzisiaj na 1. Etap:

25.04.2021 r. (NIEDZIELA). START: 10:00

OPASKA CENA: 20 zł

CHUSTA typu BUFF
CENA: 25 zł

SKARPETY
NESSI

CENA: 20 zł

POMIAR CZASU:

EUFORIA BIEGACZA

Osoby, które zamówią pakiet dodatkowy do 12.05.2021 r.
mają gwarancję otrzymania produktu w dniu zawodów,
osoby które dokonają tego po tym terminie otrzymają pakiet
w późniejszym terminie. Za pakiet dodatkowy
można zapłacić wyłącznie poprzez formularz zapisów!

OKIEM RADNEGO... DRODZY RADNI RADY MIEJSKIEJ W PRUSICACH
TO JEST MIEJSCE DLA WAS!

WSPÓLNIE TWÓRZMY NOWĄ RUBRYKĘ!
Zapraszamy WSZYSTKICH Radnych Rady Miejskiej w Prusicach do współpracy
i przesyłania swoich materiałów, które byście chcieli aby zostały opublikowane
w Gazecie Prusice24 w naszej nowej Rubryce.
Materiały można przesyłać do Redakcji na adres prusice24@prusice.pl
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AKTUALNOŚCI

TAK Radni pracujĄ na rzecz swoich Miejscowości!
Na łamach gazety Prusice24 zaczynamy nowy
cykl materiałów pod nazwą „TAK Radni pracują na rzecz swoich Miejscowości!”, dotyczących Radnych Rady Miejskiej w Prusicach,
a dokładniej ich działań i pracy w terenie na
rzecz swoich miejscowości.
W aktualnym numerze prezentujemy działania Radnego Józefa Gruchały, reprezentują-

cego miejscowość Skokowa, który posprzątał
i oczyścił zaśmiecony teren przy stacji PKP
w Skokowej, dzięki czemu miejsce stało się
czyste.

KONKURS
PLASTYCZNY

ŚMIECI
SEGREGUJESZ

ZIEMIĘ

Dodatkowo Radny zainicjował montaż nowych tabliczek z nazwami ulic w całej miejscowości, które zostały zakupione z funduszu
sołeckiego dla Skokowej.

RATUJESZ

W Skokowej pojawiły się nowe
tabliczki z nazwami ulic

Warunki uczestnictwa:
- Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III
Szkoły Podstawowej z poszczególnych Gmin:
Wińsko, Krośnice, Prusice, Żmigród, Jemielno
- technika dowolna, format A3 lub A4
- praca plastyczna w formie komiksu, plakatu,
rysunku pod hasłem „Śmieci segregujesz ziemię
ratujesz”
- Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną,
samodzielnie wykonaną pracę plastyczną

Organizatorzy:

Radny Józef Gruchała podczas pracy w terenie

Termin:
- Prace plastyczne należy wysłać na adres:
P.W. „KOSZ” Barbara Nowicka, Wszewilki
ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz
Lub złożyć pracę w swojej szkole do dnia
19.04.2021 r.
- Każda praca powinna być podpisana, na
odwrocie, imieniem i nazwiskiem, klasą, szkołą
i Gminą
- Wyniki konkursu ogłosimy na naszej stronie
facebookowej.
- Z każdej Gminy wyłonieni zostaną laureaci
Partnerzy:

Teren przy stacji PKP został posprzątany

DLA LAUREATÓW KONKURSU PRZEWIDZIANE CIEKAWE NAGRODY

nasze serwisy:

