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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W czwartek 23 czerwca 2022 roku nadszedł jeden z ważnych momentów dla realizacji zadania „Budowa no-
woczesnej Szkoły Podstawowej imienia Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej”. Burmistrz Igor Bandrowicz 
wspólnie ze Skarbnikiem Jackiem Ryńskim w obecności Sebastiana Nowaka Zastępcy Dyrektora Działu 
Budownictwa w NFOŚiGW, Grzegorza Terebuna Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego, Barbary Piotrowskiej  
Zastępcy Skarbnika i Doroty Leń, odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy podpisali umowę na ok. 14 mln zł 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Na terenie po byłym basenie przy ul. Młynarskiej pod koniec przyszłego roku powstanie Park Dinozaura. 
Będzie to centrum rozrywki, sportu i rekreacji od Juniora do Seniora z prawdziwego zdarzenia. W kompleksie 
sportowo–rekreacyjnym będą znajdować się m.in. place zabaw, wodny plac zabaw, siłownia zewnętrzna do 
streetworkout, pumptrack, skatepark, boisko do siatkówki plażowej, czy też niski park linowy. 
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BRESNA BRZEŹNO Z PUCHAREM BURMISTRZA!



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

URZĄD MIEJSKI W PRUSICACH  
Rynek 1, 55-110 Prusice

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

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

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

REFERAT ORGANIZACYJNY

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

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

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

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

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

INFORMATOR GMINY PRUSICE WAŻNE TELEFONY

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

Godziny 
otwarcia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI W PRUSICACH  
ul. Szkolna 8, 55-110 Prusice, tel. 71 308 47 00, zlobek@prusice.pl
• Dyrektor: Dagmara Telenga

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

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

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

SZKOŁY

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

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

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Mirosław Janicki wew. 52; m.janicki@prusice.pl
Małgorzata Słota wew. 52, m.slota@prusice.pl

GOSPODARKA KOMUNALNO-MIESZKANIOWA
Krystyna Lis wew. 50; k.lis@prusice.pl

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

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

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

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

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

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

 

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

Burmistrz nie będzie odpowiadał na pytania anonimowe. 

BURMISTRZ GMINY PRUSICE przyjmuje w sprawie skarg i wniosków  
po umówionym terminie w Sekretariacie Urzędu.
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P R U S I C E

DROGIE MIESZKANKI I DRODZY MIESZKAŃCY GMINY PRUSICE 

Z pozdrowieniami
Burmistrz Gminy Prusice

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

W tym numerze nadal zapraszamy do wypowiedzenia się w sprawie koncepcji zagospo-
darowania strefy aktywności gospodarczej miasta Prusice przygotowanych przez stu-
dentów architektury z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Nadal prezentujemy  
w naszej gazecie teksty historyczne. W tym numerze czekają na Państwa „Wspomnienia 
z dawnych lat” oraz „Portrety regionalne (wiejskie) Gminy Prusice”, w których prezentuje-
my miejscowość Wilkowa.

Ostatnie miesiące to miesiące letnio-wakacyjne, jest to czas wielu wydarzeń kultural-
nych, rekreacyjnych i sportowych w naszej Gminie, dlatego też na łamach aktualnego 
numeru znalazło się wiele relacji i fotorelacji, w tym m.in. Aktywne wakacje w Gminie 
Prusice, Pikniki Rodzinne, Piknik Parafialny Św. Jakuba, 11. GTHR Bieg Trzech Wież, ak-
tywne wakacje zuchów i harcerzy, Jubileusz Sparty Wszemirów, awans Bresny Brzeźno 
do Ligi Okręgowej, Puchar Burmistrza Gminy Prusice w Piłkę Nożną, zawody wędkarskie 
na Dzień Ojca, a także wydarzeń biegowych oraz tego co się dzieje w naszych klubach 
sportowych, a także prusickiej bibliotece i Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusi-
cach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Prusickiego Centrum Fitness oraz Punktu 
Informacyjno-Konsultacyjnego w Prusicach. 

Cały czas działamy na wysokich obrotach. Wiele się w naszej Gminie dzieje, rozpoczy-
namy nowe projekty, realizujemy nowe zadania i oczywiście inwestujemy. Rozdaliśmy 
434 laptopy dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu wsparcia rodzin by-
łych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

W trakcie modernizacji jest boisko Sparty Wszemirów. W przyszłym roku w Prusicach 
powstanie przy ul. Młynarskiej na terenie po byłym basenie Park Dinozaura, a już dziś 
najmłodsi Mieszkańcy Pększyna mogą się cieszyć z nowego placu zabaw. Realizujemy 

zadania rozpoczęte w 2021 roku, niektóre z nich dobiegają końca tak jak Żłobek pod Trze-
ma Wieżami w Prusicach czy Centrum Usług Społecznych w Prusicach. Prawie 14 mln zł  
z programu Puszczyk już pewne! Podpisaliśmy w czerwcu w Narodowym Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na budowę nowoczesnej szkoły w Skokowej.  
Na finiszu jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzeźnie. Kolejne dobre wiadomości 
dla naszego samorządu to prawie 2 mln zł na budowę oświetlenia w trzech miejscowo-
ściach Gminy Prusice. Natomiast Powiat Trzebnicki pozyskał ponad 1,1 mln zł na zadanie 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. Raszowice poprzez budowę chodnika. 

Nie zwalniamy tempa w inwestycjach drogowych w naszej Gminie. Dodatkowo na drogach 
powiatowych zostały zamontowane progi zwalniające. 

Nadal pomagamy Mieszkańcom składać wnioski w ramach Programu Czyste Powietrze,  
od 15 lipca wprowadzono Czyste Powietrze Plus. Prowadzimy szereg działań społecznych, 
kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. 

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

TRWA MODERNIZACJA BOISKA WE WSZEMIROWIE

Sparta Wszemirów w sezonie 2021/2022 
wywalczyła awans do A-klasy dolnośląskich 
rozgrywek. Drużyna nie tylko święci triumfy 
sportowe, ale ma także powody do radości 
w związku z modernizacją bazy sportowej.
W poprzednim roku na terenie przy boisku 
Gmina Prusice zamontowała piłkarskie 
szatnie kontenerowe spełniające wszelkie 
wymogi dla klasy A. Koszt inwestycji, któ-
ry wyniósł około 270 tys. zł został pokryty  
z budżetu Gminy. 
- Zależy mi na tym, aby nasze zespoły mia-
ły jak najlepsze warunki do treningów i do 
gry.  Wraz z Radną Dorotą Olszańską po 
konsultacjach z przedstawicielami klubu, 
podjęliśmy działania w kierunku przebu-
dowy płyty boiska. To konieczność, ponie-
waż nie spełniała ona wymogów DZPN do 
rozgrywania spotkań w klasie A. Taki stan 
rzeczy był spowodowany ograniczoną wiel-
kością działki gminnej, na której znajduje 
się obiekt – wyjaśnia Igor Bandrowicz Bur-
mistrz Gminy Prusice. 
Gmina podjęła działania w celu przejęcia 
części nieruchomości sąsiedniej, co umoż-
liwiło przebudowę i powiększenie boiska do 
standardów zgodnych z przepisami związku.
Po rozmowach z przedstawicielami klubu 
ustalono, że aby przeprowadzić niezbędne 
prace, Sparta Wszemirów będzie rozgry-
wać spotkania w sezonie 2021/2022 na sta-
dionie w Prusicach i tu także będą odbywa-
ły się treningi. 

Gmina Prusice rozwija bazę sportową we Wszemirowie. Drużyna Sparta Wsze-
mirów osiąga coraz lepsze wyniki sportowe, świętowała ostatnio 60-lecie ist-
nienie klubu, a już niebawem będzie mogła trenować i rozgrywać spotkania na 
boisku spełniającym wymogi Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej.

- Wiosną ruszyły prace, których zakres 
obejmuje wyprofilowanie płyty boiska, wy-
konanie systemu automatycznego zrasza-
nia z wcześniej zrobionej z funduszu sołec-
kiego studni, ogrodzenie nowego stadionu. 
Termin realizacji zadania to koniec sierpnia. 
Prace zlecono lokalnemu wykonawcy z Pru-
sic. Koszt tych robót to 115 tys. zł i zostaje 
pokryty z budżetu Gminy i funduszu sołec-
kiego wsi Wszemirów – mówi Kamil Leśniak, 
pracownik Urzędu Miejskiego w Prusicach.

Choć prace zakończą się w sierpniu, trawa 
posiana na płycie boiska będzie musiała 
się dobrze ukorzenić i wzmocnić. Jesz-
cze przynajmniej rundę jesienną Spartanie 
będą rozgrywać gościnnie w Prusicach. 
Ale… potem ich boisko będzie miało mura-
wę z prawdziwego zdarzenia. 
W założeniach długoterminowych są ko-
lejne inwestycje - w ramach projektowa-
nia oświetlenia drogowego planowane jest 
oświetlenie boiska, tak aby można było 
prowadzić treningi w okresie od jesieni do 
wiosny. 
- Baza Sportowa Gminy Prusice cały czas 
się rozwija. Po zakończeniu prac Sparta-
nie, oprócz świetnej drużyny i kibiców, będą 
mogli się pochwalić równie doskonałym 
stadionem. Będzie to czwarty obiekt stwo-
rzony w wysokim standardzie, podobnie jak  
w Brzeźnie, Prusicach i Skokowej – podkre-
śla Igor Bandrowicz.

Trwa modernizacja boiska Sparty Wszemirów

Postęp prac we Wszemirowie sprawdzał Burmistrz Igor Bandrowicz
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

W PRUSICACH POWSTANIE 
PARK DINOZAURA

Na terenie po byłym basenie przy ul. Młynarskiej pod koniec przyszłego roku 
powstanie Park Dinozaura. Będzie to centrum rozrywki, sportu i rekreacji od 
Juniora do Seniora z prawdziwego zdarzenia. W kompleksie sportowo–rekre-
acyjnym będą znajdować się m.in. place zabaw, wodny plac zabaw, siłownia 
zewnętrzna do streetworkout, pumptrack, skatepark, boisko do siatkówki 
plażowej, czy też niski park linowy.

Władze Gminy Prusice od lat stawiają na 
rewitalizację obszarów zdegradowanych, 
a także zagospodarowanie terenów zielo-
nych. Jednym z takich terenów jest teren 
przy ul. Młynarskiej w Prusicach po byłym 
basenie. To tutaj powstanie Park Dinozaura 
w Prusicach. 
- W 2021 roku samorząd prusicki pozyskał 
środki na inwestycję w ramach Programu 
Rządowego Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Pozyskana do-
tacja to ponad 4,4 mln zł – podkreśla Bur-
mistrz Igor Bandrowicz.

Na ternie przy ul. Młynarskiej planuje się 
budowę parkowych alejek dla pieszych, 
połączonych z nimi ścieżek rowerowych, 

placów zabaw z urządzeniami naziemnymi, 
wodnego placu zabaw, toru rowerowego 
pumptrack i skateparku, siłowni zewnętrz-
nej - streetworkout, niskiego parku lino-
wego, boiska do siatkówki plażowej. Park 
planuje się w pełni dostosowany do korzy-
stania przez osoby niepełnosprawne. Na 
terenie powstanie również kontenerowa 
przenośna toaleta publiczna oraz punkty 
czerpalne wody, a także poidełka. 

Park Dinozaura będzie doskonałym miej-
scem do spędzania czasu wolnego dla 
całych rodzin, miejscem do spotkań i re-
kreacji społeczności lokalnej, a każdy na 
pewno znajdzie w nim coś dla siebie. Zapra-
szamy do obejrzenia wizualizacji. 

Projekt pn. „Park Dinozaura w Prusicach” w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji strategicznych
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PRAWIE 14 MLN ZŁ NA BUDOWĘ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOKOWEJ

W czwartek 23 czerwca 2022 roku nadszedł jeden z ważnych momentów dla 
realizacji zadania „Budowa nowoczesnej Szkoły Podstawowej imienia Le-
cha i Marii Kaczyńskich w Skokowej”. Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie 
ze Skarbnikiem Jackiem Ryńskim w obecności Sebastiana Nowaka Zastęp-
cy Dyrektora Działu Budownictwa w NFOŚiGW, Grzegorza Terebuna Wice-
starosty Powiatu Trzebnickiego, Barbary Piotrowskiej Zastępcy Skarbnika  
i Doroty Leń, odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy podpisali umowę na 
ok. 14 mln zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. 

Jedną z priorytetowych inwestycji na lata 
2022-2024 jest długo wyczekiwana przez 
najmłodszych mieszkańców i ich rodziców 
budowa Szkoły Podstawowej w Skokowej. 
Inwestycja będzie polegała na budowie 
nowoczesnego niskoemisyjnego budynku 
o podwyższonych parametrach energe-
tycznych wykorzystujących energię OZE, 
przystosowanym dla niepełnosprawnych, 
z odpowiednim zapleczem, pracowniami  
i salami tematycznymi, a także pomieszcze-
niami do rozwijania pasji i zainteresowań. 
Nowy budynek Szkoły będzie znajdował się 
przy ul. Kościelnej i Piaskowej w Skokowej  
i będzie miał powierzchnię całkowitą liczą-
cą ponad 4000 m2, a także będzie przezna-
czony dla dzieci i młodzieży z 14 miejsco-
wości gminy. Do nowej Szkoły Podstawowej  
w Skokowej będą uczęszczać uczniowie, 
którzy obecnie uczą się w Szkole w Skoko-
wej, w Piotrkowicach i w Strupinie. 

Nowy budynek Szkoły Podstawowej w Sko-
kowej powstanie w tzw. kompleksie eduka-
cyjno–kulturalno–sportowym.

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

Uroczystego podpisania umowy dokonał Burmistrz Igor Bandrowicz wraz ze Skarbnikiem Jackiem Ryńskim 
w obecności Zastępcy Dyrektora Działu Budownictwa w NFOŚiGW Sebastiana Nowaka, Wicestarosty Powiatu 

Trzebnickiego Grzegorza Terebuna, Zastępcy Skarbnika Barbary Piotrowskiej i „szefowej” funduszy Doroty Leń

Podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ok. 14 mln zł

Wiceprezes NFOŚiGW osobiście wręcza Burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi podpisane umowy 
i gratuluję pozyskanych środków na tak kluczową inwestycję

Radość Burmistrza Igora Bandrowicza, Wicestarosty 
Grzegorza Terebuna i Skarbnika Jacka Ryńskiego kilka 

minut po podpisaniu tak ważnej umowy

- W czerwcu 2021 roku znaleźliśmy konkurs  
w Narodowym Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu Priorytetowego Budownictwo 
energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Ni-
skoemisyjne budynki użyteczności publicz-
nej, do którego nasza inwestycja wpisywała 
się idealnie. Złożyliśmy wniosek o dotację 
oraz wniosek o pożyczkę. 

Przeszliśmy pozytywnie ocenę formalną, 
ocenę merytoryczną i w marcu 2022 roku 
rozpoczęliśmy proces negocjacji, który 
udało zakończyć się pozytywnie. 31 maja 
2022 roku Zarząd NFOŚiGW oraz Rada Nad-
zorcza podjęli uchwały o przyznaniu dota-
cji w wysokości ponad 5 mln zł, i pożyczki 
w wysokości ponad 8 mln zł. 14 czerwca 
2022 roku uchwała się uprawomocniła,  

a w dniu 23 czerwca nadszedł długo ocze-
kiwany moment i udało się podpisać umo-
wę na przyznane środki.
- W tym miejscu dziękuję wszystkim zaan-
gażowanym w pozyskanie tych środków na 
każdym etapie – zaznacza włodarz Prusic.

Otwarto trzeci przetarg na budowę szkoły 
w Skokowej

Po unieważnieniu w czerwcu 2022 roku 
kolejnego przetargu na budowę nowocze-
snej Szkoły Podstawowej im. Lecha i Marii 
Kaczyńskich w Skokowej - etap 1 – roboty 
konstrukcyjno–budowlane, 4 lipca 2022 roku 
ogłoszono kolejne postępowanie. 10 sierp-
nia 2022 roku otworzono 8 ofert, które wpły-
nęły w przetargu. Obecnie są one na etapie 
weryfikacji.

Zadanie pn. „Budowa nowoczesnej Szkoły Podstawowej imienia Lecha i Marii Kaczyńskich w Skokowej” dofinanso-
wano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu prioryteto-

wego „Budownictwo energooszczędne. Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej”.
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

PRZYGOTOWANIE NOWEJ SIEDZIBY 
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH 
ZBLIŻA SIĘ DO FINAŁU

NOWA ATRAKCJA NA UPALNE DNI

Upały dają się we znaki wszystkim – młod-
szym, starszym i seniorom. Ochłody  
w gorące dni pragniemy wszyscy. Podczas 
wakacyjnych upałów Mieszkańcy mogli się 
schłodzić na Rynku.

Z posągu paszczy lwa tryska woda, która 
jest rozpylana na mgiełkę, tak jak dzieje się 
to w kurtynach wodnych. Z takiej ochłody 
bardzo chętnie korzystają dzieci, ale także 
dorośli. Co ważne, fontanna może działać 
w dwóch trybach – rozpylania wody lub wy-
puszczenia jej strumieniem. 

Fontanna to jeden z elementów przysto-
sowania Rynku do zmian klimatu i upałów. 
W sercu miasta będzie więcej zieleni i zra-
szaczy, które będą obniżały temperaturą 
podczas wielkich upałów. Warto zauważyć, 
że tuż przy fontannie została podłączona 
ogólnodostępna woda pitna – to „Prusicki 
Zdrój”. 

Na Prusickim Rynku, szczególnie w upalne dni można korzystać z nowej 
atrakcji! Jest nią fontanna, która tryska z paszczy lwa!

Fontanna na Rynku w Prusicach tryska z paszczy lwa

Nowe, przestronne wnętrza, nowoczesne meble, dobrze zaprojektowane 
przestrzenie – w takich warunkach już niedługo będzie funkcjonowało Cen-
trum Usług Społecznych, które z ciasnych pomieszczeń w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Prusicach przeniesie się do budynku przy ul. Żmigrodzkiej 39.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prze-
kształcił się w tym roku w Centrum Usług 
Społecznych. Dzięki temu, będzie mógł po-
szerzyć swoją działalność. Zmianie ulegnie 
także lokalizacja siedziby. Już w paździer-
niku CUS przeniesie się do nowo wyremon-
towanych pomieszczeń znajdujących się na 
I i II piętrze budynku przy ul. Żmigrodzkiej. 
Mieszkańcy Prusic pamiętają, kiedy mie-
ściła się tam przez wiele lat szkoła, potem 
prywatne przedszkole. W ostatnich latach 
parter budynku przygotowano i zagospo-
darowano na potrzeby Dziennego Domu 
Pobytu Senior-Wigor. Teraz wyższe pię-
tra zostały przeznaczone dla CUS-u, który 
funkcjonował kątem w remizie strażackiej.
Kiedy zapadła decyzja o konieczności prze-
niesienia siedziby, w kwietniu 2020 roku 
Gmina Prusice złożyła wniosek o dofinan-

sowanie do Ministerstwa w ramach kon-
kursu „Wsparcie tworzenia centrów usług 
społecznych i rozwój dostarczanych przez 
nie usług” - typ 1b na zadanie „Utworzenie 
Centrum Usług Społecznych w Gminie Pru-
sice”. 

O tym, że Gmina Prusice otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 3 mln zł z Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza, Edukacja 
i Rozwój dowiedzieliśmy się w czerwcu  
2021 roku. Oprócz zadań miękkich (takich 
jak np. porady prawne czy psychologa) w ra-
mach projektu zostały zaplanowane prace 
adaptacyjne nowej siedziby dla CUS-u. 
- Inwestycja, której koszt to 700 tys. zł za-
pewni komfortowe warunki obsługi Miesz-
kańców obsługiwanych w Centrum Usług 
Społecznych. W pomieszczeniach został 
wykonany gruntowny remont, „od gołych 
murów”: wymieniono stare instalacje, wy-
konano wiele prac budowlanych, zabez-
pieczających budynek. Teraz wnętrza wy-

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

Nowe pomieszczenia tworzą niesamowitych klimat

Już niedługo Centrum Usług Społecznych będzie w nowej siedzibie przy ul. Żmigrodzkiej 

Sale w Centrum Usług Społecznych czekają na 
wyposażenie

Burmistrz Igor Bandrowicz  jeszcze w czerwcu wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego: Dorotą Muszczak 
odpowiedzialną za nadzór nad inwestycją i Dorotą Leń odpowiedzialną za pozyskanie środków zapowiadał, 
że po zakończeniu prac przyjdzie czas na wyposażenie

glądają świeżo i estetycznie – mówi Igor 
Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice.
Obecnie wykonywane są drobne poprawki, 
a do całkowitego zakończenia inwestycji 
brakuje jeszcze tylko wyposażenia, które 
ma zostać dostarczone do końca września.
- Bardzo cieszy mnie ta inwestycja. Dzięki 
pozyskaniu środków zewnętrznych udało 
nam się osiągnąć kilka celów. Po pierwsze, 
Mieszkańcy będą mogli korzystać z nowo-
czesnego obiektu, CUS będzie miał dobre 
warunki do pracy, a co bardzo ważne dla 
wielu Mieszkańców, udało się uratować 
niezwykle cenny budynek, który powstał  
w 1904 roku, jako Szpital Miejski – podkreśla 
Igor Bandrowicz. 
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P R U S I C E

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZEŹNIE NA FINISZU

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzeź-
nie była koniecznością. Przypomnijmy, że 
ścieki z bloków, domków jednorodzinnych, 
a także Pałacu Brzeźno były do tej pory od-
prowadzane do miejscowej oczyszczalni. 
Została ona zbudowana w 1995 r. i działała 
na zasadzie oczyszczalni roślinno-glebo-
wej. Zgodnie z założeniami miała oczysz-
czać ścieki przez 10-15 lat.
- Obecnie efekt oczyszczania przestarzałej 
konstrukcji nie był zadawalający. Dlatego 
konieczna była modernizacja oczyszczalni, 
jej przebudowa i przede wszystkim zmiana 
technologii oczyszczania na nowocześniej-
szą i bardziej wydajną – mówi Hubert Ol-
szewski, prezes Prusickiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego PROEKO Sp. z o.o.
Modernizacja oczyszczalni ścieków to 
ogromne koszty. Dlatego też gminna spółka 
pozyskała środki zewnętrzne, aby nie ob-
ciążać budżetu gminy.

W ekspresowym tempie Gmina Prusice przeprowadziła modernizację oczysz-
czalni ścieków znajdującej się w Brzeźnie. Warta ponad 2,2 mln zł inwestycja 
będzie służyła wielu mieszkańcom.

- Pozyskaliśmy dofinansowanie z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w kwocie 1 112 127,00 zł. Umowę  
o dofinansowanie z Samorządem Woje-
wództwa Dolnośląskiego Prezes Spółki 
podpisał w lipcu 2020 roku – mówi Dorota 
Leń, odpowiedzialna za pozyskiwanie środ-
ków zewnętrznych w Urzędzie Miejskim  
w Prusicach.
Ogłoszono przetarg, który z oferowaną 
kwotą 2 285 340,00 zł brutto, wygrała firma 
TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o., z którą 
21 kwietnia tego roku podpisano umowę na 
wykonanie prac. 
Aby spiąć finansowo zadanie po tym jak 
koszt wykonania przebudowy w przetargu 
wzrósł w porównaniu do założonych kosz-
tów przedstawionych we wniosku i umowie 
z Urzędem Marszałkowskim, na różnice 
pomiędzy tymi kwotami będzie zaciągnię-
ta pożyczka w WFOŚIGW. Początkowo za-

Inwestycja została dofinansowania ze środków zewnętrznych

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brzeźnie na finiszu

Burmistrz Igor Bandrowicz sprawdza postęp prac w Brzeźnie

 Budowana oczyszczalnia w Brzeźnie będzie nowoczesna i wydajna 

„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 „Go-

spodarka 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.

kładano 2 109 800,00 zł brutto w tym 1 715 
284,00 zł kosztów kwalifikowanych. 
Już tydzień po podpisaniu umowy przeka-
zano plac budowy, a koniec prac zaplano-
wano na 31 sierpnia tego roku.

- Zgodnie z umową z wykonawcą w dniu 
31.08.2022 r. roboty zostaną zakończone  
i zostanie spisany protokół odbioru. Inwe-
stycja idzie zgodnie z planem – mówi Igor 
Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice i do-
daje, że budowana oczyszczalnia będzie no-
woczesna i wydajna.
- Będzie to oczyszczalnia kontenerowa, 
w której będzie się znajdował jeden duży 
zbiornik, a w nim osadnik, dwie komory  
z tarczami obrotowymi, gdzie ścieki będą 
oczyszczane, a w czwartej komorze znajdu-
je się osadnik wtórny. Powstał także nowy 

budynek, w którym znajduje się sterownia, 
jest także magazyn na środki do obsługi 
oczyszczalni. Co ważne, nowa oczyszczal-
nia daje możliwość oczyszczania nie tylko 
ścieków, które trafią siecią kanalizacyjną, 
ale pozwoli także na oczyszczanie niewiel-
kich ilości ścieków dostarczonych wozami 
asenizacyjnymi – dodaje Igor Bandrowicz. 
- Na dzień dzisiejszy wszystkie urządzenia, 
zbiorniki, budynki są już gotowe. Pozostało 
wykonać jedynie przyłącze WLZ, drogę do-
jazdową do oczyszczalni oraz ogrodzenie. 
Jednak sama oczyszczalnia nie będzie mo-
gła jeszcze wystartować z ostatnim dniem 
sierpnia, gdyż zmuszeni jesteśmy zaczekać 
na wydanie i uprawomocnienie pozwolenia 
wodnoprawnego na zrzut ścieków oczysz-
czonych z przebudowywanej oczyszczalni 
– zapewnia Hubert Olszewski. 
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Uroczyste przecięcie wstęgi

Osoby zaangażowane w projekt, na czele z Igorem 
Bandrowiczem Burmistrzem Gminy Prusice, otrzymali 
podziękowania od lokalnej społeczności

Pokaz ognia przez grupę, w skład której wchodzi 
Mieszkanka Pększyna Ewelina Pałka

Wiktor Lubieniecki Sekretarz Gminy Prusice, 
Paweł Hreniak Poseł na Sejm RP i Grzegorz Terebun 
Wicestarosta Trzebnicki z symbolicznym czekiem

Dzieci były zachwycone nowym placem zabaw

NAJMŁODSI MIESZKAŃCY PĘKSZYNA 
MAJĄ UPRAGNIONY PLAC ZABAW!

PRAWIE 2 MLN ZŁ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA  
W TRZECH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY PRUSICE

Na to wydarzenie najbardziej czekali najmłodsi Mieszkańcy Pększyna, a tak-
że ich rodzice. W sobotę 9 lipca 2022 roku Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy 
Prusice wspólnie z zaproszonymi gośćmi i najmłodszymi oficjalnie otworzył 
plac zabaw. Uroczystość była połączona z piknikiem rodzinnym, na którym 
nie zabrakło atrakcji dla dzieci i dorosłych.

14 lipca 2022 roku ogłoszono wyniki w ramach III naboru – PGR - Rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych z Polskiego Ładu. Tym razem Gminie Pru-
sice udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 1 960 000,00 zł (98%) na 
budowę oświetlenia na terenie popegeerowskich miejscowości Gminy Prusice.

Igor Bandrowicz wspólnie z Grzegorzem Te-
rebunem Wicestarostą Powiatu Trzebnic-
kiego, Przewodniczącym Rady Gminy Zbi-
gniewem Ziomkiem, Radnym Gminy Prusice 
Henrykiem Migdałem, Sołtys Wsi Pększyn 
Joanną Krepicz, Sekretarzem Gminy Prusi-
ce Wiktorem Lubienieckim, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach 
Joanną Srogą, Pracownikiem Urzędu Miej-
skiego w Prusicach Dorotą Leń, Mieszkań-
cami Sołectwa i przede wszystkim dziećmi 
otworzyli wybudowany przez samorząd pru-
sicki plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną 
i boiskiem do siatkówki. O oprawę muzyczną 
zadbał Zespół Trzy Dęby z Borówka, który 
wystąpił z mini koncertem. 
W ramach zadania plac zabaw został wypo-
sażony w urządzenia zabawowe takie jak: 
huśtawkę wahadłową stalową, huśtawkę 
stalową bocianie gniazdo, huśtawkę wago-
wą, frutti, piramidę średnią, płotek, bujak 
sprężynowy - Zebra, pociąg Pędziwiatr – lo-
komotywa, karuzelę młynek oraz małą ar-
chitekturę: ławki stalowe z oparciem, kosze 
na śmieci, stojak na rowery i tablicę z regu-
laminem. Dodatkowo powstała także si-
łownia zewnętrzna wraz z urządzeniami do 
ćwiczeń oraz boisko do siatkówki plażowej.
Milusińscy, którzy przyszli na uroczystość 
byli zachwyceni. Plac zabaw ma mnóstwo 
kolorowych i przede wszystkim bezpiecz-
nych sprzętów, które można odkrywać i do-
skonale się bawić. Starsze dzieci, młodzież 
i dorośli mogą rekreacyjnie grać w piłkę 
plażową – spędzać czas na świeżym powie-
trzu zamiast przed telewizorem, kompute-
rem czy na telefonie.
Nowe miejsce rekreacji pozwoli stworzyć 
ciekawą strefę spotkań i rekreacji dla każ-
dego - od Juniora do Seniora. 

Otwarcie placu zabaw było połączone  
z Piknikiem Rodzinnym, podczas którego 
na najmłodszych czekało wiele atrakcji,  
w tym dmuchańce oraz gry i zabawy z ani-
matorką Anią, ciekawym punktem progra-
mu był pokaz ognia, gdzie w skład grupy 
wchodzi Mieszkanka Pększyna Ewelina Pał-
ka. Na starszych czekały pyszne smakołyki 
z grilla i nie tylko.
- W tym miejscu dziękuję wszystkim mają-
cym swój udział w rozwoju Sołectwa Pęk-
szyn, a także tym, którzy przyczynili się do 
powstania placu zabaw i poprawy jakości 
życia mieszkańców, w szczególności tych 
najmłodszych. Dziękuję również wszystkim 
Pracownikom Urzędu Miejskiego w Prusi-
cach zaangażowanym w realizację inwe-
stycji – mówił podczas uroczystości Igor 
Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice, który 
podczas otwarcia wręczył podziękowania 
obecnym gościom, w tym: Pani Sołtys Joan-
nie Krepicz, Radnemu Gminy Prusice Henry-
kowi Migdałowi oraz Pracownikowi Urzędu 
Miejskiego w Prusicach Dorocie Leń. 
Wartość całkowita zadania to ponad 192 tys. 
zł, z czego pozyskane dofinansowanie w ra-
mach Odnowy Dolnośląskiej Wsi w 2021 roku 

To jest doskonała wiadomość dla naszych 
mieszkańców. Inwestycja obejmuje budowę 
systemu oświetlenia drogowego i ulicznego 
oraz oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej 
na terenie trzech miejscowości popege-
erowskich Gminy Prusice, w tym w Sołec-
twie Prusice, Skokowa i Krościna Wielka. 
Szacowana wartość zadania to 2 mln zł,  
z czego 98 % wynosi przyznane dofinanso-
wanie w kwocie 1 960 000,00 zł.
- Dziękuję wszystkim zaangażowanym  
w pozyskanie środków Radnym, Sołtysom 
oraz Pracownikom Urzędu Miejskiego w Pru-
sicach na poprawę jakości życia naszych 
mieszkańców, bo razem możemy więcej. 
Inwestycja poprawi bezpieczeństwo Miesz-
kańców, a to nasz priorytet - mówi Igor Ban-
drowicz, Burmistrz Gminy Prusice.

na zadanie „Budowa placu zabaw w miejsco-
wości Pększyn” wyniosło 30 000,00 zł. Pro-
jekt w wysokości ponad 30 tys. zł został rów-
nież dofinansowany z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, a także w wysokości 
ponad 11 tys. zł. ze środków funduszu sołec-
kiego miejscowości Pększyn na 2021 rok.
Inwestycja zakończyła się w listopadzie 
2021 roku, a marzenie najmłodszych zosta-
ło spełnione.



AKTUALNOŚCI

str. 9 Nr 3/2022  •   sierpień 2022 r.SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY PRUSICE

P R U S I C E

RUSZA ŻŁOBEK POD TRZEMA WIEŻAMI!
Na dniach spełni się marzenie wielu Mieszkańców Gminy Prusice. Nie będą 
już musieli zawozić maluchów do sąsiednich miejscowości, ponieważ w Pru-
sicach powstał Żłobek Pod Trzema Wieżami.

Znając potrzeby Mieszkańców Gminy Prusi-
ce Burmistrz Igor Bandrowicz złożył obiet-
nicę, że na terenie Gminy powstanie żłobek. 
Dzięki temu rodzice nie będą musieli tracić 
czasu i pieniędzy na dowożenie dzieci do 
sąsiednich gmin, a młode mamy będą mo-
gły wracać do pracy ze świadomością, że 
ich dzieci mają dobrą opieką i są blisko do-
mów.
W związku z planowaniem powstania żłob-
ka, przeprowadzono szereg konsultacji, 
które zaowocowały decyzją, że placówka 
będzie miała siedzibę w budynku przy ul. 
Szkolnej. 
- Na terenie miasta i całej Gminy znajdują 
się budynki, które są naszym wspólnym do-
brem, naszymi „srebrami rodowymi” i jeśli 
tylko jest taka możliwość, to należy nada-
wać im nowe przeznaczenie, a co za tym 
idzie nowe życie – podkreśla Burmistrz Igor 
Bandrowicz.

Projekt pt. „Żłobek pod Trzema Wieżami w Gminie Prusice” współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Sale żłobkowe dzięki wyposażeniu w odpowiednie meble nabrały odpowiednich kształtów

Postęp prac oceniał Burmistrz Igor Bandrowicz z Radnym Henrykiem Migdałem

Na najmłodszych będą w żłobku czekać profesjonalne wózki wieloosobowe 

Zakupiono niezbędny rzeczy potrzebne dla dzieci w żłobku

Remont, przystosowanie budynku tak, aby 
był nowoczesną placówką, spełniał surowe 
wymogi stawiane przed żłobkami, był bez-
pieczny, energooszczędny, a także przy-
tulny to spory wydatek. Dlatego też Gmina 
Prusice sięgnęła po pieniądze zewnętrzne. 
Całkowity koszt remontu budynku przy ul. 
Szkolnej, w którym będzie mieścił się żło-
bek to ponad 2,4 mln zł, z czego 1 mln zł to 
dofinansowanie w ramach rządowego pro-
gramu opieki nad dziećmi w wieku do lat  
3 „MALUCH +” 2020. Gmina Prusice pozy-
skała także dofinansowanie w wysokości 
ponad 1,4 mln zł na funkcjonowanie pla-
cówki, zatrudnienie odpowiedniej kadry, 
dodatkowe wyposażenie i zabawki z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego.
Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła 
się 10 czerwca, Radni podjęli historyczną 
uchwałę o powołaniu jednostki pod nazwą 

„Żłobek Pod Trzema Wieżami w Prusicach”. 
Na stanowisko Dyrektora z dniem 1 lipca 
2022 roku powołano Dagmarę Telengę, 
ogłoszono także pierwszą rekrutację, która 
zakończyła się 10 sierpnia. 
Przypomnijmy, że obecnie Żłobek Pod Trze-
ma Wieżami przyjął dzieci w wieku od 20 ty-
godnia życia, do 3 r.ż. 
- Prace remontowe w budynku dobiegły 
końca. Trwają końcowe odbiory. Mamy za-
trudnioną kadrę do Żłobka: 7 opiekunek, 
woźną, sprzątaczkę, konserwatora, pielę-
gniarkę oraz osobę prowadzącą zajęcia ryt-
miczne. Wyposażenie zostało już zakupio-
na, a pomieszczenia odebrane. Na dniach 
przyjdą zabawki i pomoce dydaktyczne 
– opowiada Dagmara Telenga, Dyrektor 
Żłobka dodając: - Czekamy na wyposażenie 

kuchni. Dopinamy wszystkie formalności, 
tak aby najmłodsi od września mogli się 
czuć przyjemnie i bezpiecznie i już za kilka 
tygodni rozpoczynamy funkcjonowanie pla-
cówki.
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

NIE ZWALNIAMY TEMPA Z INWESTYCJAMI DROGOWYMI 
REMONTY, NAPRAWY, NOWE INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE GMINY PRUSICE

W ostatnim czasie sporo działo się na prusickich drogach. Naprawy, przygo-
towanie dokumentacji, przetargi – wszystko po to, aby jeździło się bezpiecz-
niej i wygodniej.

Zmiany w jakości dróg widać w wielu miej-
scach Gminy Prusice – nie tylko w samych 
Prusicach, ale także w pozostałych miej-
scowościach, tak jak np. w Budziczu czy też 
na drodze Brzeźno – Wilkowa.
Ostatnio Spółka Prusickie Drogi z o.o. wy-
konała stabilizację podłoża przy użyciu 
zespołu do stabilizacji (specjalistycznego 
sprzętu) na drogach gminnych między inny-
mi na ul. Spacerowej, ul. Pietrowickiej, na 
bocznej ulicy Polnej w Prusicach. 
- Jest to kilka inwestycji z wielu wykona-
nych w ramach poprawy stanu dróg gmin-
nych głownie gruntowych na terenie Gminy 
Prusice, a kolejne są już w przygotowaniu – 
podkreśla Prezes Spółki Sebastian Trojan.

Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Proeko Spółka z o.o. uzupełniło ubytki na 
drogach gminnych, łącznie na powierzch-
ni około 500mkw. Dzięki temu, jeżdżąc po 
gminnych drogach nie wpadamy w dziury. 
Do przodu posuwają się także prace zwią-
zane z przygotowaniem zadania pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowo-
ści Skokowa, ul. Wrzosowa”, na którą Gmina 
Prusice pozyskała 259 346,50 zł pochodzą-
cych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
- Obecnie jesteśmy już po rozstrzygnię-
ciu przetargu – podkreśla Burmistrz Igor 
Bandrowicz, dodając: - Całkowita kwota 
zadanie to ponad 640 tys. zł. Wykonawcą 
inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Handlo-

Na ul. Spacerowej w Prusicach została wykonana stabilizacja podłoża przez Prusickie Drogi Spółka z o.o.

Remont drogi gminnej na bocznej ul. Polnej w Prusicach Remont drogi gminnej ul. Pietrowickiej w Prusicach

Remont drogi gminnej w miejscowości Budzicz

Plan zagospodarowania terenu Przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosowa w m. SkokowaNa drodze asfaltowej Brzeźno-Wilkowa remont został zakończony, a jego efekt sprawdzał Burmistrz Igor 
Bandrowicz wspólnie z Prezesem Spółki Prusickie Drogi Sebastianem Trojanem

wo–Usługowe „Ćwik” z Wińska. Po zwięk-
szeniu środków w budżecie, planujemy pod-
pisać umowę z Wykonawcą, zaś inwestycja 
ma zostać zrealizowana do połowy listopa-
da 2022 roku. 

W toku jest także przygotowanie niezbęd-
nych dokumentów do przeprowadzenia 
przetargu dla zadania „Gola droga dojazdo-
wa do gruntów rolnych”. Na zadanie samo-
rząd prusicki pozyskał dotację z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego w ramach 
ochrony, rekultywacji i poprawy jakości 
gruntów rolnych. 

W planach w tym roku są kolejne inwesty-
cje drogowe, dla bezpieczeństwa naszych 
Mieszkańców. 
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BEZPIECZNIEJ NA WJEŹDZIE DO PRUSIC 
I WJAZDACH DO SKOKOWEJ

PONAD 1,1 MLN ZŁ NA INFRASTRUKTURĘ 
DROGOWO-CHODNIKOWĄ W GMINIE PRUSICE

Aby poprawić bezpieczeństwo i odpowiedzieć na oczekiwania Mieszkańców,  
w trzech lokalizacjach na drogach powiatowych powstały progi spowalniające, 
popularnie zwane „hopkami” lub „leżącymi policjantami”. Kierowcy! Noga z gazu.

Powiat Trzebnicki nie zwalnia tempa i inwestuje w infrastrukturę drogową, a tak-
że pozyskuje na te zadania skutecznie środki zewnętrzne. W połowie lipca dotar-
ły do nas kolejne fantastyczne wiadomości. Został rozstrzygnięty trzeci nabór 
wniosków - PGR - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych. Powiat Trzebnicki pozyskał środki na inwestycję w Gminie Prusice,  
a dokładniej w Raszowicach. 

Próg zwalniający na ul. Powstańców Śląskich w Prusicach

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Wicestarostą 
Grzegorzem Terebunem, Przewodniczącym  

Rady Powiatu Trzebnickiego Robertem Adachem  
oraz Radną Gminy Prusice Julittą Jędryką  
przy drodze powiatowej nr 1325D, na którą  

samorząd powiatowy pozyskał środki

Spotkanie w sprawie planowanego zadania 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D w m. 

Raszowice poprzez budowę chodnika

Skokowa, ul. Wrocławska Skokowa, ul. Prusicka

Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Prezesem Spółki Prusickie Drogi Sebastianem Trojanem  
sprawdza stan wykonania progów zwalniających na ul. Powstańców Śląskich w Prusicach

- Ponad 1,1 mln zł otrzymano na zadanie 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1325D  
w m. Raszowice poprzez budowę chodnika” 

Wielu Mieszkańców, a także Radnych 
Rady Miejskiej w Prusicach informowało 
o konieczności skutecznego ograniczenia 
prędkości na wjeździe do Prusic, a także do 
Skokowej.
W ostatnich dniach, na drodze powiatowej 
prowadzącej od „starej piątki” do Rynku, 
na ul. Powstańców Śląskich (na wysoko-
ści Ochotniczej Straży Pożarnej), a także 
w Skokowej na ul. Wrocławskiej, przy wy-
jeździe na Strupinę przy skrzyżowaniu z ul. 

(98%) w Gminie Prusice. Całkowita wartość 
zadania to 1,2 mln zł, zaś okres realizacji do 
12 miesięcy – podkreśla Wicestarosta Po-
wiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun do-
dając: - W ramach zadania planuje się bu-
dowę chodnika o nawierzchni bitumicznej 
w miejscowości Raszowice wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1325D, na odcinku 999m. Dro-
ga ma charakter ponadlokalny, łączy drogę 
wojewódzką nr 339 z drogą powiatową nr 
1324D. Obecnie piesi przemieszczają się 
poboczem gruntowym, które nie zapewnia 
odpowiedniego bezpieczeństwa użytkow-
nikom, zwłaszcza w porze nocnej oraz przy 
deszczowej pogodzie.  

Realizacja inwestycji znacząco wpłynie na 
poprawę komfortu przemieszczjących się 
pieszych. Nawierzchnia poprawi estetykę 
drogi i zapewni bezpieczne poruszanie się 
pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej gdzie 
występuje duże natężenie ruchu pojazdów.

Ogrodową i w Skokowej na ul. Prusickiej, 
przy wyjeździe na Pększyn tuż przy skrzy-
żowaniu z ul. Kościelną przed ośrodkiem 
zdrowia powstały progi spowalniające. 
Progi spowalniające zostały utworzone 
zgodnie z nową organizacją ruchu i od razu 
zostało zainstalowane oznakowanie piono-
we. Zgodnie z technologią, po wykonaniu 
warstw bitumicznych wykonawca oznakuje 
także progi specjalistyczną farbą – wykona 
oznakowanie poziome.

- W tym miejscu dziękuję wszystkim, którzy 
się przyczynili do pozyskania środków na 
kolejną tak ważną inwestycje dla mieszkań-
ców naszego powiatu, w tym Burmistrzowi 
Igorowi Bandrowiczowi, Radnej Julicie Ję-
dryce, Członkom Zarządu Powiatu Trzeb-
nickiego i Radnym Powiatu Trzebnickiego, 
Pracownikom Starostwa Powiatowego  
w Trzebnicy odpowiedzialnym za inwestycje 
i pozyskanie środków zewnętrznych oraz 
pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych – 
podsumowuje Wicestarosta.
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Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU 
CZYSTE POWIETRZE ORAZ CZYSTE POWIETRZE PLUS

Aby poprawić jakość powietrza i skutecznie walczyć ze smogiem Gmina Pru-
sice uruchomiła punkt konsultacyjny, który mieści się w Urzędzie Miejskim. 
Doradczynie Kamila Borowiecka i Wiktoria Kurkowiak udzielą wszelkich infor-
macji, a także pomogą w wypełnieniu i złożeniu wniosku o uzyskanie dofinan-
sowania oraz rozliczenia przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powie-
trze. Od 15 lipca 2022 roku ruszył nowy program zakładający prefinansowanie 
inwestycji termomodernizacyjnych do 50 proc. „Czyste Powietrze Plus“

CZYSTE POWIETRZE
Wszyscy wiemy, jak ważne jest dla nas zdrowie. Bardzo duży wpływ na to jak się czujemy  
i czy chorujemy ma jakość powietrza, którym oddychamy. Stare „kopciuchy” to jeden  
z największych trucicieli powietrza. Wielu mieszkańców chciałoby zmienić swój stary piec 
na ekologiczne źródło ciepła, ale to spory wydatek. Z pomocą przychodzi Program Czyste 
Powietrze. Jest to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem 
jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów  
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą.

CZYSTE POWIETRZE PLUS
Od 15 lipca 2022 roku ruszył nowy program zakładający prefinansowanie inwestycji ter-
momodernizacyjnych do 50 proc. „Czyste Powietrze Plus”

WSPARCIE FINANSOWE MOŻNA OTRZYMAĆ NA:
– wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wy-

magania Programu,
– instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
– wentylację mechaniczną,
– mikroinstalację fotowoltaiczną
– ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jesz-
cze nierozpoczęte. Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

WSPARCIE FINANSOWE MOŻNA OTRZYMAĆ NA:
-  wykonanie dokumentacji,
-  wymianę starych piecy na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wy-

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

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

i robocizny). 

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

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

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

Realizacja inwestycji musi zakończyć się: 

• do 30 miesięcy - Część 1) i Część 2) programu priorytetowego „Czyste Powie-
trze” dla dotacji (bez prefinansowania)

• do 36 miesięcy - Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla do-
tacji (bez prefinansowania)

• do 18 miesięcy - Część 2) i Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powie-
trze” dla dotacji z prefinansowaniem

od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

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

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

Ze ścieżki prefinansowania w „Czystym Powietrzu Plus” będą mogli skorzystać beneficjen-
ci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinanso-
wania. Chodzi o właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 
do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym. 

Drugą grupą beneficjentów są właściciele domów, których dochód w gospodarstwie wielo-
osobowym nie przekracza 900 zł na osobę oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wnioski o dopłaty z prefinansowaniem w „Czystym Powietrzu Plus” będzie można złożyć 
elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW, pod-
pisując go podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Jeśli takiego podpisu nie mamy, wnio-
sek trzeba będzie i tak wysłać elektronicznie, choć konieczne będzie również wydrukowa-
nie formularza, podpisanie go ręcznie i wysłanie pocztą do właściwego wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub złożenie go osobiście w wfośigw lub 
w Gminnym Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym znajdującym się w Urzędzie Miejskim 
w Prusicach.

Zasady nowego programu są tożsame z tymi dla beneficjentów 2 i 3 części programu Czy-
ste Powietrze. Program dostępny jest natomiast wyłącznie dla nowych osób starających 
się o dofinansowanie. Czyli tych, które wcześniej z Czystego Powietrza nie korzystały.

Aby otrzymać prefinansowanie należy przesłać wniosek o dotację wraz z umową zawartą 
z wykonawcą, który ma przeprowadzić konkretne prace. Każdy beneficjent programu Czy-
ste Powietrze Plus będzie mógł zawrzeć maksymalnie 3 umowy z wykonawcami. Umowy 
te należy dodać do składanego wniosku o dofinansowanie (wzór umowy dostępny na por-
talu beneficjenta).
Modyfikacja programu wprowadzona z myślą o nowych beneficjentach zakłada, w przy-
padku prefinansowania inwestycji, zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnych kwot dotacji na 
prace remontowe realizowane w ramach części 2) i 3) programu „Czyste Powietrze”, a więc 
odnoszących się do osób o najniższych dochodach, uprawnionych do podwyższonego i naj-
wyższego poziomu wsparcia. 
Po obecnych zmianach, maksymalna bezzwrotna dotacja: w części 2) zwiększy się z 37 do 
47 tys. zł, a górny pułap dofinansowania w części 3) wzrośnie z 69 do 79 tys. zł. 
Co bardzo istotne, jednoczesne zastosowanie nowego rozwiązania finansowego, jakim jest 
prefinansowanie sprawi, że „z wyprzedzeniem” będzie można otrzymać aż do 50 proc. prze-
widzianej kwoty dotacji. 

Teraz pieniądze, z terytorialnie właściwego dla lokalizacji danego budynku, wojewódzkie-
go funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłyną bezpośrednio na rachunek 
wykonawcy robót w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie.

Ze szczegółami programu można zapoznać na stronie  
https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw 
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MIESZKAŃCU, JEŚLI JESZCZE NIE ZŁOŻYŁEŚ 
ZŁOŻ DEKLARACJĘ

Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiąza-
ny był złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB). Mieszkańcu, jeśli tego nie zrobiłeś, zrób to jak 
najszybciej.

Deklaracja to prosty formularz, którego wypełnienie zajmuje kilka minut. 
Podaje się w nim:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca 

zamieszkania lub siedziby,
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spa-

lania paliw,
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła 

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

Deklarację ma obowiązek złożyć każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu, który po-
siada źródło w terminie:

• dla nowo powstałych budynków - w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła 
ciepła lub spalania paliw.

• dla istniejących budynków - w terminie 12 miesięcy.

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

terminie grozi grzywna.

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

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

ewidencja-emisyjnosci-budynkow

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
• W formie elektronicznej – poprzez portal zone.gunb.gov.pl (wymagane jest posiadanie pro-

filu zaufanego lub e-dowodu)
• W formie papierowej – poprzez wypełnienie oraz złożenie odpowiedniego formularza 

(wzory dostępne w załącznikach) w Urzędzie Miasta.



AKTUALNOŚCI

str. 14  Nr 3/2022  •   sierpień 2022 r. SAMORZĄDOWY INFORMATOR GMINY PRUSICE

Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

ZMIANY W ODBIORZE ODPADÓW 
OD 20 SIERPNIA 2022

DO 30 LISTOPADA MOŻNA SKŁADAĆ 
WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY

Urząd Miejski w Prusicach informuje, że 
od sierpnia br. czeka nas kilka zmian zwią-
zanych z gospodarką odpadami na terenie 
naszej gminy.

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską  
w Prusicach w dniu 27.07.2022 r. uchwała-
mi: w sprawie zmiany uchwały nr XXV/152/20 
Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 5 sierpnia 
2020 r. w sprawie szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/151/2020 
Rady Miejskiej w Prusicach z dnia 5 sierp-
nia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy 
Prusice zostało wprowadzone kilka zmian  
w zakresie gospodarki odpadami, do naj-
ważniejszych zaliczyć należy:

Mieszkańcy Gminy Prusice wnioski o dodatek węglowy mogą składać w Biurze 
Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Prusicach, Rynek 1, w godzinach 
pracy Urzędu, listownie lub przez Internet, np. przez e-PUAP. Jeśli będzie on 
składany drogą elektroniczną, musi być koniecznie opatrzony kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony przy pomocy profilu za-
ufanego. Pieniądze będą wypłacone w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

• Właściciel nieruchomości zobowiąza-
ny jest do wyposażenia nieruchomości  
w pojemniki do zbierania niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów komunal-
nych oraz odpadów szkła,

• Podmiot świadczący usługi w zakresie 
odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych dostarcza pojemniki lub 
worki do selektywnej zbiórki odpadów: 
papieru, bioodpadów oraz tworzyw 
sztucznych i metali,

• Odbiór odpadów szkła z zabudowy jed-
norodzinnej oraz wielorodzinnej będzie 
następować z częstotliwością 1 raz na  
3 miesiące.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są 
do wyposażenia nieruchomości w pojemnik 
na odpady szkła. W związku z tym Prusic-
kie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO  
Sp. z o. o. ul. Kolejowa 3, 55 – 110 Prusice po-
maga w zakupie oraz dostarczeniu pojem-
ników na odpady szkła. Więcej informacji 
można uzyskać kontaktując się ze spółką 
pod numerem telefonu: 71 312 62 28.

Przypomnienie o częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
•  z zabudowy jednorodzinnej:

-  zmieszane odpady komunalne 1 raz na dwa tygodnie
-  bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października  

1 raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca co najmniej 1 raz w miesiącu,
-  tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 2 razy w miesiącu,
-  papier 1 raz w miesiącu,
-  szkło 1 raz na trzy miesiące

•  z zabudowy wielorodzinnej:
- zmieszane odpady komunalne 1 raz na tydzień,
-  bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października 

co najmniej 1 raz na tydzień, a w okresie od listopada do marca co najmniej 1 raz na 
dwa tygodnie,

-  tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe 2 razy w miesiącu,
-  papier 1 raz w miesiącu,
-  szkło 1 raz na 3 miesiące.

Wniosek o dopłatę do zakupu węgla może 
złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa 
domowego, w których głównym źródłem 
ogrzewania jest węgiel (świadczenie w wy-
sokości 3000 zł przysługuje jednorazowo 
na jedno gospodarstwo domowe, niezależ-
nie od ilości członków).
W przypadku gdy w jednym budynku znaj-
duje się kilka gospodarstw domowych ko-
rzystających ze wspólnego źródła ogrze-
wania, każde z tych gospodarstw może 
osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego. Warunkiem jest jednak uprzed-
nie zgłoszenie lub wpisanie tego źródła do 
CEEB. Co prawda, termin na złożenie de-
klaracji CEEB minął 30 czerwca, ale wciąż 
można to uzupełnić.
Kiedy wniosek o wypłatę dodatku węglo-
wego dla gospodarstwa domowego wielo-
osobowego złożyła więcej niż jedna osoba, 
dodatek ten przyznawany jest wnioskodaw-
cy, który złożył wniosek o dodatek węglowy 
jako pierwszy.
W przypadku wieloosobowego gospodar-
stwa trzeba będzie podać liczbę domow-
ników z uwzględnieniem wnioskodawcy,  
a także podać ich dane. We wniosku trzeba 
będzie również zaznaczyć jakie jest główne 
źródło ogrzewania gospodarstwa domowe-
go, czyli: kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia, kuchnia węglowa oraz  
piec kaflowy na paliwo stałe.
We wniosku o dodatek węglowy należy tak-
że wskazać numer rachunku bankowego, na 
który mają zostać przekazane pieniądze.

Najważniejsze informacje dotyczące skła-
dania wniosków:
• Formularz jest prosty. Na początku wpi-

sujemy informację do kogo kierujemy 
wniosek. Wnioski o dodatek węglowy 
będą rozpatrywały gminy, więc trzeba 
podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, w którym mieszkamy.

• Następnie osoba składająca wniosek po-
winna wpisać swoje dane, w tym imię i na-
zwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

• Jeżeli w skład gospodarstwa domowego 
wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubry-
ce wpisujemy ich dane osobowe z nume-
rem PESEL i adresem zamieszkania.

• Następnie w formularzu zaznaczamy jed-
no, główne źródło ogrzewania węglowe-
go, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy 
piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane 
przez nas źródło ogrzewania powinno być 
wcześniej wpisane do lub zgłoszone do 
centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków. Będzie to weryfikowane przez gminę 
na etapie rozpatrywania wniosku.

• Na koniec podpisujemy oświadczenie 
o tym, że podane w formularzu dane są 
prawdziwe.

• Od dnia złożenia prawidłowo wypełnione-
go wniosku gmina ma 30 dni na wypłatę 
dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Wniosek można pobrać na stronie  
www.prusice.pl  

i w Urzędzie Miejskim w Prusicach. 
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TAK RADNI PRACUJĄ NA RZECZ SWOICH MIEJSCOWOŚCI! TAK SOŁTYSI PRACUJĄ NA RZECZ SWOICH MIEJSCOWOŚCI!
Na łamach gazety Prusice24 trwa cykl ma-
teriałów pod nazwą „TAK Radni pracują na 
rzecz swoich Miejscowości!”, dotyczący Rad-
nych Rady Miejskiej w Prusicach, a dokład-
niej ich działań i pracy w terenie na rzecz 
swoich miejscowości.
W aktualnym numerze prezentujemy działa-
nia Wiesława Gryza, który jest sołtysem Wil-
kowej drugą kadencję. Od 4 lat pełni funkcję 
radnego okręgu Wilkowa, Gola, Świerzów, 
Kopaszyn i Kosinowo. W jego rozległym 
okręgu mieszka ponad 800 osób. Radny roz-
począł swoją społeczną pracę od kandydo-
wania na sołtysa dwie kadencje temu. 
- Jestem społecznikiem. Nie chcę robić ka-
riery, ale działać dla ludzi, dla swoich Miesz-
kańców. Wiem, że trzeba wielu rozmów  
i zgody, żeby przedsięwzięcia doprowadzić 
do końca. Po mojej pierwszej kadencji soł-
tysa, w której zarówno Mieszkańcy i Pan 
Burmistrz Igor Bandrowicz, a także radni 
Rady Miejskiej, którzy bardzo dużo mi poma-
gali, byłem dumny, bo udało się nam sporo 
osiągnąć – mówi Wiesław Gryz i dodaje, że 
w drugim roku społecznej pracy Wilkowa 
zdobyła I miejsce w „Starcie Wsi Odnowa 
Dolnego Śląska”. 
– Zdobyliśmy wtedy nagrodę 4 tys. zł. Poza 
tym wystawialiśmy się na różnych gminnych 
imprezach, jak na przykład: Dożynki, Jar-
marki Bożonarodzeniowe i zdobywaliśmy 
1. i 2. miejsca w konkursach, a to wszystko 
dzięki zaangażowaniu Mieszkańców. Wspól-
ne działania bardzo nas zintegrowały. Lu-
dzie u nas są przychylni, zawsze chętnie po-
magają – podkreśla Wiesław Gryz.
Wilkowa jest wsią tematyczną to „Wilczy 
Zakątek”, powołano także Stowarzyszenie 
Nasza Wilkowa, które działa prężnie. To 
wszystko sprawiło, że zadowoleni z pracy 
sołtysa mieszkańcy Wilkowej i innych miej-
scowości chcieli, aby Wiesław Gryz kandy-
dował na radnego z ich okręgu. 
- W mojej pierwszej kadencji jako sołtysa, 
kiedy naszym radnym był Michał Syrnik,  
z pozyskanych przez Urząd Miejski w Prusi-
cach środków zewnętrznych, został prze-
prowadzony generalny remont świetlicy 
wiejskiej, łącznie z ekologicznym źródłem 
energii – fotowoltaiką. W Wilkowej mamy 
też nowy, piękny plac zabaw, na który przy-
jeżdżają dzieci z rodzicami z okolicznych 
miejscowości. W okolicy placu jest także 
zewnętrzna siłownia OSA, a przy współ-
pracy mieszkańców, na własny koszt jako 
mieszkańcy, wykonaliśmy sobie oświetlenie 
terenu rekreacyjnego. Z sołeckiej kasy, dwa 
miesiące temu wykonano nam oświetlenie 
placu zabaw i w kierunku terenu rekreacyj-
nego. Uporządkowane zostało boisko i choć 
w Wilkowej nie ma drużyny piłkarskiej, to 
jest doskonałe miejsce do gry rekreacyjnej, 
pikników – mówi Wiesław Gryz i dodaje, że 
te wszystkie działania przekonały miesz-
kańców, że warto postawić na niego w wy-
borach do Rady Miejskiej. 
Od momentu, kiedy Wiesław Gryz został 
radnym współpracuje z 4 sołtysami. Do tej 
pory, w porozumieniu z Zarządem Powiatu 
udało się usunąć stare, zagrażające bez-
pieczeństwu topole, które rosły przy drodze 
powiatowej, dojazdowej do miejscowości 
Kosinowo. 
- Podjąłem interwencję, na prośbę Pani Soł-
tys Wandy Maryniak, w sprawie stanu tech-
nicznego „pałacu”, w którym znajdują się 
lokale komunalne/socjalne. W miarę moż-
liwości spotykam się z mieszkańcami Kosi-
nowa, a także innych miejscowości mojego 
okręgu. Staram się wspierać sołtysów w ich 
działaniach i pomagać im w rozwiązywaniu 
problemów –zapewnia Wiesław Gryz.

Na łamach gazety Prusice24 publikujemy 
cykl materiałów o pracy Sołtysów na rzecz 
swoich lokalnych miejscowości. W dzisiej-
szym numerze pokazujemy, jak działa Sołtys 
Krościny Małej Anna Puknel–Krzyżak wraz  
z mieszkańcami.
Anna Puknel–Krzyżak jest sołtysem Krościny 
Małej od 2016 roku, kiedy poprzedni sołtys, 
Zofia Koncewicz, zrezygnowała z pełnienia 
funkcji w połowie swojej kadencji. Mieszkań-
cy docenili pracę pani Anny w ciągu dwóch 
lat i wybrali ją na kolejną kadencje. 
Krościna Mała to sołectwo, które ma pond 
300 mieszkańców, w tym sporo dzieci. Jest 
dla kogo pracować, a miejscowa społecz-
ność jest zgrana.
- Kiedy pojechaliśmy na „wioskowy” wyjazd  
w góry, Zofia powiedziała nam, że rezygnuje 
z funkcji sołtysa. Wtedy jeden z mieszkańców 
zaproponował, żebym kandydowała. Zawsze 
pomagałam przy różnych przedsięwzięciach, 
ale nie byłam nawet członkiem rady sołec-
kiej – mówi Anna Puknel–Krzyżak i dodaje, 
że przed podjęciem decyzji zastanawiała się 
dość intensywnie.
- Miałam trochę obaw, bo praca z ludźmi nie 
jest łatwa, ale zgodziłam się kandydować 
i zostałam wybrana. Zresztą nie miałam 
kontrkandydata – uśmiecha się Pani Anna.
Ponieważ w Krościnie Małej jest sporo dzie-
ci, sołectwo ma wydzielony teren na plac 
zabaw. Zwyczajowo, co 2 lata zakupywano 
nowy element wyposażenia, żeby dzieci mia-
ły nową atrakcję. 
– Patrząc na kwoty wydaje się, że pieniędzy  
w funduszu sołeckim jest sporo, ale roz-
dzielając go na różne potrzeby okazuje się, 
że wcale tak nie jest. Wszystko z roku na rok 
drożeje i musimy dobrze się rządzić pieniędz-
mi. Chcemy, żeby plac zabaw i cały teren 
pięknie wyglądał, bo będzie sąsiadował ze 
świetlicą wiejską, której budowa trwa – mówi 
Anna Puknel-Krzyżak i dodaje, że planuje się, 
iż prace zakończą się w przyszłym roku.
Jak zaznacza Pani Sołtys, w działalności i ży-
ciu sołectwa nastąpił przełom w 2018 roku, 
kiedy to w Krościnie Małej odbyły się dożynki. 
- To były historyczne, bo pierwsze dożynki w 
naszej miejscowości. Było pięknie. Cała spo-
łeczność włączyła się w przygotowania. Aż 
się zdziwiłam, że tyle osób się zaangażowa-
ło. To jak wieś została udekorowano przeszło 
moje najśmielsze oczekiwania. Organizacja 
dożynek była dla nas wielkim wyzwaniem, 
ponieważ nie mamy świetlicy. Wszystko trze-
ba było przygotować pod chmurką. Wtedy 
właśnie powstało zadaszenie w sąsiedztwie 
placu zabaw. Teraz cyklicznie odbywa się pod 
nim kino plenerowe – mówi Anna Puknel. 
Zadaszony plac to obecnie centrum spotkań 
mieszkańców. 
- Mamy tam trawę, a marzy się nam ułożenie 
kostki, żeby powstało wygodne miejsce do 
tańczenia. Ostatnio zorganizowaliśmy fe-
styn, niestety pogoda nie dopisała, ale wszy-
scy mogli swobodnie bawić się pod zadasze-
niem – podkreśla Pani Sołtys. 

Świetlica wiejska jest obecnie w budowie.  
Na tę inwestycję mieszkańcy czekają najbardziej

Kino plenerowe pod wiatą

Pani Sołtys Anna Krzyżak–Puknel podczas  
ostatniego festynu włączyła się również  

w zabawę z najmłodszymi

W imieniu Gminy Prusice Burmistrz  
Igor Bandrowicz przekazał materiał,  

a mieszkańcy sami wybrukowali plac taneczny

Wiesław Gryz podkreśla, że najważniejsze 
są rozmowa i współpraca z Mieszkańcami, 

Burmistrzem, Radnymi i Urzędnikami, bo zgoda 
jest podstawą sukcesu

Przez ostatnie lata Wilkowa bardzo się 
zmieniła. Przybyło oświetlenia wzdłuż dróg 
gminnych, niebawem będzie nowy przysta-
nek, bo obecny jest już bardzo zużyty.
- Już od zeszłego roku pojawiały się propo-
zycje zrobienia w Wilkowej dożynek gmin-
nych, bo mamy świetny teren. Wahaliśmy 
się czy przyjąć propozycję, bo jeszcze nie 
wszystko zostało zrobione. Mieszkańcom 
bardzo zależało, żeby podczas dożynek, 
wszystko było zapięte na ostatni guzik, że-
byśmy się nie wstydzili, a mogli być dumni. 
Burmistrz i radni obiecali nam, że jeśli po-
dejmiemy wyzwanie i dołożymy swojej pra-
cy, to pomogą nam. I tak w tym roku Joanna 
Sroga, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu oficjalnie zaproponowała nam, 
abyśmy byli współorganizatorami Dożynek 
Gminnych 2022 – mówi Wiesław Gryz, który 
dodaje, że od razu po otrzymaniu oficjalnej 
propozycji zorganizował spotkanie z burmi-
strzem, dyrektor GOKiS i Mieszkańcami, na 
którym ustalono plan działania.
- Ustaliliśmy, że Mieszkańcy wybrukują plac 
do zabawy, a Gmina Prusice zakupi mate-
riał. I tak powstał wybrukowany, 225 mkw 
plac. Pan Burmistrz spełnił swoją obietnicę 
wyborczą, ponieważ przy placu zabaw sta-
nęła piękna, nowoczesne wiata. Dodatkowo 
przez dwóch mieszkańców, którzy zaofe-
rowali pomoc, zostały odnowione toalety 
znajdujące się przy świetlicy. Będą teraz 
służyły rodzicom dzieci, bawiących się na 
placu zabaw – mówi radny.
Jak podkreśla Wiesław Gryz, tak duże po-
zytywne zmiany, były możliwe dzięki do-
skonałej współpracy z Mieszkańcami, Bur-
mistrzem Igorem Bandrowiczem, a także  
z Radnymi i Urzędnikami. 
– To bardzo miłe, że spotykam się z pozy-
tywnym odzewem ze strony pracowników 
naszego Urzędu Miejskiego, którzy są chęt-
ni do pomocy w wielu różnych sprawach. 
Organizacja Dożynek Gminnych to było dla 
nas wielkie przedsięwzięcie i wielka odpo-
wiedzialność. Jak się okazało, mogliśmy 
skorzystać z pomocy innych Radnych i Soł-
tysów naszej gminy, którzy mają większe 
doświadczenie. Taka pomoc jest bezcenna, 
a z drugiej strony mobilizuje do pomagania 
też innym. Mam nadzieję, że spełniliśmy 
oczekiwania wszystkich, a dożynki w Wilko-
wej będą dobrze wspominane – podkreśla 
Wiesław Gryz.

Mieszkańcy z utęsknieniem czekają, kiedy 
gotowa będzie świetlica wiejska. – Myślę, że 
kiedy będzie uruchomiona, znajdzie się wię-
cej osób chętnych do spotkań. U nas wszy-
scy bardzo czekają na tę świetlicę. I dorośli 
i młodzież. Będzie miejsce, w którym będzie 
można spotkać się o każdej porze roku. To nie 
muszą być wielkie festyny, może być spotka-
nie podczas grilla, kina plenerowego. Ważne, 
żebyśmy byli razem, spotykali się i na nowo 
integrowali po obostrzeniach związanych  
z pandemią – uważa Anna Puknel–Krzyżak. 
Pani Sołtys dodaje, że w ostatnim czasie, 
tam, gdzie brakowało, zostało zainstalowa-
ne nowe oświetlenie na terenie miejscowo-
ści. Mieszkańcy mają teraz bezpieczne drogi 
dojazdowe do posesji.
Podobnie jak na uruchomienie świetlicy, nie-
mal wszyscy Mieszkańcy Krościny Małej cze-
kają na montaż paneli dźwiękochłonnych. 
- Zwłaszcza starsi ludzie skarżą się na hałas, 
który przez 24 godziny na dobę robią samo-
chody jadące po drodze ekspresowej S5.  
Co prawda badania natężenia hałasu były 
robione, jednak było to dawno temu i wte-
dy ruch samochodów był jeszcze mniejszy.  
W sumie dwa razy zbieraliśmy podpisy pod 
petycją o ustawienie ekranów dźwięko-
chłonnych do Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, ale nadal czekamy na 
odpowiedź Kiedyś uciążliwa była dla nas dro-
ga krajowa DK5, a teraz sporo mieszkańców 
ma pod oknami drogę ekspresową S5 – mówi 
Pani Sołtys i dodaje, że mieszkańcy, zwłasz-
cza ci starsi, którzy nie są zmotoryzowani, 
mają marzenie, aby połączyć Krościnę Małą 
z Budziczem przez wiadukt.
- Bardzo dziękuję swojej Radzie Sołeckiej, 
Mieszkańcom i Burmistrzowi Gminy Prusice 
Igorowi Bandrowiczowi za wszelką pomoc, 
bo razem się wspieramy, pomagamy sobie  
i wspólnie działamy – podkreśla Anna Puknel 
–Krzyżak.   
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Na łamach naszej gazety prowadzimy rubrykę „NIE NISZCZ! DBAJ JAK O SWOJE!”,  
w której zamieszczamy zdjęcia zniszczonych obiektów, miejsc spotkań i inwestycji, 

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

Tym razem publikujemy zdjęcia z kolejnego zniszczenia w naszym mieście…  
przy ustawionym ogródku „U Lodziarzy” zniszczono stoliki i krzesła…  

nagrania z monitoringu zostały zabezpieczone, sprawa zgłoszona na policję.  
Nie pozwólmy na takie zachowania w naszym mieście!

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

NIE NISZCZ! DBAJ JAK O SWOJE!

Zniszczone stoliki i krzesła w ustawionym 
ogródku „U Lodziarzy”

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 

ZAUFANIE DO POLICJI 
TO PODSTAWA WSPÓŁPRACY Z MIESZKAŃCAMI

Obowiązki Kierownika Posterunku Policji  
w Prusicach kom. Grzegorz Maciąg powie-
rzył st. asp. Arturowi Maziarz, który pełni 
służbę w Policji od 2007 roku. Przez 7 lat 
zajmował stanowisko w Referacie Patrolo-
wo – Interwencyjnym, a kolejne 8 lat służył 
na stanowisku dzielnicowego w Komisaria-
cie Policji w Obornikach Śląskich. Z dniem  
1 lipca 2022 roku objął stanowisko Kierow-
nika Posterunku Policji w Prusicach.

Prusice 24: - Jak Pan przyjął wiadomość  
o awansie i rozpoczęciu pracy w Prusicach?

St. Asp. Artur Maziarz, Kierownik Posterun-
ku Policji w Prusicach: - Propozycję przy-
jąłem z zadowoleniem, ale i obawami czy 
podołam. Wiem, że to bardzo trudne zada-
nie, wymagające zaangażowania i odpowie-
dzialności za całą jednostkę. Do tej pory od-
powiadałem tylko za „swoją działkę”, a teraz 
za całość pracy wszystkich podwładnych. 
Decyzje musiałem podjąć w ciągu kilku dni. 
Rozpoczynając prace musiałem już wie-
dzieć, jak działają różne systemy policyjne, 
jak reagować w różnych sytuacjach.

Prusice 24: - Od 1 kwietnia zostały Panu po-
wierzone obowiązki. Jakie były Pana pierw-
sze wrażenia po objęciu stanowiska?

St. Asp. Artur Maziarz, Kierownik Poste-
runku Policji w Prusicach: - Tak jak mó-
wiłem, miałem mało czasu na podjęcie 
decyzji. Przez wiele lat kierownikiem Po-
sterunku Policji w Prusicach był Łukasz 
Anioł, który przeszedł na emeryturę. Kiedy 
objąłem stanowisko obowiązki kierownika 
od dwóch miesięcy pełnił Michał Jakubow-
ski, który wcześniej był kierownikiem refe-
ratu dzielnicowych w Żmigrodzie. Okazało 
się, że choć Prusice są mniejsze od Obornik 
Śl., to jako Kierownik Posterunku mam wie-
le pracy: od przydzielania poczty służbowej 
policjantom, kontrolowania ich pracy, przez 
kontrolowanie systemów policyjnych, wpi-
sywania wyników, aż do dopinania grafików.
Jeśli chodzi o specyfikę gminy, to bardzo 
zaskoczyła mnie doskonała jakość dróg. 
Jeździmy po całej gminie, a nigdzie nawet 
dziur nie ma. Są nowe ścieżki rowerowe, 
chodniki, a to bardzo podnosi bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego. W ogóle moje 

pierwsze wrażenie było takie, że cała gmi-
na jest bardzo zadbana. Nowe place zabaw, 
świetlice, a nawet prywatne domy. 

Prusice 24: - Jaki jest stan osobowy i czym 
dysponuje jednostka?

St. Asp. Artur Maziarz, Kierownik Poste-
runku Policji w Prusicach: - Na chwilę 
obecną mamy dwóch policjantów z ogni-
wa – interwencyjno – patrolowego, a także 
dwóch policjantów dzielnicowych, którzy 
również wyjeżdżają na interwencję. Mamy 
także jedną policjantkę, ale została odde-
legowana do Trzebnicy. Mamy do dyspo-
zycji nowy samochód toyota, który został 
dofinansowany ze środków Gminy Prusice 
i Funduszu Ochrony Środowiska, bo jest to 
auto hybrydowe. Posiadamy także wysłużo-
ny samochód cywilny, ale nie będę zdradzał 
marki.

Prusice 24: - Z jakimi sprawami prusicka 
policja najczęściej się spotyka?

St. Asp. Artur Maziarz, Kierownik Poste-
runku Policji w Prusicach: - Najczęściej 
przeprowadzamy zlecone interwencje, na 
przykład domowe, kradzieże, włamania, 
zakłócanie spokoju i porządku publicz-
nego, zniszczeń mienia. Policjanci reali-
zują zlecone czynności do przesłuchań  
z innych jednostek. Dzielnicowi prowadzą 
niebieskie karty, działania priorytetowe, 
które dotyczą konkretnych miejsc. Na przy-
kład przy ul. Wrocławskiej patrolują teren, 
gdzie zakłócany jest porządek i spożywany  
alkohol.

Prusice 24: - Pracuje Pan w Prusicach już 
piąty miesiąc. Jakie największe wyzwania 
stoją przed prusicką policją?

St. Asp. Artur Maziarz, Kierownik Poste-
runku Policji w Prusicach: - Na pewno 
jest to ograniczenie spożywania alkoho-
lu w miejscach publicznych, zwłaszcza  
w mieście. Pracujemy także na poprawą 
bezpieczeństwa przez ograniczenie kra-
dzieży i włamań. Dążymy do zwiększenia 
poczucia bezpieczeństwa. Aby każdy czuł 
się bezpiecznie w swoim domu. A wiemy, że 
zdarzają się sytuacje, że ludzie chodzą po 
domach i wyłudzają pieniądze. Pracujemy 
także nad zwiększeniem zaufania miesz-
kańców do policji. Chcę, żeby mieszkańcy 
wiedzieli, że jesteśmy i pomożemy. Tak, 
aby nie czekać do chwili aż stanie się tra-
gedia i wtedy będzie za późno. Uważam, że 
zaufanie do policji to podstawa współpracy  
z mieszkańcami, a także samorządem.
Zależy mi na utrzymaniu bardzo dobrej 
współpracy z Burmistrzem, takiej, jaką wy-
pracował mój poprzednik, Łukasz Anioł. 

Prusice 24: - Czego życzyłby sobie Pan na 
stanowisku kierownika posterunku?

St. Asp. Artur Maziarz, Kierownik Poste-
runku Policji w Prusicach: - Przede wszyst-
kim dobrej współpracy z samorządem  
i mieszkańcami. Aby policjanci sumiennie 
realizowali zlecone czynności, ale miesz-
kańcy czuli się bezpiecznie, ufali policjan-
tom i szanowali ich pracę i rozumieli ją.

Prusice 24: - Dziękują za rozmowę

St. Asp. Artur Maziarz, Kierownik Posterunku Policji w Prusicach
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P R U S I C E

STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRUSIC 
WIDZIANE OCZAMI STUDENTÓW ARCHITEKTURY

Na łamach gazety Prusice 24 w ostatnim numerze rozpoczęliśmy prezentację 
koncepcji zagospodarowania strefy aktywności gospodarczej miasta Prusi-
ce przygotowanych przez Studentów pierwszego roku studiów magisterskich  
na kierunku Architektura Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach pod 
okiem prowadzącego dr. inż. arch. Bartłomieja Buławy, w ramach przedmio-
tu „Zintegrowany projekt konserwatorski architektoniczno-urbanistyczny”.

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

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

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

skiej i inż. arch. Anety Soszki (Nagroda  
w wysokości 500 zł). Nagrody zostały ufun-
dowane przez Gminę Prusice.

W tym numerze prezentujemy zwycięskie 
prace – 3. Miejsce 
Chcielibyśmy od Państwa uzyskać infor-
macje zwrotną co Państwo sądzicie o za-
mieszczonych pracach w ramach nowego 
cyklu. Swoje refleksje proszę przesyłać na  
e-maila: i.bandrowicz@prusice.pl  

Zapraszam do dyskusji
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CZĘŚĆ 2
OD OGNIA, ŻYWIOŁÓW I KATASTROF… 

Prusicka Straż Pożarna we wspomnieniach 
Stanisława Leśniaka

Dzisiaj mówimy „Straż Pożarna”, dawniej 
mówiono „Straż Ogniowa”. Na co dzień, gdy 
słyszymy wyjącą syrenę strażacką, to każdy 
z nas natychmiast widzi w swej wyobraźni 
płonący dom oraz ludzi w specjalnych heł-
mach i ubraniu, śpieszących, aby go ugasić.
 
Być strażakiem
Ale być strażakiem, to nie tylko walka z po-
żarami. Poza gaszeniem pożarów, widzimy 
strażaków także przy różnego rodzaju wy-
padkach samochodowych, klęskach żywio-
łowych (powodzie, podmycia, osunięcie się 
ziemi, trzęsienia ziemi), katastrofach (lot-
niczych, zawalenia się domów czy mostów), 
ściąganiu przysłowiowego kota z drzewa 
oraz innych sytuacjach zagrożenia życia 
ludzkiego i dobytku. Strażacy starają się tak-
że zapobiegać pożarom i katastrofom udzie-
lając porad, informacji, szkoleń i pouczeń. 

Straż Ogniowa
Dziś trudno nam w to uwierzyć, ale pierw-
si, historyczni strażacy, wyspecjalizowa-
ni w walce z ogniem, zostali odnotowani  
w starożytnym Rzymie na początku naszej 
ery. Byli oni nazywani vigiles, co oznacza-
ło „stojący na straży”. Powstała w później-
szych wiekach Straż Ogniowa, zajmująca 
się początkowo tylko gaszeniem pożarów, 
została z czasem włączona w zmagania 
się z innymi żywiołami. Od XVII wieku od-
notowuje się w wielu większych miastach 
Europy powstawanie oddziałów ochotni-
czych i zawodowych straży pożarnej, choć 
przełomowy w tym zakresie był XIX wiek. 
W Polsce (w Królestwie Polskim), pierwsza 
Ochotnicza Straż Pożarna (Straż Ognio-
wa), została założona w 1864 roku w Kali-
szu. Natomiast Państwową Straż Pożarną 
(zawodową), powołano do życia dopiero  
w 1991 roku. Ochotnicza Straż Pożarna 
(OSP), jak sama nazwa wskazuje składa się 

CYKL: WSPOMNIENIA Z DAWNYCH LAT
z ochotników, którzy na co dzień pracują  
w różnych miejscach i tylko w przypadku 
zagrożenia natychmiast spieszą do pożaru 
lub wypadku. Czyż nie jest wspaniale, że ist-
nieją tacy dzielni ludzie?

Strażacy Prusic przedwojennych
W Prusicach przedwojennych, podobnie jak 
w każdym innych ówczesnym mieście, ist-
niała regularna, Ochotnicza Straż Pożarna. 
Niestety nie wiadomo kiedy dokładnie po-
wstała. Jej sprzęt składał się do 1926 roku  
z zaprzęgu konnego, do którego doprzę-
gano wóz gaśniczy z pompą obsługiwa-
ną ręcznie. Taki wóz strażacki miał wiele 
mankamentów technicznych i w razie po-
trzeby trwało niekiedy nawet 45 minut za-
nim wszystko było gotowe do akcji. Działo 
się tak, gdyż konie strażackie pracowały 
w polu i trzeba je było najpierw doprowa-
dzić do siedziby straży pożarnej i przy-
gotować zaprzęg do drogi. Także musieli 
się zebrać strażacy, pracujący w różnych 
miejscach Prusic i poza miastem. Od 1926 
roku prusicka straż pożarna została zmoto-
ryzowana i otrzymała samochód strażacki 
marki Mercedes. Od tego momentu dru-
żyna strażacka mogła być gotowa do akcji 
już w ciągu 10-20 minut. Jak pisze jeden  
z mieszkańców ówczesnych Prusic, służba 
w straży była tak zaszczytnym zadaniem,  
że wśród członków znajdowało się wiele 
ówczesnych, ważnych, prusickich osobisto-
ści, jak np. starszy sekretarz miejski, miej-
scy radni czy właściciele pobliskich folwar-
ków. Budynek Straży Pożarnej (Feuerwehr) 
mieścił się przy dzisiejszej ul. Powstań-
ców Śląskich 12 (dawna Auraserstrasse –  
ul Uraska), a strażaków było ok. 30. Prusic-
cy, przedwojenni strażacy stworzyli także 
grupę teatralną, dając regularne przedsta-
wienia w prusickim teatrze (w dzisiejszym 
budynku przy ul. Czerwonego Krzyża 2, 
dawna Schlossstrasse – ul. Zamkowa).

Ochotnicza Straż Pożarna w Prusicach po-
wojennych
Historia straży pożarnej w Prusicach powo-
jennych zaczyna się już w 1944 roku. Wtedy 
w użytku były także wozy konne oraz ręczne 

pompy gaśnicze (ostatnia została przeka-
zana później jednostce OSP w Kaszycach 
Wielkich). Strażaków było wtedy siedmiu. 
Od około 1949 roku prusicka Ochotnicza 
Straż Pożarna otrzymała wóz strażacki 
marki Mercedes, a liczba strażaków wzro-
sła do ok. 20. Strażacy nie rekrutowali się 
jedynie z Prusic, ale wielu z nich pochodziło 
z pobliskich wiosek, śpiesząc stamtąd na 
akcję pieszo lub na rowerach.

Nowa Remiza i drużyna żeńska Ochotniczej 
Straży Pożarnej
Remiza strażacka mieściła się początko-
wo w tym samym miejscu, co przedwo-
jenna. Jednakże w związku z większymi 
potrzebami, a przede wszystkim z nowym  
i większym sprzętem gaśniczym, zaistniała 
konieczność budowy nowej i większej. Po-
wstała ona jednak dopiero pod koniec lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku przy po-
parciu ówczesnego Naczelnika Gminy Pru-
sice, Adama Wińczuka, i została uroczyście 
otwarta 21 maja 1989 roku w trakcie pru-
sickiej majówki. Nowa remiza znajduje się 
także na ul. Powstańców Śląskich, niemal 
naprzeciw swojej zabytkowej poprzednicz-
ki. Warto podkreślić, że remizę budowali 
w czynie społecznym ówcześni strażacy  

i różni mieszkańcy Prusic, przy fachowym 
wsparciu budowlanym Pana Półrolniczaka 
z Prusic. Nareszcie znalazło się miejsce nie 
tylko na sprzęt i dokumentację, ale także 
miejsce na spotkania, wspólne obchodze-
nie świąt drużyny strażackiej oraz nabór  
i szkolenia młodej kadry. W latach osiem-
dziesiątych nasi strażacy otrzymali również 
nowocześniejszy samochód gaśniczy marki 
Star, a na potrzeby techniczne samochód 
marki Żuk. Wówczas powołano także żeń-
ską drużynę prusickiej Straży Pożarnej. 

Ponownie brak miejsca dla Strażaków
W latach dziewięćdziesiątych powoli za-
częła kurczyć się strażakom powierzchnia 
lokalowa w obrębie budynku OSP. Z powo-
du braku innych dostępnych pomieszczeń, 
przeniesiono tu bowiem „przejściowo” 
biura Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej (GOSP). Obecnie jednak, po ponad  
30 latach, strażacy mają ogromną nadzie-
ję na odzyskanie swoich wnętrz. Starania-
mi obecnego Zarządu Miasta, GOPS, jako 
nowa jednostka pod nazwą Centrum Usług 
Społecznych, zostanie przeniesiony do no-
wej siedziby na ul. Żmigrodzkiej 39. Zatem 
Strażacy mogliby nareszcie przechowy-
wać w jednym miejscu całą dokumentację 

Strażacy Prusic przedwojennych na wozie gaśniczym z końskim zaprzęgiem, 1922 r.

Strażacy Prusic przedwojennych na tle remizy z nowym wozem gaśniczym marki Mercedes.

Strażacy pozują do zdjęcia na tle wozu strażackiego 
(mercedesa) ubrani w strój bojowy, 1949 r.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Prusic pozują 
w stroju galowym pod prusickim Ratuszem, 1949 r.
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oraz organizować u siebie różnego rodzaju 
spotkania i szkolenia. Jak podkreśla Pan 
Leśniak, także kobiety-strażaczki mogłyby 
otrzymać własne pomieszczenie na prze-
bieralnię. Do tej pory są niestety zmuszone 
przebierać się do akcji w jednym wspólnym 
pomieszczeniu ze swymi męskimi kolega-
mi, co jest dla wszystkich oczywistym dys-
komfortem. 

A kto czuwa nad życiem i skutecznością 
strażaków?
Poza odpowiednim sprzętem i odzieżą 
ochronną mają strażacy, podobnie, jak 
każda inna grupa profesjonalistów, swoje-
go świętego patrona. Jest nim św. Florian, 
męczennik z początków chrześcijaństwa. 
Święty Florian, zanim zginął męczeńsko, 
był młodym legionistą rzymskim, który 
został skazany na utopienie w rzece, gdyż 
sprzeciwił się prześladowaniom swoich, 
chrześcijańskich towarzyszy. Do dzisiaj  
św. Florian jest wyobrażany w zbroi rzym-
skiego legionisty, najczęściej ze sztanda-
rem w jednej ręce, a drugą gaszący ogień 
wodą, wylewaną z naczynia. Taka właśnie 
rzeźba św. Floriana znajdowała się do nie-

dawna na fasadzie naszej Remizy. Jednak-
że, po pracach odnowy elewacji budynku 
już nie powróciła na swoje miejsce. Z dniem 
śmierci św. Floriana, 4 maja, wiąże się tak-
że obchodzony od 1999 roku Międzynaro-
dowy Dzień Strażaka. Jest on zawsze uro-
czyście świętowany także przez naszych, 
prusickich strażaków.

Na koniec należy jeszcze dodać za Panem 
Leśniakiem, że jedność zespołu strażaków 
(jest ich obecnie około 30), jest bardzo waż-
na podczas każdej akcji. Nie dziwi zatem,  
że także od święta to „braterstwo ognia” 
trzyma się razem. Od lat prowadzona jest 
także kronika Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Prusicach, z której wiele informacji za-
czerpnęliśmy do niniejszego artykułu.

Przygotowała  
Renata Faron-Bartels we współpracy  

ze Stanisławem Leśniakiem.

Stanisław Leśniak, jest czynny w prusickiej 
OSP od 1968 roku. Jest także wieloletnim 
Radnym i członkiem Komisji Rady Miejskiej, 
odpowiedzialnej za sprawy budżetu, bu-
downictwa i infrastruktury Miasta i Gminy 
Prusice.

Źródła użytych materiałów:
Kronika OSP w Prusicach (Stanisław Le-
śniak)
https://www.facebook.com/Ochotnicza-
-Stra%C5%BC-Po%C5%BCarna-w-Prusi-
cach-112920167115619/
Sanft W., Die Stadt Prausnitz 1287 – 1987,  
s. 226-228, Weiden 1986,

Uroczyste otwarcie nowej Remizy Strażackiej 21 maja 1989 roku, w trakcie prusickiej majówki.

Remizę budowali w czynie społecznym ówcześni 
strażacy i różni mieszkańcy Prusic.

Część żeńskiej drużyny prusickiej Ochotniczej  
Straży Pożarnej, lata osiemdziesiąte.

Spotkanie prusickich strażaków w szkole. Strażacy demonstrują różne ubiory strażackie w zależności od zadania,  
tj. od prawej do lewej strony: wyjściowy, koszarowy i bojowy (np. do pożaru).

Międzynarodowy Dzień Strażaka zawsze uroczyście świętowany także przez naszych, prusickich strażaków.  
Na sztandarze znajduje się wizerunek św. Floriana, patrona strażaków i kominiarzy.

Rękopis Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusicach.
Strażacy podczas akcji gaszenia pożaru budynku  

w jednej z miejscowości Gminy Prusice.

Dawna Remiza Straży Pożarnej  
przy ul Powstańców Śląskich 12 w Prusicach.

Nowa Remiza przy ul. Powstańców Śląskich 17.

Źródła ilustracji:
1, 2. Sanft W., Die Stadt Prausnitz 1287 – 1987, s. 226-228, Weiden 1986.
3-14. Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusicach (rękopis) i materiały fotograficzne  
S. Leśniaka.
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

CYKL: PORTRETY REGIONALNE (WIEJSKIE) GMINY PRUSICE

CZĘŚĆ: II

WILKOWA – wieś średniowiecznych hutników?
Sołectwo Wilkowa jest gospodarzem tego-
rocznych dożynek. Dlatego też zdecydowali-
śmy, że w tym numerze Prusice 24 przybliżymy 
wszystkim historię tej miejscowości. Więcej  
o samym sołectwie i sołtysie, Wiesławie Gryz, 
można przeczytać w innym artykule tego nu-
meru Prusice 24, w rubryce „Tak radni i sołtysi 
pracują na rzecz swoich miejscowości”.
Wilkowa znajduje się w odległości 5 kilome-
trów na południowy zachód od Prusic. Jest 
położona w obrębie malowniczego, pagór-
kowatego krajobrazu Wzgórz Trzebnickich  
i doliny niewielkiego potoku (nazywanego po-
pularnie Bzianka), lewego dopływu prusickiej 
Strugi. Najwyższym szczytem Wilkowej jest 
Wilkowska Góra o wysokości 189 m (dawniej 
Mägdeberg), widoczna na południowy wschód 
od wsi i będąca jednym z najwyższych wznie-
sień w Gminie Prusice.

Wilkowa w epoce kamienia?
Na początek warto zauważyć, że choć obecny 
obszar Wilkowej i jej sąsiedztwo, były atrak-
cyjne dla zasiedlenia już od około 3500 lat 
przed naszą erą (epoka kamienia gładzone-
go), i chociaż zaowocowało to wieloma pozo-
stałościami osad z różnych epok dziejowych 
Śląska, to nie były one związane z powstaniem 
znanej nam współcześnie Wilkowej.

Szczególne początki Wilkowej
A początki Wilkowej są bardzo szczególne. 
Miejscowość uformowała się w średniowie-
czu z dwóch, położonych blisko siebie osad 
wiejskich, określanych tą samą nazwą - Wil-
kowa. W pierwszych dokumentach historycz-
nych z połowy XIV wieku, miejscowość Wilko-

wa jest zapisywana jako Wilkowa lub Wilkawe, 
będąc lekko zniemczoną nazwą polską. Z bie-
giem czasu wieś rozrastała się, a poszcze-
gólne domostwa i obejścia (gospodarstwa) 
wielskie zakładano wzdłuż rozczłonkowanej 
sieci dróg. Nadało to wsi specyficzny charak-
ter osadniczy, określony jako wielodrożnica. 
Pierwsza z dwóch części Wilkowej powstała 
około VIII wieku naszej ery, zapoczątkowując 
późniejszą Wilkowę Wielką (wschodnia część 
Wilkowej), natomiast druga ukształtowała się 
około X wieku, tworząc zalążek Wilkowej Ma-
łej (zachodnia część Wilkowej). 

Podział wsi na Wilkowę Małą i Wilkowę Wielką
Podział wsi na Wilkowę Małą i Wilkowę Wiel-
ką nastąpił od 1541 roku, a źródła pisane kon-
tynuują niemiecko brzmiące nazewnictwo, 
tj. odpowiednio Klein Wilkawe i Groß (Gross) 
Wilkawe. Przypuszcza się, że zróżnicowanie 
nazewnictwa wsi może być związane z podzia-
łem wsi między dwóch różnych właścicieli i 
miało na celu ułatwienie różnorakich kwestii 
administracyjnych. Ten sam dokument in-
formuje, że ówczesny właściciel wsi (nie jest 
tylko jasne, której z części) uzyskał prawo do 
założenia karczmy i sprzedaży soli, co z całą 
pewnością miało istotne znaczenie dla popra-
wy miejscowej ekonomii. Ta informacja jest 
bardzo interesująca, gdyż z dokumentów ar-
chiwalnych tylko z rzadka dowiadujemy się o 
zagadnieniach ekonomiczno-gospodarczych 
wsi. Natomiast wprowadzone w 1541 roku na-
zewnictwo Klein Wilkawe i Groß (Gross) Wilka-
we przetrwało aż do 1937 roku. Wówczas to, 
w czasach narastającego nacjonalizmu nie-
mieckiego, zbyt polsko brzmiąca nazwa Klein 
Wilkawe została zmieniona na Friedensruh,  

a Groß Wilkawe na Wolfswalde, zostając taki-
mi aż po 1945 rok. 
Na przestrzeni stuleci obie części Wilkowa 
miały zawsze różnych właścicieli, zamieszku-
jących osobne dwory i prowadzących własne 
folwarki. Z tego też powodu przedstawiony  
w kontynuacji zarys historii Wilkowa będzie 
opisywał każdą jej część oddzielnie.

WILKOWA WIELKA: Pierwsza wzmianka hi-
storyczna (pisana) odnosi się do Wilkowej 
Wielkiej i pochodzi z dokumentu z 1368, a na-
stępnie z 1371, 1376 i 1379 roku. Wszystkie one 
wymieniają Henko lub Hanko (Jan) Muchow, 
który jest identyfikowany z Johannem Mu-
schow z Wilkawe, będącego prawdopodobnie 
ważniejszym przedstawicielem wsi lub też 
pierwszym posiadaczem części lub całości 
tutejszych dóbr. Inny zachowany dokument  
z 1453 roku wymienia Paszke Hainochowicza, 
nazywanego także Parchinem, stosując po raz 
pierwszy oficjalne określenie właściciela wsi. 
W związku z bezpotomną śmiercią Paszke, 
należące do niego włości przejął książę ole-
śnicki Konrad X Biały, dając uposażenie wdo-
wie po nim. Następnie książę przekazał wieś 
Jerzemu (Georgowi) von Kisling z Budzicza. 
Ten akt książęcy oznacza, że wieś rządzona 
była wtedy jeszcze na tak zwanym prawie 
polskim, z cechującym go dziedziczeniem 
majątku nadanego wcześniej przez księcia.  
W późniejszych wiekach reguła ta przestała 
być przestrzegana.

Właściciele Wilkowej Wielkiej bardzo często 
się zmieniali
Z dokumentów archiwalnych łatwo ponad-
to wywnioskować, że właściciele Wilkowej 

Wielkiej bardzo często się zmieniali. Było to 
prawdopodobnie związane z nadaniami ko-
lejnych książąt dla kolejnych, zasłużonych 
rycerzy lub dworzan. Także po wejściu Śląska 
w obręb zwierzchności pruskiej po 1740 roku, 
gdy dobra ziemiańskie były na ogół zakupioną 
własnością, często bywało, że jedna rodzina 
ziemiańska utrzymywała tutejszy majątek naj-
wyżej w czasie dwóch generacji. Dokumentu-
ją to doskonale spisy i opisy dóbr prowadzone 
regularnie przez urzędników pruskich. Przy 
tym zwracają na siebie uwagę bardzo dro-
biazgowe raporty wyposażenia technicznego 
i ekonomicznego różnych miejscowości, np. 
odnośnie młynów, gorzelni, szkół, a także ilo-
ści mieszkańców, ich wieku, a także przyna-
leżności religijnej czy językowej. I tak w XVIII 
wieku majątek Wilkowej Wielkiej był w posia-
daniu rodziny von Gutzmar (1743), rodzin von 
Wensky i von Strachwitz (1763), rodziny von 
Hoffmannswaldau (1766), rodziny von Haupt 
(1779) i rodziny von Salisch (od 1781). U schył-
ku XVIII wieku wieś należała ponownie do 
rodziny von Wensky. Z tego okresu pochodzą 
dodatkowo informacje, że we wsi istniały już 
dwa folwarki (duże gospodarstwa dworskie), 
wiatrak i żwirownia (dwa ostatnie przy drodze 
do Brzeźna) oraz że mieszkało tu 117 osób. Od 
1845 wzmiankowany jest także pałac (praw-
dopodobnie wybudowany na wcześniejszym 
założeniu), gorzelnia i browar. Natomiast  
w okresie międzywojennym dwudziestego 
wieku Wilkowa Wielka wchodziła wraz z Ko-
paszynem i Świerzowem w skład posiadłości 
rodziny von Walther und Croneck (braci Man-
freda i Hermanna). W okresie powojennym 
dobra te przejął PGR, zamieniając pałac na 
pomieszczenia biurowe. Natomiast część wsi 
na północ od dworu, folwarku i parku, gdzie 
przed wojną znajdowała się owczarnia, na-
zywano przez dłuższy czas Koreą. Niektóre  

Tablica wsi Wilkowa - R. Faron-Bartels
Mapa powstała po 1937 r. ze zmienionymi nazwami Wilkowej Wielkiej (Wolfswalde) i Wilkowej Małej (Friedensruh).  
- https://polska-org.pl/701247,foto.html?idEntity=518339

Dwór w Wilkowej Wielkiej, widok ogólny frontu 
- https://polska-org.pl/701247,foto.html?idEntity=518339

Dwór w Wilkowej Wielkiej, ganek z bogatą, drewnianą 
stolarką 
https://polska-org.pl/701243,foto.html?idEntity=518339
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z tamtejszych budynków powstały około  
1950 roku, tj. po wielkim pożarze, spowodo-
wanym uderzeniem pioruna i spaleniem się 
budynków gospodarczych, w których hodo-
wano źrebięta.

Dwór i folwark i 300-letnie dęby Wilkowy 
Wielkiej
W odniesieniu do zabytków Wilkowy Wielkiej 
koniecznie należy wspomnieć jeszcze bardzo 
dobrze uchwytny zespół pałacowo-parko-
wo-folwarczny z dworem, parkiem, częścią 
zachowanych zabudowań folwarcznych oraz 
gołębnikiem, znajdujących się przy zjeździe 
w kierunku na Brzeźno. Dwór, wzniesiono pod 
koniec XIX wieku w stylu neorenesansowym. 
Jest on prostokątny, podpiwniczony, dwupię-
trowy i tynkowany. Nakrywa go dach mansar-
dowy, a stronę frontową budynku dekoruje 
ryzalit z werandą (poprzedzoną schodami). 
Powyżej werandy góruje nad wejściem kwa-
dratowa wieża z dwoma oknami oraz czwo-
robocznym dachem z blachy. Całość ryzalitu 
dekorowały drewniane kolumny z ażurową, 
drewnianą balustradą o motywach roślinnych, 
natomiast blaszany dach wieży i okienka da-
chowe zdobiły metalowe sterczyny. Strona 
ogrodowa dworu jest mniej dekoracyjna, ma-
jąc w części centralnej budynku (sień) jedynie 
schody prowadzące do parku. Po remoncie 
przez PGR w latach 80 ubiegłego stulecia fa-
sada utraciła wiele elementów ozdobnych. 
Porównując wygląd dworu ze stanem przed-
wojennym (z dawnej pocztówki) widzimy, że 
przy przebudowie zniknęły m.in. gzymsy (nad-
okienne, podokienne i horyzontalne gzymsy 
między piętrami), a także ozdobna balustrada 

wieńcząca dach wieżyczki. Obecnie dwór za-
kupił prywatny właściciel i budynek jest re-
montowany.
Przed dworem przepływa strumień i znajduje 
się jeden staw. W dalszym przebiegu stru-
mienia, na tyłach dworu, w obrębie parku 
urządzonego w stylu angielskim (naturalnym), 
założono cztery kolejne, różnej wielkości sta-
wy. Należy podkreślić, że park o powierzchni 
ponad 10 hektarów cechował niegdyś bardzo 
bogaty drzewostan. Do dziś zachowało się 
wiele starych egzemplarzy drzew (o wieku 
ponad 180 lat), nadając mu ogromne walory 
krajobrazowe i przyrodnicze. Przypuszcza się, 
że park utworzono bądź powiększono w okre-
sie przebudowy pałacu. Po wojnie, jeszcze w 
latach 90, pomimo braku odpowiedniej pielę-
gnacji można było w obrębie parku rozpoznać 
jeszcze stare ścieżki i dróżki. Dzisiaj park jest 
podmokły i zarośnięty. 
Do zachowanych zabudowań folwarcznych 
należą trzy budynki gospodarcze, ceglane, 
wzniesione na planie prostokątów, z trójkąt-
nymi szczytami elewacji bocznej i dwuspa-
dowymi dachami. Zdobią je m.in. ząbkowane 
gzymsy i dekoracje ramowe wykonane z cegły. 
Dwa z nich są od dawna używane jako budynki 
mieszkalne. Trzeci z nich, to parterowa obo-
ra ze sklepieniami nieckowymi, wspartymi na 
kamiennych filarach. 

Perełka Wilkowej Wielkiej
Prawdziwą perłą tego założenia folwarczno-
-dworskiego jest ceglany gołębnik, wybudo-
wany nad stawem, nieopodal części frontowej 
dworu. Ten niecodzienny i jeden z nielicznych, 
zachowanych obiektów architektonicznych 
tego rodzaju w Polsce, był niestety użytkowa-
ny w okresie powojennym, jako stacja paliw 
PGR, co zadecydowało o jego szybkiej dewa-
stacji. Stan zachowania budowli pogorszył się 
dodatkowo po pożarze kilkanaście lat temu, 
gdy spłonął dach i większość drewnianych 
elementów budowli. Mimo opłakanego stanu, 
w jakim obecnie się znajduje, jest to jeszcze 
piękna, jednopiętrowa budowla, założona na 
planie równoramiennego krzyża greckiego. 
Niegdyś przykrywał go dach czterospadowy 
(namiotowy). Natomiast szerokie okapy da-
chu spoczywały na ozdobnie zakończonych 
belkach. W obrębie ryzalitów znajdują się na 
parterze pary okien, a na piętrze są okna po-
trójne, wszystkie zakończone półkoliście. 

Pomniki i pomniczki natury
Dla lubiących pomniki przyrody będzie inte-
resujące, że nieopodal gołębnika znajduje 
się 300-letni dąb, a w całej okolicy jest wie-
le dębów i innych drzew mających powyżej 
150 lat. Ponadto w obrębie gospodarstwa  
nr 2 znajduje się wielki głaz narzutowy (gra-
nitowy) o obwodzie ponad 600 cm i długości  
140 cm. Podobne, ale nieco mniejsze głazy 
można napotkać także w północno-zachod-
nim narożniku boiska sportowego. Są one pa-
miątką po ostatnim zlodowaceniu (300-200 
tys. lat temu), które uformowało pagórkowaty 
krajobraz Wzgórz Trzebnickich.

Czy w Wilkowej mieszkali hutnicy?
Szczególne znaleziska archeologiczne Wilko-
wej Wielkiej łączą się z jej historią średnio-
wieczną. Są to pozostałości dymarek – pro-
stych pieców do wytopu żelaza, użytkowane 
w XIV i XV wieku. Wskazują one na trudnienie 
się przez część tutejszych mieszkańców hut-

„Kolorowe Wsie”
Wśród szczególnych, współczesnych zabudo-
wań, należy koniecznie wspomnieć chlewnię  
z 1980 roku przeznaczoną do hodowli 110 sztuk 
trzody (gospodarstwo nr 1, państwo Garbacz), 
która ze względu na wysoki stopień ówcze-
snej modernizacji zebrała wiele nagród. Już  
w 1980 roku otrzymała wyróżnienie w konkur-
sie wojewódzkim „Kolorowe Wsie”. Następnie, 
w 1982 roku zajęła I miejsce w konkursie wo-
jewódzkim „Złota Wiecha”, a w rolniczym kon-
kursie ogólnopolskim w 1985 roku otrzymała 
wyróżnienie w zakresie modernizacji w rolnic-
twie. Dzisiaj służy jako budynek warsztatowo-
-gospodarczy.

WILKOWA MAŁA: Jak już wspomnieliśmy  
w innym miejscu, Wilkowa Mała została wy-
odrębniona jako osobna jednostka wiejska  
w 1541 roku. Do momentu jej włączenia w ob-
ręb oddziaływań pruskich od 1740 roku istnie-
je niewiele dokumentów przedstawiających 
przynależność tej wsi do konkretnej rodziny 
ziemiańskiej lub o jej sytuacji ekonomiczno-
-gospodarczej. Dopiero spisy epoki zależ-
ności Śląska od Prus wymieniają kolejnych 
właścicieli: w 1742 rokurodzina von Lem-
berg i hrabia von Posadowsky, w 1763 rodzi-
na von Normann, w 1769 generał von Röder,  
w 1779 rodzina von Diebitsch, w 1784 rodzi-
na von Chlum, w 1830 rodzina von Schu-
bert. Dopiero od 1848 roku majątek pozostał  
w rękach rodziny von Wallenberg aż do końca 
II wojny światowej. U schyłku XVIII wieku ist-
niały tu folwark i wiatrak, w pierwszej połowie 
XIX wieku utworzono szkołę ewangelicką po-
wstała też gorzelnia i browar oraz funkcjono-
wały sklep i karczma.

Pałac Wallenbergów
W zachodniej części miejscowości powstał 
w XVII wieku okazały, dwuskrzydłowy rene-
sansowo-barokowy pałac, który pod rządami 
Wallenbergów, tj. w drugiej połowie XIX wie-
ku, został przebudowany. Wówczas także roz-
budowano przyległe zabudowania folwarku. 
W tym układzie, pałac zamykał prostokątny 
majdan gospodarczy od strony północno-
-wschodniej. Założenie pałacowe otaczał 
utworzony około 1800 roku romantyczny 
park, obejmujący dwa stawy i cmentarz rodo-
wy. Po II wojnie światowej pałac uległ daleko 
idącemu zniszczeniu, a następnie jego po-

Dwór i karczma w Wilkowej Wielkiej na pocztówce 
z 1923 roku. - https://polska-org.pl/3940319,foto.

tml?idEntity=518339

Wilkowa Wielka, pozostałości folwarku, wielkiego gospodarstwa obszarniczego - R. Faron-Bartels
Pocztówka z 1910 roku, przedstawiająca: A. pałac, B. sklep wiejski, C. szkoła, D. karczma. 

- https://polska-org.pl/3779720,foto.html?idEntity=6551849

Wilkowa Wielka, gołębnik - R. Faron-Bartels

Obsługa dymarki, prostego pieca hutniczego 
minionych epok - https://www.tageblatt.lu/headlines/
schlosser-romain-bohr-ueber-die-zeit-vor-hochoefen-

und-fluessigmetall/

nictwem żelaza, ważnego surowca do wyrobu 
narzędzi i broni. Być może hutnictwo było 
głównym motorem rozwoju i bogacenia się 
Wilkowej. W okolicach wsi nie ma wprawdzie 
wielkich złóż rudy żelaza, ale do wytopu pozy-
skiwano i stosowano nieco uboższą w ten mi-
nerał rudę darniową. Nie jest pewne, ale być 
może kuźnia, która funkcjonowała jeszcze w 
XIX wieku w obrębie Wilkowej Wielkiej (go-
spodarstwo nr 10), a która dzisiaj pełni funkcję 
budynku gospodarczego, nawiązuje do tych 
czasów prostej metalurgii. 
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

zostałości rozebrano. Po 1956 roku majątek 
folwarczny został rozparcelowany i przekaza-
ny przesiedleńcom z dawnych kresów II Rze-
czypospolitej. Obszar parku jest obecnie nie-
czytelny, a większość kosztownych i rzadkich 
drzew bądź uschło, bądź też wycięto. 

Pamiątki architektury z XIX wieku
Z zabudowań folwarcznych zachowały się 
natomiast tylko trzy budynki z okresu między 
połową XIX i początkiem XX wieku. Reszta bu-
dynków jest nieużytkowana lub zdewastowa-
na. Do zachowanych należy budynek miesz-

kalno-gospodarczy z 1851 roku (gospodarstwo 
41), stajnia i stodoła, wykonane częściowo  
z łamanego kamienia i cegły oraz nietynkowa-
ne. Nad wejściem do stodoły, spalonej w 1990 
roku, zachował się kamienny blok z wyrytą 
inskrypcją CGvW/1851 (Carl Gustaw von Wal-
lenberg). Oficyna wzniesiona została z cegły 
na planie kwadratu, jednokondygnacyjna, pod-
piwniczona i z drewnianym gankiem. W pobli-
skim zagajniku zachowały się mocno zniszczo-
ne pozostałości cmentarza rodowego różnych 
rodzin posiadających Wilkowę Małą. Ponadto 
we wsi zachowało się wiele domów mieszkal-
nych i budynków gospodarczych z XIX (np. mu-
rowane domy nr 19, 25, 34, 35) i początków XX 
wieku (domy budowane w technice muru pru-
skiego nr 20, 22, 23 i 28, stodoły nr 27, 33 i 40 
oraz kuźnia przy budynku 34). 

Madonna z dzieciątkiem, kaplica i szkoła
W odniesieniu do budowli współczesnych na-
leży wymienić tu powstanie w 1985 roku, wy-
siłkiem księdza Bolesława Sumisławskiego 
(parafia Prusice), wzniesiono w obrębie daw-
nej Wilkowej Małej kaplicę mszalną pod we-

Jeden z zachowanych grobów rodziny Wallenberg 
(Elisabeth Wallenberg) na cmentarzu rodowym - https://
polska-org.pl/628704,foto.html?idEntity=518073

ALE BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W BORÓWKU!
W ostatnim numerze Prusice 24 pisaliśmy obszernie o historii jednego z naj-
mniejszych sołectw Gminy Prusice, jakim jest Borówek. Poświęciliśmy także 
sporo miejsca na przedstawienie niecodziennej aktywności jego mieszkań-
ców obiecując ciąg dalszy. Dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o najnowszych 
osiągnięciach i nagrodach dla mieszkańców Borówka oraz akcjach edukacyj-
nych, jakie są planowane do realizacji w Borówku w 2023 roku.

Rok hojny w dofinansowania
Ten rok jest dla mieszkańców Borówka szcze-
gólnie hojny w dofinansowania. W kwietniu 
bieżącego roku, Stowarzyszenie „Borówek” 
(prowadzące Skansen Rolniczy i Wypożyczal-
nię Tandemów), otrzymało 25 tys. złotych od 
LGD „Kraina Wzgórz Trzebnickich” na swoją 
działalność, a szczególnie na doposażenie 
Wypożyczalni Rowerów Tandemowych. Taka 
sama suma została pozyskana z LGD na bogaty 
program folklorystyczno-edukacyjny Stowa-
rzyszenia „Skokowiak”, który w 2023 będzie 
realizowany w obrębie Skansenu. Także Sto-
warzyszenie Aktywni Liderzy Gminy Prusice 
pozyskało dofinansowanie w wysokości 43 tys. 
zł od LGD dla Zespołu Ludowego „Trzy Dęby”  
z Borówka z okazji 40-lecia istnienia zespołu, 
do wykorzystania na zakup nowych strojów, 
wydanie płyty, a także szereg warsztatów. 

Skansen, to doskonałe miejsce do spędzenia 
wolnego czasu
Wspominaliśmy, że teren Skansenu, to dosko-
nałe miejsce do spędzenia wolnego czasu nie 

tylko przez mieszkańców gminy Prusice. „Cha-
ta - Borówka” jest miejscem do biesiadowa-
nia, wyposażonym w duże palenisko (na środ-
ku), i 72 miejsca siedzące dookoła. Ogródek 
letni dysponuje natomiast ilością 200 miejsc 
siedzących wokół sceny i ma podłogę do tań-
czenia. Na zewnątrz, pod wiatami znajdują 
się zabytkowe maszyny i urządzenia rolnicze,  
a także „Borówkowa ścieżka” (ścieżka zmy-
słów, miejsce na ognisko z interaktywnymi 
tablicami edukacyjnymi). Ponieważ można tu 
zaczerpnąć wiedzy historycznej, to Skansen 
jest doskonałą alternatywą do prowadzenia 
zajęć z historii. Do stałych imprez Skansenu 
należy Piknik Borówkowy w sierpniu, Dzień 
Pieczonego Ziemniaka we wrześniu, a tak-
że Rajd Rowerowy, wyruszający stąd między 
sierpniem i wrześniem.

Miejsce Przyjazne Rowerzystom
Należy podkreślić, że Stowarzyszenie „Boró-
wek” jest organizatorem licznych wycieczek 
dla uczniów z okolicznych szkół oraz dla chęt-
nych do zwiedzania okolicy na rowerze. Wypo-
życzalnia tandemów (8 sztuk - 6 czerwonych 
i 2 białe), ma bardzo bogatą ofertę spędzenia 
wolnego czasu. Tandemy „Borówek, to jedyna 
w obrębie Dolnośląskiej Krainy Rowerowej 
wypożyczalnia rowerów typu tandem z cer-
tyfikatem „Miejsce Przyjazne Rowerzystom”, 
otrzymanym w kwietniu tego roku. Rowe-
ry wyposażone są w 7-biegową przerzutkę, 
oświetlenie, bagażnik, posiadają wygodne, 
szerokie siodełka. Dodatkowo mogą być do-
posażone w sakwy, a w niedalekiej przyszłości 
także w nawigację rowerową. Tandemy moż-
na wypożyczyć po wcześniejszym skontak-
towaniu się ze Stowarzyszeniem i rozpocząć 
wycieczkę rowerową po Dolnośląskiej Kra-
inie Rowerowej. Ponieważ Borówek położony 

zwaniem Wspomożenia Wiernych. Skromny, 
prostokątny budynek, kryty dwuspadowym, 
blaszanym dachem, wyposażony został w oł-
tarz z piękną rzeźbą madonny z dzieciątkiem 
(XIX w.) oraz barokową, marmurową kropielni-
cę (XVIII w.), przeniesioną tu z kościoła para-
fialnego św. Jakuba w Prusicach. Natomiast 
stacje drogi krzyżowej oraz obraz dwustron-
ny (feretron) z wyobrażeniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa oraz Najświętszej Marii 
Panny z Dzieciątkiem, zostały prawdopodob-
nie przewiezione przez księdza Sumisław-
skiego z woj. tarnopolskiego.
Po lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia 
istniała we wsi szkoła podstawowa i punkt bi-
blioteczny (wybudowane w latach sześćdzie-
siątych). Dzisiaj miejscowość zamieszkuje 
około 270 mieszkańców, jest tu sklep spożyw-
czy, wieś ma własną świetlicę, orlik i boisko 
sportowe, zmodernizowane i rozbudowane  
w ostatnich latach. Także od ok. 2010 roku, 
po ponad 500 latach osobnej historii, decyzją 
Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach Wilkowa 
stanowi znowu jedną wieś bez podziału na 
Małą i Wielką.

Wilkowa na konkursach
Sołtysem Wilkowej jest już druga kadencję 
Wiesław Gryz. Z jego inicjatywy powstała 
tutejsza organizacja pozarządowa Stowa-
rzyszenie Nasza Wilkowa działająca od 2015 
roku. Wilkowa także wzięła w 2017 roku udział  
w Konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska”, zaj-
mując I miejsce pomysłem „Drzewostan Moż-
liwości” w kategorii Najlepszy Start w Odno-
wie Wsi. Trzy lata temu natomiast otrzymała 
dofinansowanie ze Stowarzyszenia LGD Kra-
ina Wzgórz Trzebnickich na realizacje pomy-
słu „Wilczy Zakątek”. 

Przygotowała Renata Faron-Bartels 

W przygotowaniu artykułu korzystano z:
Czermak A., Załęski J., Inwentaryzacja krajoznaw-

cza województwa wrocławskiego, Zeszyt 16: Gmina 
Prusice, PTTK, Wrocław 1993.

Harasimowicz J. (red.), Katalog zabytków sztuki  
w Polsce, Powiat Trzebnicki, t.4, z.7,  
Instytut sztuki PAN, Warszawa 2018.

Archiwum Urzędu Miejskiego w Prusicach
Kontakt osobisty: Sołtys Wilkowa – Wiesław Gryz

https://www.facebook.com/stowarzyszeniewilkowa

jest na krawędzi Krainy Wzgórz Trzebnickich, 
można zacząć jej zwiedzanie już za bramą 
wypożyczalni, albo też udać się w rejon pobli-
skich Stawów Milickich w Dolinie Baryczy. Na 
bezpiecznym parkingu przy Skansenie można 
zostawić samochód, a po wycieczce można 
odpocząć pod jedną z wiat lub też rozbić na-
miot na biwak. Jest toaleta, zaplecze kuchen-
ne, miejsce na ognisko i grilla, a także plac 
zabaw. W razie niepogody można się schować 
w chacie biesiadnej i wysuszyć. Stowarzy-
szenie udostępnia także myjki do rowerów  
i narzędzia rowerowe. Na specjalne życzenie, 
Stowarzyszenie może także zorganizować po-
częstunek, ognisko lub imprezę. 

Nowy partner „Borówka” i IV Rajd Rowerowy
Do tegorocznego Rajdu Rowerowego Sto-
warzyszenie „Borówek” pozyskało nowego, 
strategicznego partnera, którym jest Stowa-
rzyszenie „Klub Przyjaciół Polskiej Platformy 
Ekologicznej „. Na mocy zawartego porozu-
mienia obie organizacje zorganizują tego-
roczny, IV Borówkowy Rajd i Piknik Rowerowy.

„Skokowiak” i „Borówek” we wspólnym dzia-
łaniu
W nowym roku Stowarzyszenie „Skokowiak” 
przewiduje realizowanie ze Stowarzyszeniem 
„Borówek” wspólnego wielopokoleniowego 
projektu edukacyjnego, trwającego do końca 
kwietnia 2023 roku.  W zależności od warun-
ków pogodowych oraz ewentualnych ograni-
czeń pandemicznych i innych nieprzewidzia-

nych okoliczności będą one mogły być częścią 
składową kilku całodziennych, wielogodzin-
nych lub jednorazowo przeprowadzonych im-
prez (np. jeden weekend). Dokładny rozkład 
planowanego przedsięwzięcia zostanie opra-
cowany i podany do ogólnej wiadomości.

O tym, jak się sadzi ziemniaki i robi masło… 
Niemniej jednak, warto już teraz wiedzieć, 
że w wydarzeniach będą mogli wziąć udział 
wszyscy zainteresowani, bez względu na 
wiek. Przewidziane są warsztaty z sadzenia  
i wykopywania ziemniaków, praktycznego (do-
tykowego) rozpoznawania zbóż i innych do-
stępnych, gospodarskich roślin użytkowych 
(roślina i ziarno zbóż, len, kukurydza itp.), uży-
cia narzędzi i urządzeń gospodarskich, jak np. 
wialni do oczyszczania zbóż, nosideł do wody, 
maselnicy, parnika do ziemniaków, wagi na 
odważniki itp. Będą też poprowadzone warsz-
taty z cyklu „chłopskie jadło” z parowaniem  
i degustacją ziemniaków oraz szatkowaniem 
kapusty, a będzie można poznać tajniki ludo-
wego rękodzieła. Ponadto, w trakcie wyda-
rzeń będzie można nacieszyć ucho muzyką 
ludową miejscowych kapel i zespołów. 
Pragnąc zadbać o integrację mieszkańców te-
renu Kraina Wzgórz Trzebnickich, zaprosimy 
do udziału w zwiedzaniu Skansenu i uczest-
nictwa w różnych wydarzeniach, warsztatach 
i konkursach gości z różnych instytucji i orga-
nizacji powiatu trzebnickiego, jak np. Uniwer-
sytety III Wieku, szkoły czy Koła Gospodyń.  
Do współpracy w projekcie jako część pro-
mującą lokalne produkty, zostanie włączona 
m.in. Piekarnia Prusice (chleb prusicki i roga-
liki) i Młyn Skokowa.

Wspólny cel
Ten wspólny projekt ma za cel podniesie-
nie praktycznej wiedzy o historii i atrakcjach 
kulturalno-przyrodniczych regionu, pomoże  
w miłym spędzeniu czasu, a poprzez zapro-
szonych gości pozwoli propagować atrakcyj-
ność turystyczną naszej Gminy. 
Będzie nam bardzo miło, gdy będziecie śle-
dzić nasze strony na facebooku oraz ogłosze-
nia gminne na tablicach ogłoszeń i dołączycie 
do wspólnej zabawy.

Przygotowała: Renata Faron-BartelsBrama wjazdowa do Skansenu w Borówku

Część stałej wystawy maszyn i urządzeń rolniczych.
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P R U S I C E

PIKNIK BORÓWKOWY W STYLU RETRO
Tradycyjnie jak co roku na początku sierpnia, w sobotę 6 sierpnia 2022 roku 
teren Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku zamienił się w wiel-
ki plac imprezowy, a to wszystko dzięki Piknikowi Borówkowemu. Jak przy-
stało na Skansen, nie zabrakło zabytkowych pojazdów, zawodów dla siłaczy 
i wielu atrakcji dla dzieci. 

Piknik Borówkowy to impreza, która ma już 
swoją markę. Piękny, zadbany teren Skan-
se nu, na którym mieści się scena, wiaty, 
miejsce do tańców, a dzieci mogą bawić 
się ze zwierzętami gospodarskimi, a także 
mnóstwo atrakcji przyciąga co roku wielu 
imprezowiczów. 
Tym razem na gości czekała niespodzianka 
– jak mówi Czesław Suchacki, Radny Rady 
Miejskiej w Prusicach i jednocześnie sołtys 
Borówka – pod wiatami (gdzie przygotowano 
350 miejsc siedzących) i na placu do tańcze-
nia Mieszkańcy ułożyli betonowe płyty.
Piknik rozpoczął się od tradycyjnego koro-
wodu Retrotraktorów - zabytkowych ma-
szyn, wozów, który przejechał na trasie 
Borówek – Skokowa – Borówek. Jak mówił 
Czesław Suchacki, z powodu wysokiej tem-
peratury, aby nie męczyć zwierząt, w użyciu 
były tylko konie mechaniczne. 
Wszystkich przybyłych do Borówka przywi-
tali: Czesław Suchacki, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Jo-
anna Sroga oraz Dyrektor Centrum Usług 
Społecznych w Prusicach i jednocześnie 
Radna Powiatu Trzebnickiego Joanna Wi-
raszka.
Wśród przybyłych do Borówka znaleźli się 
również Radni Gminy Prusice: Dorota Ol-
szańska, Jarosław Jakubiak oraz Józef 
Gruchała, Burmistrza Gminy Prusice Igora 

Bandrowicza reprezentowali Pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Prusicach: Dorota Leń 
oraz Marzena Szustak, a także obecna była 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Mul-
titeka Monika Stankiewicz. 
Na zaproszenie organizatorów przyjechał 
również Zespół Jarzębina z Kobierzyc, któ-
ry dał koncert. Oczywiście nie zabrakło 
także występów miejscowego Zespołu Trzy 
Dęby z Borówka. 

Piknik Borówkowy rozpoczął się od korowodu zabytkowych pojazdów

Na dzieci czekało wiele atrakcji, między innymi 
zabawa z Animacje A2

Na ludową nutę zagrały Trzy Dęby z Borówka i zaproszeni goście - Zespół Jarzębina z Kobierzyc

Mężczyźni biorący udział w konkursie  
na Najsilniejszego Rolnika, mieli za zadanie 

przeciągnąć ciągnik rolniczy na określonym  
dystansie, w jak najkrótszym czasie

Wszystkich zgromadzonych gości przywitała  
Joanna Sroga Dyrektor Gminnego  

Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach

Piknik Borówkowy otworzył Sołtys Borówka  
i Radny Gminy Prusice Czesław Suchacki

Na Piknik przyjechało wielu gości, między innymi 
Urzędnicy, Radni i Dyrektorzy Jednostek Gminnych

Pamiątkowe zdjęcie zwycięzców konkursów

Muzycy z Kobierzyc utworzyli komisję kon-
kursową, która wyłoniła zwycięzców na Naj-
piękniejszą Posesję Roku 2022. Jak się oka-
zało, ten zaszczytny tytuł przypadł posesji 
nr 6, której właścicielami są Maria i Mariusz 
Frąckowiak.
Robert Tracichleb ze Skokowy okazał się 
najsilniejszym mężczyzną stającym w szran-
ki zawodów o tytuł „Najsilniejszego Rolnika”. 
Konkurencja polegała na przeciągnięciu cią-
gnika na określony dystans na czas. 
Tytuł Miss Retro, czyli najpiękniejszego za-
bytkowego pojazdu odebrał Marek Rejek ze 
Strupiny, reprezentujący Stowarzyszenie 
RetroTraktor, który zaprezentował zabyt-
kowego Fergusona. 
Na najmłodszych czekał szereg atrakcji od 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusi-
cach, w tym dmuchańce, gry i zabawy oraz 
animacje z Anią i Asią z Animacje A2.

Znalazło się również coś dla ciała: pyszne 
ciasta, pajdą chleba, że smalcem, kiełbasa 
z grilla i zimne piwo, a zwieńczeniem była 
zabawa taneczna z didżejem.
Na szczęście, mimo niesprzyjających pro-
gnoz, pogoda była idealna – nie padało  
i nie było upału. Jak oceniają organizatorzy, 
przez Piknik Borówkowy, mogło się przewi-
nąć nawet 1 tys. osób.
Ogromne gratulacje dla Organizatorów wy-
darzenie zaczynając od Sołtysa Borówka  
i tym samym Radnego Gminy Prusice Czesła-
wa Suchackiego, Rady Sołeckiej Borówka, 
Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia 
Borówek oraz Mieszkańców. Współorga-
nizatorami wydarzenia byli Gmina Prusice, 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusi-
cach oraz Stowarzyszeniem RetroTraktor. 
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PIKNIK PARAFIALNY 
NA PRUSICKIM RYNKU

W pogodne popołudnie, 24 lipca 2022 roku Prusicki Rynek zapełnił się para-
fianami parafii pw. św. Jakuba Apostoła, ale i nie tylko. A wszystko za sprawą 
Pikniku Parafialnego, który został zorganizowany przez nowo powołanego 
proboszcza ks. Adama Proroka.

Piknik został zorganizowany z okazji od-
pustu parafialnego, a stał się doskonałą 
okazją do integracji, wspólnego spędzenia 
czasu i zbiórki środków na remont plebani.
Uroczystość, która rozpoczęła się od Mszy 
św. koncelebrowanej, została zorganizowa-
na przez Ks. Proboszcza Adama Proroka, 
Radę Parafialną przy współpracy z Gmi-
ną Prusice, Gminnym Ośrodkiem Kultury  
i Sportu, Sołtysami i Radnymi Gminy Prusi-
ce, Sławomira Zarentowicza, a także przez 
Mieszkańców Gminy. 

Na Rynku w Prusicach czekała loteria fan-
towa, w której ponad 650 losów rozeszło się 
jak świeże bułeczki, a kolejka po nie była do 
samego końca. Nie ma się co dziwić, bo cel 
był szczytny, a nagrody cenne: między inny-
mi laptop, rowery (w tym jeden ufundowany 
przez Gminę Prusice), różne sprzęty. Był też 
kiermasz ciast, które również szybko znik-
nęło do niedzielnej kawy, stoisko gastrono-
miczne oraz pokaz starych aut i motocykli. 
O oprawę muzyczną zadbali: Ada Maksymo-
wicz i Zespół Trzy Dęby z Borówka. 

- Składam podziękowania wszystkim, któ-
rzy się bardzo mocno zaangażowali w or-
ganizację Pikniku: Księdzu Proboszczowi, 
Radzie Parafialnej, Mieszkańcom, Radnym, 
Sołtysom, Sponsorom i Fundatorom Na-
gród, a Mieszkańcom za to, że skorzystali  
z propozycji na niedzielę i spędzili ten dzień 
z nami. Dopisała pogoda, ludzie i atmosfe-
ra – podkreślał Igor Bandrowicz Burmistrz 
Gminy Prusice. 
Podczas pikniku z loterii, a także sprze-
daży ciast i ofiar udało się zebrać łącznie  
14 147,00 zł, które zostaną przeznaczone  
na niezbędny remont. 

Wielu uczestników imprezy zaznaczało,  
że takie świętowanie odpustu bardzo się im 
podoba i chcieliby, aby Piknik Parafialny już 
na stałe, w takiej formie wpisał się w kalen-
darz wakacyjnych przedsięwzięć organizo-
wanych w centrum Prusic.

Wśród nagród były laptopy, rowery i sprzęt gospodarstwa domowego, 
który wręczył szczęśliwej zwyciężczyni Burmistrz Igor Bandrowicz i Ks. Proboszcz Adam Prorok Na Rynku było wielu mieszkańców, którzy korzystali z atrakcji

W Pikniku uczestniczyli m.in. Burmistrz Igor Bandrowicz, Wicestarosta Grzegorz Terebun, Dyrektor Multiteki  
Monika Stankiewicz i Pracownik Urzędu Miejskiego w Prusicach Dorota Leń

Losowanie wzbudzało wiele emocji. Jedną z osób 
pomagających w przeprowadzeniu loterii był 
Grzegorz Terebun Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego

Podczas pikniku wystąpiła Ada Maksymowicz

Świętującym odpust czas umilała 
Kapela Trzy Dęby z Borówka

Łącznie sprzedano ponad 650 losów na loterię

Organizatorzy i goście Pikniku Parafialnego

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. 
Koncelebrowanej w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła Parafianie przygotowali wiele ciast
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434 LAPTOPY ZOSTAŁY ROZDANE
1 085 000,00 zł otrzymała Gmina Prusice na zakup laptopów dla dzieci i wnu-
ków byłych pracowników PGR, które uczęszczają do szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. To efekt rządowego programu wsparcia rodzin by-
łych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Gminy, na których 
terenie funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne mogły ubiegać się  
o dofinansowanie na zakupu sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogra-
mowaniem. Na przełomie lipca i sierpnia Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie 
z Radnymi Gminy, Sołtysami i Pracownikami Urzędu Miejskiego w Prusicach 
rozdał laptopy. W Pawłowie Trzebnickim laptopy rozdawał Janusz Cieszyń-
ski, Sekretarz Stanu w KPRM ds. cyberbezpieczeństwa. 

Program grantowy jest sfinansowany w ramach reakcji Unii  na pandemię COVID-19, zgodnie z jego założeniem rząd 
sfinansował wartość laptopa do kwoty 2,5 tys. zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST  

oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST  
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego  

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

W Zakrzewie laptopy rozdawał Burmistrz  
Igor Bandrowicz wspólnie z Radną Julittą Jędryką

Najmłodsi z Krościny Wielkiej dostali laptopy W Brzeźnie również wręczono laptopy

W Kaszycach laptopy wręczał również Wicestarosta 
Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun Wszemirów otrzymał swoje laptopy

Piotrkowice także dostały laptopy

W Skokowej laptopy wręczali Burmistrz wspólnie  
z Radnymi: Arturem Bagińskim i Józefem Gruchałą

W Wilkowej laptopy trafiły do 28 osób

W Pawłowie Trzebnickim laptopy wręczył Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. cyberbezpieczeństwa

Kopaszyn otrzymał laptopy

W Pietrowicach Małych sporo osób również dostało laptopy

W Górowej wręczono nowy sprzęt
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KREATYWNI ZWIEDZAJĄ W WAKACJE

U LODZIARZY ZAGRZALI MIEJSCE W SERCU PRUSIC

Uczestnicy Kreatywnego Teatru działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Prusicach spotykają się również w wakacje. Podczas roku szkol-
nego zajęcia odbywają się w większości stacjonarnie, natomiast w okresie 
wakacyjnym pracujemy w terenie, podczas wyjazdów, łącząc przyjemne  
z pożytecznym. 

Od lipca na Rynku w Prusicach działa kawiarnia „U Lodziarzy”. Najpierw jako 
przyczepa mobilna, a obecnie w lokalu, w którym wcześniej mieściła się Ka-
wiarenka Pod Trzema Wieżami. U Lodziarzy zjecie pyyyyyszne lody, gofry 
bąblowe, desery lodowe, napijecie się napojów zimnych: granity, lemoniady, 
shake, kawę z lodami i gorących: kawy, czekolady, herbaty.

Z pierwszą wakacyjną wyprawą udaliśmy się 
na Zamek w Kurniku. Odwiedziliśmy Arbore-
tum Wojsławice, Ogród Botaniczny Uniwer-
sytetu Wrocławskiego – ogród botaniczny 
na terenie Niemczy w woj. dolnośląskim. 
W 1988 roku włączony w struktury Ogrodu 
Botanicznego, gdzie podziwialiśmy znane  
z bogatego zbioru różaneczników i azalii, li-
liowców, bukszpanów, piwonii, rzadkich ga-
tunków i odmian drzew, krzewów, unikatową 

Mieszkańcy Prusic przez długi czas nie mieli 
miejsca, w którym mogliby usiąść i w ład-
nym otoczeniu zjeść pyszne lody czy gofry  
w centrum swojego miasta. Sytuacja zmie-
niła się, kiedy U lodziarzy zawitało na Rynek.
- W kwietniu, kiedy w Trzebnicy prowadzi-
liśmy przyczepę mobilną „U Lodziarzy” pod 
jednym ze sklepów, nasza stała klientka, pani 
Marzena Szustak zaproponowała, abyśmy 
poprowadzili kawiarenkę na Rynku w Pru-
sicach. Przekonywała nas, że miejsce jest 
bardzo fajne i aż szkoda, że stoi puste. A my 
akurat wtedy myśleliśmy o otworzeniu sta-
cjonarnego punktu. Z tym, że rozważaliśmy 
lokalizację w Trzebnicy – mówi Maciej Ballue.
- Mąż zadzwonił do mnie i przekazał mi in-
formację. Ja miałam najpierw pewne oba-

kolekcję odmian roślin polskiej hodowli oraz 
gatunki roślin zagrożonych, ginących i chro-
nionych. Było to inspiracją i dostarczyło 
wielu pomysłów podczas później prowadzo-
nych zajęć. 
W ramach warsztatów w terenie spotkali-
śmy się z Teatrem Kreatywnym w sobotnie 
popołudnie na wrocławskim rynku. Spacer, 
zabawa, ciekawe zadania oraz zajęcia, jak 
również czerpanie inspiracji to podstawa 

Kreatywne zajęcia na Zamku w Kurniku

Maciej Ballue właściciel, Grzegorz Terebun Wicestarosta 
Powiatu Trzebnickiego, Marzena Szustak Sołtys Prusic, 
Aneta Ballue właściciel i Igor Bandrowicz Burmistrz  
Gminy Prusice dokonali oficjalnego otwarcia lokalu.

Wnętrze przeszło spory remont. 
Teraz jest tu przytulnie, stylowo i wygodnie

W uroczystym otwarciu uczestniczyła również Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Joanna 
Sroga oraz Pracownik Urzędu Miejskiego w Prusicach 
Dorota Leń

Zainteresowani poznawali wiele ciekawostek

Jedne z zajęć zaprowadziły uczestników do Arboretum 
w Wojsławicach koło Niemczy

Wrocławski Rynek wiele w sobie kryje

W odkrywaniu pasji uczestnikom zajęć pomaga 
instruktorka i animatorka z głową pełną pomysłów 
Wioletta Drząszcz

W Ogrodzie Botanicznym na przybyłych czeka 
niezapomniany widok dla oczu

każdego wyjazdu. Zaglądnęliśmy też w każ-
de zakamarki i przyrynkowe uliczki szukając 
ciekawostek i wrocławskich krasnali.
Za każdym razem aktywny udział w życiu te-
atru biorą rodzice uczestników. Dziękujemy 
za życzliwość, pomoc, zaangażowanie. Cie-
szymy się, że Wam równie bardzo jak nam 
zależy na kształtowaniu i rozwijaniu pasji 
oraz kulturalnej postawy naszych zdolnych, 
młodych artystów. W odkrywaniu pasji 
uczestnikom zajęć pomaga instruktorka  
i animatorka z głową pełną pomysłów Wio-
letta Drząszcz, wspólnie z którą zaprasza-
my na nowy cykl spotkań już we wrześniu!

wy, ale po obejrzeniu lokalu i zobaczeniu 
specyfiki Rynku - tego spokoju, klimatu, 
którego nie ma w innych miastach - zdecy-
dowałam się. Tu jeden drugiego zna, jest 
rodzinnie, dzieci biegające po Rynku do póź-
nych godzin wieczornych, to jest to, co nas 
urzekło – mówi Aneta Ballue.
Małżeństwo zdecydowało się, że wydzier-
żawi lokal na Rynku. – Od samego począt-
ku spotkaliśmy się z ciepłym i przychylnym 
przyjęciem przez Mieszkańców i Burmistrza 
Igora Bandrowicza. W maju podpisaliśmy 
umowę i ruszyliśmy z przygotowaniem 
przedsięwzięciem. Najpierw pojawiliśmy się 
w Prusicach na obchodach Dnia Dziecka na 
zaproszenie Joanny Srogi, Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach. 
Potem byliśmy także na festynie w Krości-
nie Wielkiej, a przez długi czas można było  
u nas kupić desery na Rynku, z przyczepy 
mobilnej – opowiada Maciej Ballue.
Mieszkańcy z zaciekawieniem przez okna 
obserwowali, jak wyglądają postępy w re-
moncie lokalu. A to dlatego, że nie mogli się 
doczekać otwarcia stacjonarnego punktu.
- Prusicki Rynek to miejsce inne niż wszyst-
kie. Bardzo polubiliśmy Mieszkańców, bo tu 
jakby czas się zatrzymał, w tym pozytyw-
nym znaczeniu. Miejscowość jest mała, ale 
bardzo przytulna i ma ogromny potencjał – 
podkreśla współwłaścicielka.

Długo wyczekiwane otwarcie lokalu miało 
miejsce w piątek 29 lipca. W uroczystości 
uczestniczyli: Igor Bandrowicz Burmistrz 
Gminy Prusice, Grzegorz Terebun Wicesta-
rosta Powiatu Trzebnickiego, Joanna Sroga 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu, Marzena Szustak Sołtys Prusic i Dorota 
Leń, Pracownik Urzędu Miejskiego w Prusi-
cach i wielu Mieszkańców. Skąd U Lodziarzy 
wzięło się na naszym terenie? Pani Aneta 
i Maciej w zeszłym roku podjęli decyzję, że 
będą chcieli zająć się prowadzeniem „lodo-
wego przedsięwzięcia”. Podróżowali po kra-
ju w poszukiwaniu najlepszych lodów na ryn-
ku. Jak się okazało, ich serca podbiły lody  
„U Lodziarzy”. Jest to Wytwórnia Lodów Rze-
mieślniczych Polskich z Białystoku. 
- Lód czekoladowy smakuje czekoladą,  
w pistacjowych są prawdziwe pistacje w du-
żych ilościach, w malinowych są prawdziwe 
maliny - owoce, a nie barwniki i proszki sma-
kowe, które tylko przypominają smak. Lody 
produkowane są na bazie mleka 3,2 proc.  
I naturalnych składników. Dlatego właśnie 
przypominają nasze smaki z dzieciństwa – 
uzasadnia pan Maciej.
Małżeństwo zdecydowało się na podpisanie 
umowy franczyzy ze względu na jakość pro-

duktu i sprostanie oczekiwaniom klientów, 
którzy coraz częściej poszukują produktów 
wysokiej jakości i są gotowi zapłacić za tę 
jakość. 
- Specyfiką firmy, a także tym co ją wyróż-
nia, jest utrzymywanie jakości i standardów 
produktów i sposobów podania.  Jednym  
z nich jest tradycyjne – starodawne nakła-
danie lodów packą, jak było dawniej. Lody 
mają różny kształt, dlatego też trudno oce-
nić ich wagę. Aby każdy klient otrzymał taką 
samą gramaturę, lody są ważone. Jeżeli na 
wadze jest więcej, to nie odejmujemy, a jeśli 
za mało produktu, to go dokładamy – wyja-
śnia pani Aneta.
Co bardzo ważne, po sezonie U lodziarzy nie 
zniknie z Rynku. 
– Planujemy działalność całoroczną, do-
kładając zimowy asortyment. Warto śledzić 
nas na facebooku: U Lodziarzy Wytwórnia 
Lodów Polskich - Prusice, gdzie podajemy 
informacje o godzinach otwarcia i nowo-
ściach – zapraszają właściciele. 
W okresie letnim U lodziarzy jest czynne 
codziennie od godz. 11 do 21, również w nie-
dziele i święta.
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PIKNIK RODZINNY W KROŚCINIE WIELKIEJŚWIETNA ZABAWA W KROŚCINIE MAŁEJ

W BOROWIE INTEGRACJA „NA LUDOWO”

KASZYCE WIELKIE BAWIŁY SIĘ NA PIKNIKU RODZINNYM

Klub Sportowy Krościna Wielka, Sołectwo, Mieszkańcy i Radny Rady Miejskiej 
Henryk Migdał zorganizowali w sobotę 16 lipca Piknik Rodzinny. Nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci i dorosłych, a także emocji sportowych.

Pogoda w sobotę 30 lipca 2022 roku nie była łaskawa, ponieważ niemal cały 
dzień padało. Niesprzyjająca aura nie przeszkodziła jednak Mieszkańcom 
Krościny Małej w doskonałej zabawie. Pod dachem wiaty przy placu zabaw 
odbył się Piknik Rodzinny, podczas którego panowała gorąca atmosfera.

Choć pogoda co chwilę się zmieniała i z nieba polała się woda, to w sobotę  
16 lipca br. w Borowie odbyła się impreza integracyjna dla mieszkańców so-
łectwa, a także zaproszonych gości z Kostomłotów.

Sobota 23 lipca upłynęła w Kaszycach Wielkich pod znakiem doskonałej za-
bawy. A wszystko za sprawą Pikniku Rodzinnego, który został zorganizowany 
przez Sołtysa, Radę Sołecką przy ogromnym wsparciu Mieszkańców.

Stoiska gastronomiczne, naturalne lody  
i gofry, popcorn, wata cukrowa, grillowanie, 
dmuchańce, zabawy, konkursy, kiermasz 
ciast i wiele, wiele innych atrakcji czekało 
na uczestników pikniku rodzinnego, który 
odbył się w ostatnią sobotę na placu przy 
świetlicy wiejskiej i boisku sportowym  
w Krościnie Wielkiej. 
Dodatkową atrakcją były zawody w piłce 
nożnej, w których główną nagroda była 
beczka piwa. 

Na najmłodszych czekał szereg atrakcji,  
w tym gry, zabawy i animacje z Anią z Ani-
macje A2, a także pokaz gaszenia pożaru. 
Swój wóz strażacki zaprezentowała Ochot-
nicza Straż Pożarna w Prusicach. Nie za-
brakło konkursów dla dorosłych na wesoło, 
a także grilla, zimnego piwa oraz słodkich 
smakołyków. 
W trakcie Pikniku w imieniu Burmistrza 
Igora Bandrowicza zostały rozdane przez 
przedstawicieli Gminy Prusice Dorotę Leń 
i Marzenę Szustak, Sołtys Annę Puknel–
Krzyżak oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Mieszkańcy Borowa, Zespół Mirkowianie, 
a także zaproszeni goście z Kostomłotów: 
Kapela Kostomłocianie i Dorota Strzelec-
ka Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Kostomłotach stworzyli niezwykły klimat 
podczas imprezy integracyjnej, która odby-
ła się na terenie przy świetlicy wiejskiej.

Zaproszenie na imprezę przyjęli także: Igor 
Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice, Jo-
anna Sroga Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Prusicach, Czesław Su-
chacki Radny Rady Miejskiej w Prusicach. 

Organizatorzy zadbali także o wyjątkowe 
gadżety – saszetki i smycze z logo KS Kro-
ścina Wielka.
Mimo niekorzystnej pogody, która co 
chwilę płatała figla i deszcz moczył bie-
siadników, impreza była udana, a miesz-
kańcy wspólnie świętowali do późnych 
godzin nocnych.

Piknik Rodzinny stał się okazją do spotka-
nia i integracji mieszkańców, a także wielu 
rozmów. Już od wczesnych godzin popo-
łudniowych na placu gromadzili się miesz-
kańcy. Dla tych najmłodszych przewidziano 
wiele atrakcji. We współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prusicach 
odbyły się animacje i zabawy dla dzieci  
z Anią i Asią z Animacje A2, także najmłod-
si mogli do woli bawić się na dmuchańcach 
i czekała na nich wata cukrowa, popcorn  
i przejażdżki na kucyku. 
Mieszkanki Kaszyc Wielkich upiekły pyszne 
ciasta, które można było zakupić na kier-

maszu, a dla tych głodniejszych organiza-
torzy przygotowali pyszności z grilla. 
O oprawę muzyczną najpierw zadbały dzie-
ci, które pokazały swoje talenty wokalne  
w Przeglądzie Muzycznym, a także dosko-
nale wszystkim znany Zespół Ludowy Trzy 
Dęby z Borówka. Jedną z największych 
atrakcji był pokaz wozu strażackiego miej-
scowej Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Na zaproszenie sołectwa odpowiedzieli 
Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice 
i Grzegorz Terebun Wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego. Jak przyznali, była to do-
skonała okazja do spotkania się z miesz-
kańcami, rozmów, poznania potrzeb a także 
do integracji.
- Bardzo dziękuję za zaproszenie Jarosła-
wowi Jakubiakowi, Radnemu Rady Miej-
skiej i zarazem sołtysowi Kaszyc Wielkich  
i gratuluję świetnej organizacji – mówił Igor 
Bandrowicz, który wręczył młodym piłka-
rzom nowe piłki, którymi będą mogli grać 
na boisku, na które z Funduszu Sołeckiego 
zakupiono nowe bramki. Dopełnieniem im-
prezy była zabawa taneczna, która trwała 
do późnych godzin. 

Kultury i Sportu w Prusicach Joannę Srogę 
laptopy w ramach projektu Cyfrowa Gmina 
„Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
Wielkie gratulacje za organizację Pikniku 
Rodzinnego, zwłaszcza w tak niesprzyja-
jących warunkach, należą się Sołtys Annie 
Puknel–Krzyżak, Radzie Sołeckiej, Radne-
mu Gminy Prusice Kamilowi Szydełce oraz 
Mieszkańcom Sołectwa.

Jak oceniają uczestnicy, organizatorzy 
spisali się na medal, a integracja była do-
skonała. Impreza odbyła się przy muzyce, 
pysznym jedzeniu i poczęstunku – również 
miejscowych borówkach. Czesław Su-
chacki przywiózł niespodzianki dla dzieci 
 i dorosłych, a atrakcją była przejażdżka na 
wozie.

Piknik Rodzinny był okazją do spotkania  
mieszkańców, a także rozmów z Burmistrzem Gminy 

Prusice Igorem Bandrowiczem i Radnym Rady  
Miejskiej Henrykiem Migdałem KS Krościna Wielka przygotowała własne gadżety

Dzieci doskonale się bawiły 

Czesław Suchacki zaprosił na przejażdżkę na wozie

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
impreza integracyjna okazała się sukcesem,  

a na chwilę odwiedził ją również Burmistrz  
Igor Bandrowicz

Dzięki zadaszeniu deszcz nie przeszkadzał  
podczas imprezy

Jarosław Jakubiak Radny Rady Miejskiej i zarazem 
sołtys Kaszyc Wielkich, Igor Bandrowicz Burmistrz 

Gminy Prusice i Grzegorz Terebun Wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego przywitali wszystkich zgromadzonych

Dzieci mogły szaleć do woli na dmuchańcach,  
które specjalnie dla nich były bezpłatne

Ogromną atrakcją dla najmłodszych był pokaz  
wozu strażackiego, którym dysponuje miejscowa 

Ochotnicza Straż Pożarna
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SPAKOWANI NA WAKACJE!

WAKACYJNA WARSZTATOWNIA

W tym roku wakacje rozpoczęliśmy z teatrem. Teatr Na Walizkach dostar-
czył nam mnóstwo pozytywnej energii, a to była dopiero zapowiedź waka-
cyjnych atrakcji!

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach w wakacyjne środy od-
bywają się kreatywne zajęcia WARSZTATOWNIA. Są to twórcze spotka-
nia – warsztaty dla kobiet, na których własnoręcznie tworzymy niezwykłe 
ozdoby. Rozwijamy pasje i zainteresowania oraz doskonale się bawimy – 
rozmawiając, wymieniając doświadczeniami i pomysłami. 

Z okazji zakończenia roku szkolnego, po 
rozdaniu świadectw wspólnie z Burmi-
strzem Gminy Prusice Igorem Bandrowi-
czem, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

WARSZTATOWNIA dla uczestników za każ-
dym razem to niespodzianka z kreatywnymi 
spotkaniami i dyskusjami o zainteresowa-
niach. Jeśli ktoś już skorzystał z warsztatów 
to wie, że zrobimy piękne użytkowe rzeczy 
do domu, mieszkania lub dla kogoś bliskie-
go. Zajęcia prowadzi pełna inspiracji ani-
matorka Agnieszka Pawlaczek.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorela-
cją, która ujmuje różnorodność, wyjątko-
wość i kreatywność każdego spotkania. 
Chętnych zapraszamy do dołączenia, zapi-
sy: 71 312 63 10

w Prusicach zaprosił wszystkich pilnych 
uczniów na spektakl. Aby razem, w dobrym, 
komediowym tonie rozpocząć wakacyjny 
czas w Gminie Prusice. 

Wakacje rozpoczęto z teatrem

Warsztatownia to twórcze spotkania dla kobiet

Lawenda w akcji Każda uczestniczka stworzy coś do domu lub na prezent

Spotkania Pań są bardzo twórcze i inspirujące

Każde warsztaty to niespodzianka 

Agnieszka Pawlaczek inspiruje uczestniczki warsztatów, 
w tym Radną Gminy Prusice Julittę Jędrykę do 
tworzenia ciekawych ozdób

Teatr Na Walizkach był ciekawym przedstawieniem 
również przy udziale uczniów

Podziękowania dla wspaniałych aktorów złożyła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach Joanna Sroga

„Atak Clownów” w wykonaniu doskonałych 
aktorów wprowadził nas z humorem w Ak-
tywne wakacje! Cieszymy się, że tak licznie 
do nas przybyliście i chętnie korzystacie  
z naszej wakacyjnej oferty! 

Zapraszamy również na teatralne zakoń-
czenie wakacji – Piknik profilaktyczno-
-kulturalny, podczas którego odwiedzi nas 
Teatr Kultureska ze spektaklem „Bajeczna 
Fiesta”! Rezerwujcie czas :)
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WAKACYJNY KLIMAT NA SPOTKANIU DKK

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W MULTITECE
NOWOŚĆ W DZIALE DZIECIĘCYM

CZWARTKI Z MOLIKAMI
12 lipca w Multitece odbyło się wakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Tematem był zbiór opowiadań znanych i lubianych autorów m.in.: 
Doroty Milli, Alka Rogoźińskiego i Renaty Kosin pt. „Kemping Chałupy 9”. 
Książka zawiera siedem historii, których akcja toczy się w nadmorskich 
Chałupach. Znajdziemy tu wątek kryminalny, komediowy, miłosny, trochę 
nostalgii a nawet czarów.

Biblioteka dobierając książki dla młodzieży stoi przed nie lada wyzwaniem. 
Nastolatki oczekują od dzieł silnych emocji i interesujących zdarzeń.

Od 7 lat w bibliotece prowadzone są zajęcia sensoryczno-ruchowe dla dzieci 
w wieku od pół roku do 3 lat wraz z rodzicami. Zajęcia te wspomagają rozwój 
psycho-ruchowy dziecka, pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności i współ-
pracy w grupie, która jest tak ważna na dalszych etapach rozwojowych.  

Rozmowie o literaturze towarzyszyły mini-
-warsztaty, na których uczestniczki wyko-
nały lawendowe dekoracje. Książki, kawa, 
zapach lawendy… to było bardzo udane po-
południe.
Dyskusyjny Klub Książki tworzą czytelnicy  
w różnym wieku, których łączy pasja czyta-
nia i poznawania nowych książek.
Na kolejne spotkanie DKK biblioteka zapra-
sza już we wrześniu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dora-
stających ludzi biblioteka zakupiła wiele 
książek wszystkich gatunków, wyselekcjo-
nowanych pod kątem upodobań młodzieży: 
powieści fantastyczne, przygodowe, oby-
czajowe i wiele innych, które młodym czy-
telnikom umilą wakacyjny czas.

W Bibliotece na najmłodszych czekają 
nowe zestawy klocków magnetycznych!
Klocki magnetyczne to zabawki do budo-
wania przestrzennych figur, są to cieniutkie 
rurki, wewnątrz których są małe magnesy. 
Można z nich tworzyć najróżniejsze wzory, 
kształty i formy, jedynym ograniczeniem 
jest wyobraźnia małego konstruktora. 

Jest to doskonała zabawka dla chłopców  
i dziewczynek Zapraszamy!

Zajęcia prowadzone są przez terapeutę 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
Annę Stachowicz. Spotkania te cieszą się 
wielkim powodzeniem, jeśli nie masz po-
mysłu na zabawy z dzieckiem, chcesz miło 
spędzić czas, dołącz do Molików.

Od września będzie ogłoszony nabór na 
nową grupę, zapisy w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Prusicach lub pod numerem 
telefonu 505378212.Rozmowie o literaturze towarzyszyły mini-warsztaty, na 

których uczestniczki wykonały lawendowe dekoracje

Zajęcia wspomagają rozwój psycho-ruchowy dziecka, pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności 
i współpracy w grupie, która jest tak ważna na dalszych etapach rozwojowych

Nowości książkowe dla dzieci

Na dzieci czekają klocki magnetyczneNa młodzież i dorosłych w prusickiej Bibliotece czekają nowości

We wrześniu rusza nowa grupa Molików

Tematem DKK był zbiór opowiadań znanych i lubianych autorów m.in.: Doroty Milli, Alka Rogoźińskiego i Renaty Kosin 
pt. „Kemping Chałupy 9”

Dla najmłodszych Czytelników Gminna 
Biblioteka Publiczna przygotowała wielo-
barwne, inspirujące pozycje. Najmłodsze 
dzieci mogą sięgnąć po serię książeczek 
sensorycznych „Baw się i dotknij”. Książki 
sensoryczne to przede wszystkim eduka-
cyjna zabawa, która pobudza wszystkie 
zmysły. Wielką popularnością cieszą się 
również książki Marty Galewskiej-Kostry  
z serii „Pucio”, które wspierają rozwój mowy 
dziecka na poszczególnych etapach rozwo-
jowych, są już opracowane i czekają na wy-
pożyczenia.
Zakup książek dla dzieci i młodzieży został 
zrealizowany dzięki dofinansowaniu Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  
w ramach konkursu 1.1 Zakup i zdalny do-
stęp do nowości wydawniczych.

Godne polecenia są szczególnie pozycje: 
„Na drugim końcu lata” Emmy Mills to za-
bawna i pełna emocji książka, która opo-
wiada o losach nastolatków, ich wspólnych 
problemach, wzlotach i upadkach.
„Cała szkoła mówi o mnie” Michelle Quach to 
pełna przewrotnego humoru, ciepła i mądra 
opowieść o dojrzewaniu i pierwszej miłości.
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„LATO W MIEŚCIE – AKTYWNE WAKACJE” W GMINIE PRUSICE TRWAJĄ!
Gmina Prusice, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach wraz z Prusic-
kim Centrum Fitness przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną „Mul-
titeka” przygotowali szereg kreatywnych i ciekawych atrakcji, warsztatów, 
zajęć i spotkań dla najmłodszych z myślą o dzieciach spędzających waka-
cyjny czas w mieście i gminie.
Wakacje rozpoczęliśmy tak naprawdę w dniu 
zakończenia roku szkolnego, czyli 24 czerw-
ca. Odbył się wtedy darmowy, fantastyczny 
i zabawny spektakl w wykonaniu Teatru na 
Walizkach „Atak Clownów”. 

Od lipca bazując na pozytywnym odbiorze 
i powodzeniu zeszłorocznej koncepcji po-
stanowiliśmy kontynuować warsztatowy 
tryb. Zaprosiliśmy zatem dzieci i młodzież 
do udziału w darmowych zajęciach, anima-
cjach i spektaklach. Za nami prawie dwa 
miesiące doskonałej, kreatywnej zabawy  
i twórczej pracy. Przez cały ten czas ob-
serwowaliśmy jak najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy doskonalą, rozwijają, a często 
odkrywają swoje pasje i zainteresowania. 

Podstawą wydarzeń i warsztatów jest za-
wsze kreatywna zabawa, możliwość spotka-
nia się z rówieśnikami, twórcze działanie. 
Co ważne, w programie zajęć wakacyjnych 
zaplanowane zostały również zajęcia spor-
towe oraz takie stawiające na ruch i aktywny 
tryb życia.
Wśród propozycji podstawowej oferty zna-
lazły się zajęcia i warsztaty: zajęcia judo, 
eksperymenty, majsterkowanie i doświad-
czenia, zajęcia taneczne DANCE KIDS, za-

jęcia rękodzielnicze – wyplatamy makramy, 
warsztaty lego-robotyka, zajęcia plastycz-
ne mozaika dla dzieci, zajęcia kreatywne  
w gminnej bibliotece Multiteka, warsztaty 
wokalne, zajęcia little artist z elementami ję-
zyka angielskiego, warsztaty gry na bębnach 
afrykańskich oraz warsztaty cheerleaders.

Natomiast w myśl hasła WYJATKOWE 
CZWARTKI przygotowaliśmy zajęcia spe-
cjalne: warsztaty fotograficzne, warsztaty 
malarskie, warsztaty kreatywna nitka, zaję-
cia z cyklu Warsztatownia, zajęcia plastycz-
ne z tworzenia meksykańskich instrumen-
tów „nasze Encanto”.

Jedną z dodatkowych propozycji były let-
nie półkolonie: Podczas kilkugodzinnych 
spotkań uczestnicy półkolonii uczestniczyli 
w grach i zabawach oraz zajęciach prak-
tycznych pod okiem animatorek. Temat 
tegorocznych półkolonii to podróż dookoła 
świata. 

Magiczne wakacje w Sołectwach
Aktywne wakacje dotarły także do sołectw. 
Spotkania dla najmłodszych, w których 
uczestniczyli również rodzice i opiekunowie 
zostały zorganizowane w każdej miejsco-
wości w Gminie Prusice. Przeprowadzone 
zostały spektakle animacyjne z udziałem 
Magicznego Teatru Muzycznego. 

Finał Aktywnych Wakacji 

Finałem Aktywnych Wakacji będzie piknik 
kulturalno-profilaktyczny 29 sierpnia 2022r. 
Z tej okazji zapraszamy najmłodszych 
mieszkańców wspólnie ze swoimi rodzica-
mi na spotkanie z teatrem, który w ciekawy 
i atrakcyjny sposób bawi dzieci przekazu-
jąc im wiedzę. Dodatkowo od godz. 15:00 
na skwerku przy GOKiS odbywać się będą 

W ofercie wakacyjnej znalazły się warsztaty gry na bębnach afrykańskich

Zajęcia plastyczne wyciągały z najmłodszych ich skryte talenty malarskie

Warsztaty lego-robotyka cieszyły się sporym 
zainteresowaniem

Nie zabrakło zajęć sportowych w ofercie 
wakacyjnej jak judo

Podczas zajęć rękodzielniczych – wyplatamy makramy 
powstały piękne użyteczne dziełaZainteresowaniem cieszyły się warsztaty cheerleaders

Każda z uczestniczek warsztatów fotograficznych  
miała okazję wziąć udział w profesjonalnej sesji

się zabawy i animacje, które doskonale 
integrują zarówno młodszych i starszych 
uczestników pikniku jednocześnie dając 
dużą dawkę radości. W plenerowym tzw. 
namiocie profilaktycznym znajdzie się pro-
filaktyk prowadzący pogadanki dla wszyst-
kich odwiedzających z wykorzystaniem 

alkogogli. Przeprowadzone zostaną gry, za-
bawy i animacje integrujące zarówno młod-
szych i starszych uczestników, pojawi się 
punkt z malowaniem, ozdabianiem twarzy, 
mega bańki mydlane oraz słodki poczęstu-
nek dla wszystkich.
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Kreatywna nitka była kreatywnymi zajęciami

W spotkaniach wakacyjnych brali udział również rodzice

Spektakle animacyjne z udziałem Magicznego Teatru Muzycznego były ciekawymi spotkaniami

Aktywne wakacje na świetlicy wiejskiej 
w Kaszycach Wielkich

Na spotkaniach w sołectwach czekał 
na dzieci szereg konkurencji W Strupinie dzieci chętnie spotkały się z teatrem

Najmłodsi podczas spektakli mogli być 
również aktorami

Zajęcia odbywały się również na terenach 
przy świetlicach wiejskich

Na Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Borówku 
również zawitały aktywne wakacje

Dzieci z Zakrzewa i Raszowic spotkały się w świetlicy wiejskiej w Zakrzewie

W Krościnie Małej dzieci i młodzież również uczestniczyła w ciekawym spotkaniu wakacyjnym
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ZAJĘCIA KREATYWNE 
W MULTITECE

Okres wakacji letnich to ogromne wyzwanie dla rodziców, którzy starają się, 
aby ich dziecko spędziło je przyjemnie, ciekawie i pożytecznie. 

Nie wszyscy wyjeżdżają w góry czy nad mo-
rze, jednak to nic straconego! W Prusicach 
też czeka moc atrakcji!
W bogatej ofercie letnich zajęć dla dzieci 
z Gminy Prusice możemy znaleźć organi-
zowane w Multitece „Kreatywne piątki”.  
W każdy wakacyjny piątek w godz. 11.00-13.00 
prowadzone są warsztaty manualno-pla-
styczne podczas których dzieci mogą roz-
wijać relacje rówieśnicze oraz naturalną 
ciekawość twórczą. 

Każdy dzień warsztatowy wypełniony jest 
rozmaitymi zadaniami, na dotychczaso-
wych zajęciach dzieci wykonały już między 
innymi: letnią biżuterię, filcowe zawieszki, 

kule do kąpieli, gliniane obrazki, lawendo-
we bukiety, zdobiły również wiklinowe ko-
szyczki oraz kamienie. 

Cel tegorocznych zajęć to także promocja li-
teratury dla dzieci, rozbudzenie kreatywne-
go myślenia, a także uświadomienie uczest-
nikom, że biblioteka to nie tylko miejsce, 
gdzie można wypożyczyć książki, ale także 
spotkać swoich rówieśników i ciekawie spę-
dzić czas dzięki rozmaitym zabawom.

Zajęcia, na które dzieci przychodzą z ocho-
tą, radością i uśmiechem, a kończą z do-
skonałymi wspomnieniami trwać będą do 
końca sierpnia.

Podczas kreatywnych piątków dzieci wykonały letnią biżuterię

Dzieci sprawdzały swoje umiejętności plastyczne

Każda praca od najmłodszych wymagała kreatywnych pomysłów

Filcowe zawieszki również cieszyły się zainteresowaniem u młodzieży Dzieci wykonały zabawne dżdżownice oraz kolorowe ważki

Uczestniczki w ramach tematyki lata wykonały prace plastyczne  pt. „Pani Lato” oraz skarpetkowe ośmiornice
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PODRÓŻOWALI DOOKOŁA ŚWIATA!
Tegoroczne półkolonie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach były 
niezwykle intensywne, aktywne i kreatywne! Młodzi uczestnicy odbyli podróż 
do wybranych miejsc na mapie świata – Japonia, Indie, Kongo, Polska i Meksyk, 
gdzie poprzez zabawę zdobyli przydatną wiedzę i ciekawe umiejętności.

Każdego poranka uczestnicy zaznaczali 
w swoich paszportach kraj, w którym się 
dzisiaj będą znajdować. Dzień pierwszy to 
Japonia. Jednak zanim udaliśmy się do 
kraju kwitnącej wiśni odbyliśmy szkolenie 
z pierwszej pomocy i podstawowych zasad 
bezpieczeństwa pod okiem specjalistów – 
ratowników medycznych. Nauczyliśmy się 
posługiwać pałeczkami i odbyliśmy trening 
z elementami karate.

Przez cały tydzień dopisywało nam gorące 
słońce, mieliśmy dużo aktywnego czasu, 
kreatywnych zabaw i możliwości do na-
wiązania super znajomości, a nawet przy-
jaźni! Już nie możemy doczekać się, kiedy 
będziemy Was gościć znowu! Bawcie się 
dobrze i odpoczywajcie podczas ostatnich 
wakacyjnych dni! 

Półkolonie zakończyły się wizytą w Meksyku, z której każdy z uczestników ma pamiątkowe sombrero

Szkolenie z pierwszej pomocy, aby przetrwać wakacje bezpiecznieWyprawa do dalekiego Kongo to również gra  
na bębnach afrykańskich

Czwartek zaprowadził dzieci do parowozowni  
w Wolsztynie

Nie zabrakło jak na wakacje przystało czasu nad wodą Najmłodszych zasad pierwszej pomocy uczyli specjaliści

Tegoroczne półkolonie do podróż dookoła świata

Na wyprawie do Kongo zbudowano 
i ozdobiono szałasy tipi

Wtorek spędziliśmy w Indiach. Zdobiliśmy 
brokatowe mandale, wykonaliśmy indyjskie 
bransoletki i tańczyliśmy w rytmach bolly-
wood! Środa to daleka podróż, wybraliśmy 
się aż do Kongo. Zbudowaliśmy i ozdobili-
śmy szałasy tipi, graliśmy na bębnach afry-
kańskich, a w przerwach dużo spacerowa-
liśmy doskonale się bawiąc! W czwartek 
spakowaliśmy swoje plecaki i wsiedliśmy do 
pociągu! Cały dzień spędziliśmy w terenie 
m.in. zwiedzając parowozownię w Wolszty-
nie czy plażując w Lginiu. Piątkowa wypra-
wa zaniosła nas do Meksyku – stworzyliśmy 
własne sombrera i urządziliśmy sobie fie-
stę! Jedna z uczestniczek naszej wyprawy 
obchodziła urodziny, więc była to dodatko-
wa okazja do wspólnego świętowania! 
Zajęcia prowadziły i koordynowały zaprzy-
jaźnione i niezastąpione animatorki – Jo-
anna Noga i Anna Stachowicz z grupy Ani-
macje A2! Wasze pomysły się nie kończą, 
dziękujemy za inspiracje, współpracę i daw-
kę pozytywnej energii każdego dnia!
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Inwestorzy 
Gmina otwarta na inwestycje

Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

JULIA GŁOZOWSKA WICEMISTRZYNIĄ POLSKI TAEKWON-DO

ZAWODY WĘDKARSKIE NA DZIEŃ OJCA

Julia Głozowska, ma 16 lat i obecnie chodzi do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształ-
cącego w Żmigrodzie. Od urodzenia mieszka w Raszowicach. Od kilku lat trenuje sport 
walki, który nie tylko daje jej satysfakcję i sporą dozę endorfin, ale także wiele osią-
gnięć, trofeów i tytułów. Julia ma na swoim koncie ma wiele sukcesów w taekwon-
-do: między innymi 2. i 3. miejsce w Mistrzostwach Polski. 

W niedzielę 26 czerwca 2022 roku świętowaliśmy w Prusicach Dzień Ojca! Tato to wyjątkowa osoba. Daje dziecku mą-
drość i wiedzę, uczy iść pod wiatr. Z jego wsparciem, dobrocią i uśmiechem łatwiej kroczyć przez świat. Z okazji DNIA 
OJCA na terenie Stawu w Prusicach odbyły się zawody wędkarskie, w których drużynę stanowiło dziecko z Tatą. 

Jak mówi mama Julii, pani Monika, córka od 
zawsze „suszyła głowę”, że chce chodzić na 
zajęcia ze sztuk walki. 
– Po namowach córki posprawdzaliśmy ja-
kie mamy możliwości w okolicy i okazało się,  
że w Żmigrodzie odbywały się zajęcia karate  
i taekwon-do. Julia zdecydowała, że chce 
chodzić na taekwon-do, do Taekwon-do Żmi-
gród – mówi pani Julia Głozowska.

Dziewczyna rozpoczęła treningi, kiedy była 
w 6. klasie szkoły podstawowej, w 2018 roku, 
dokładnie 9 września.
- Po pierwszym treningu tak mi się spodobało, 
że wiedziałam, iż będę chodzić na te zajęcia. 
Akurat trafiłam na trening na wytrzymałość, 
który nieźle dał mi popalić fizycznie. Potem,  
z biegiem czasu, zaczęliśmy trenować układy 
formalne – wspomina Julia.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu  
w szkole w Żmigrodzie. Julię na ćwiczenie za-
wożą i odbierają rodzice. 
- Już, kiedy byłam w 7. klasie w Szkole Podsta-
wowej, nauczyciel wf-u powiedział mi, że moja 
sprawność się poprawiła, że mam lepszą po-
stawę. Same treningi dawały mi ogromną 
satysfakcję, bo widziałam, że mam większe 
możliwości fizyczne, że dobrze się rozwijam. 
Sama widzę, że poprawiła się też moja posta-
wa – mówi Julia. 
Monika Głozowska dodaje z uśmiechem, że cór-
ka ćwiczy, gdzie tylko może: w domu, w ogro-
dzie, a nawet trenuje na młodszym bracie:
- Julia namawia nas, żebyśmy wszyscy cho-
dzili na zajęcia, ale my niestety nie mamy tyle 

czasu. Jednak oboje z mężem bardzo się cie-
szymy, że córka ma taką zdrową pasję.
Julia jeździ na zajęcia 2 razy w tygodniu. Od 
razu po lekcjach odrabia zadania domowe, 
żeby nie zostawiać nic na później. Rodzice za-
wożą ją na trening i odbierają, a po powrocie 
dziewczyna stara się jeszcze trochę pouczyć, 
bo nauka w liceum wymaga sporo zaangażo-
wania.
- Staram się dobrze zorganizować, żeby na 
wszystko mieć czas. Na razie trenuję tylko 
taekwon-do i to mi wystarcza – podkreśla ta-
ekwondzistka.
Julia Głozowska została zauważona przez swo-
jego trenera, który zaproponował jej w 2019 
roku wyjazd na pierwsze zawody. 
- W grudniu pojechaliśmy do Grodkowa, na Mi-
strzostwa Opolszczyzny w Taekwond-do PFT, 
czyli Polskiej Federacji Taekwon-do. Wystar-
towałam w układach formalnych i technikach 
specjalnych. W układach zdobyłam 2. miej-
sce, a w układach 3. miejsce. W sumie wyjeż-
dżałam reprezentować nasz klub 11 razy. Moje 
największe sukcesy to 2. miejsce w Mistrzo-
stwach Polski w 2021 roku w układach for-
malnych i 3. miejsce w układach formalnych 
drużynowych PTF. W Pucharze Polski zdoby-
łam 1. miejsce w układach formalnych – mówi 
Julia. Jednak to nie koniec sukcesów młodej 
zawodniczki. 
- W maju tego roku pojechała do Cardiff, sto-
licy Walii, na zawody Welsh International Open 
Championships 2022. Ponieważ jestem w ka-
drze C reprezentacji Polski, to rodzice musieli 

pokryć koszty wyjazdu, które nie były małe. 
Z mojego klubu pojechał jeszcze tylko jeden 
kolega. Ja zajęłam 2. miejsce za walki w light 
kontakcie i 3. miejsce za układy formalne dru-
żynowe – wylicza Julia.
Rodzice i dziadkowie, a nawet radna Julitta, 
która jest sąsiadką – wszyscy są dumni z osią-
gnięć młodej taekwondzistki. 
- Mam nadzieję, że Julka utrzyma się w kadrze 
i będzie odnosiła kolejne sukcesy – mówi Mi-
chał Głozowski, tato Julii.
Zawodniczce życzymy dużo zdrowia i wielu 
sukcesów sportowych na arenie międzyna-
rodowej, a także świetnych wyników w nauce, 
bo pogodzenie pasji ze szkołą, to ogromne 
wyzwanie. 

Z osiągnięć młodej zawodniczki dumni są rodzice: 
Monika i Michał Głozowski, a także ich sąsiadka – 
Julitta Jędryka, Radna Rady Miejskiej w Prusicach

Podczas zawodów cenna była każda chwila, 
bo do wygranej liczyła się waga złowionych ryb

Uroczysta dekoracja, której dokonał Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, 
Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego Grzegorz Terebun, Sekretarz Gminy Prusice 
Wiktor Lubieniecki oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Joanna Sroga

Piknik Wędkarski był również doskonałą okazją na przekazanie sprzętu 
przez Burmistrza Igora Bandrowicza dla naszego młodego mieszkańca 
Wojtka Mikołajczaka

Na zawodach dziewczyna daje z siebie wszystko

Pomimo upalnej pogody w zawodach wy-
startowały 23 drużyny, które łącznie zło-
wiły ponad 18 kg ryby! Płotki, sumy, karpie 
i szczupaki zawodnicy łowili metodą do-
wolną. Przed rozpoczęciem zmagań, każda 
drużyna otrzymała swoje (wylosowane) sta-
nowisko. Jak wiadomo łowienie ryb wyma-

ga cierpliwości i spokoju, jednak podczas 
zawodów dla wędkarzy liczy się każda 
chwila, bo wygrywa ta drużyna, której 
uda się złowić najwięcej – w przeliczeniu 
na kilogramy – ryb. Jak się okazało, tego 
dnia ryba najlepiej brała drużynie Pawła 
Ratuszyńskiego, a udało się im złowić 
3,440 kg ryb.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się 
następująco (drużynowo):
1. Paweł Ratuszyński
2. Marek Janeczek
3. Marcin Szatan
4. Krzysztof Wojda
5. Leszek Bondar
6. Piotr Brzozowski
7. Maciej Stachowicz
8. Łukasz Kopeć
9. Piotr Lewandowski

10. Łukasz Kmieć
11. Łukasz Żabiński
12. Kamil Brożek
12. Artur Bagiński
13. Andrzej Sowa
14. Grzegorz Szydełko
Dawid Chmielewski, 
Łukasz Dragosz, Pa-
weł Gmerek, Patryk 
Kucia, Mariusz Lem-
part, Daniel Nowak, 
Rafał Świątkiewicz, 
Krzysztof Trzeciak. 

Serdeczne gratulacje dla wszyst-
kich ekip, a dla zwycięzców wy-
razy uznania. Wszystkie drużyny 
pokazały, że współpraca pomię-
dzy tatusiami a dziećmi i świetna 
zabawa są najważniejsze podczas 
zawodów.
- Gratuluję wszystkim drużynom, 
wszystkim uczestnikom za wspa-
niale spędzony czas i rodzinną 
atmosferę – mówił Burmistrz 
Gminy Prusice Igor Bandrowicz, 
który wspólnie z Grzegorzem Te-
rebunem Wicestarostą Powiatu 
Trzebnickiego, Wiktorem Lu-
bienieckim Sekretarzem Gminy 
Prusice i Joanną Srogą Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Prusicach wręczali 
puchary, medale i nagrody dla 
uczestników zawodów. 
Podziękowania również do Part-
nerów i Sponsorów: karpiowy.pl, 
MEUS zanęty i przynęty wędkar-
skie Matchpro, Notus Marcin Ka-
walec i Skoroczysko Feeder Team 
i przyjaciele.
Piknik Wędkarski był również 
doskonałą okazją na przekaza-
nie sprzętu przez Burmistrza 
Igora Bandrowicza dla naszego 
młodego mieszkańca Wojtka Mi-
kołajczaka, będącego zawodni-
kiem Kadry Narodowej Polskie-
go Związku Wędkarskiego na 
Mistrzostwa Świata na Słowenię.
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PRZYSTAŃ DOBREJ KOMUNIKACJI 
– KURS J. POLSKIEGO DLA UKRAIŃCÓW W PRUSICACH

POŻEGNANIE KS. PROBOSZCZA BERNARDA ŚWISTA, 
POWITANIE KS. ADAMA PROROKA 

WSPÓLNIE ŚWIĘTOWALIŚMY ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Wojna na Ukrainie trwa nadal. Wielu Uchodźców powróciło do swoich miej-
scowości za wschodnią granicą, ale są także tacy, których domy zostały cał-
kowicie zniszczone i nie mają, dokąd wracać.  Aby pomóc im w odnalezieniu 
się w nowej rzeczywistości w Polsce, Stowarzyszenie Mieszkańców dla Trzeb-
nicy wspólnie z Gminą Prusice zorganizowało bezpłatny kurs języka polskie-
go dla Ukraińców. 

W czwartek 30 czerwca ostatnią Mszę św. jako proboszcz parafii p.w św. Ja-
kuba Apostoła w Prusicach odprawił ks. Bernard Świst. Pełnił posługę w tu-
tejszej parafii od 1998 r. To blisko 25 lat! Jego miejsce zajął ks. Adam Prorok, 
który ponad 25 lat temu pełnił w Prusicach posługę wikarego. 

Zakończenie roku szkolnego to szczególny dzień dla wszystkich Uczniów i ich 
Rodziców, a także Nauczycieli, ponieważ jest on podsumowaniem pracy, jaka 
została wykonana w całym roku.

Stowarzyszenie Mieszkańców dla Trzebnicy 
najpierw zorganizowało kurs w Trzebnicy. 
„Przystań dobrej komunikacji” – bo tak nazy-
wa się obywatelska inicjatywa realizowana 

przez profesorkę Uniwersytetu Wrocław-
skiego – Agnieszkę Małochę, która wspólnie 
z 6 nauczycielkami i studentkami prowadzi-
ła zajęcia z uchodźcami. Jak się okazało, 
cieszyła się ona wielkim zainteresowaniem 
gości z Ukrainy. Stowarzyszenie wyszło  
z inicjatywą, aby Uchodźcy przebywający na 
terenie Gminy Prusice również mogli sko-
rzystać z bezpłatnych lekcji języka polskie-
go. Propozycja spotkała się z pozytywną od-
powiedzią Burmistrza Gminy Prusice Igora 
Bandrowicza.
- Po sukcesie jakim była organizacja kursów 
w Trzebnicy, tym razem letnie kursy w lipcu 
zawitały do Gminy Prusice, która sfinanso-
wała letnią edycję Przystani – mówi Sławo-

mir Komisarczyk, członek Zarządu SMdT 
i dodaje, że lektorzy prowadzili bezpłatne 
zajęcia w zakresie podstawowym i zaawan-
sowanym.  
- Nasze Stowarzyszenie aktywnie współ-
uczestniczy w tworzeniu Przystani Dobrej 
Komunikacji.  Od samego początku inicjaty-
wę wspiera Starostwo Powiatowe w Trzebni-
cy- Powiat Trzebnicki, a teraz dołączyła do 
nas Gmina Prusice wraz z Gminną Biblioteką 
Publiczną Multiteka w Prusicach. W pru-
sickim kursie uczestniczyło około 30 osób. 
Wśród uczestników przeważały osoby doro-
słe, jednak chętnie w lekcjach uczestniczyły 
również dzieci i młodzież. Miesiąc intensyw-
nej nauki, to również krok ku samodzielności. 
Dla kursantów bardzo istotna jest możliwość 
komunikowania się ze swoimi nowymi pol-
skimi sąsiadami, umiejętność rozumienia 
dokumentów oraz łatwiejsze poszukiwanie 
pracy – podkreśla Sławomir Komisarczyk.
Zajęcia prowadzone były przez Panie: Mag-
dalenę Walicką-Klimiuk oraz Amelię Skórę, 
które chwaliły uczestników za zaangażo-
wanie i znaczne postępy. Kurs choć 4 tygo-
dniowy, był bardzo intensywny.
Jeszcze w lipcu uczestnicy kursu odebrali 
zaświadczenia o jego ukończeniu, a na ofi-
cjalnym zakończeniu nauki, gratulacje zło-

żyli im: Burmistrz Gminy Prusice Igor Ban-
drowicz, członkowie Zarządu SMdT- Iwona 
Kurowska (Sekretarz Powiatu Trzebnickie-
go) oraz Sławomir Ćwikła.
- Cieszę się, że mogliśmy pomóc Uchodź-
com w nauce języka, bo jak wiadomo jest to 
największa przeszkoda w znalezieniu pracy 
i usamodzielnieniu się. Od początku wojny, 
na terenie Gminy Prusice zarejestrowało się 
blisko 600 Uchodźców, przede wszystkim ko-
biet i dzieci. Wielu z nim nasza Gmina udzie-
liła wsparcia, a wielu Mieszkańców włączy-
ło się finansowo i organizacyjnie w pomoc. 
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali 
się sercem, pomagali i nadal pomagają Go-
ściom z Ukrainy. Takie przedsięwzięcia jak 
bezpłatne kursy języka polskiego pozwalają 
poszkodowanym przez wojnę stawać na nogi 
– podkreśla Igor Bandrowicz. 

Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice, Iwona 
Kurowska członek SMdT a jednocześnie Sekretarz 

Powiatu Trzebnickiego oraz Sławomir Ćwikła Prezes 
Stowarzyszenia pogratulowali uczestnikom kursu

Ks. Proboszcz Bernard Świst został pożegnany przez 
Parafian, a także przedstawicieli władz  

Gminy Prusice, Rady Miejskiej, Sołectwa Prusice  
i jednostek organizacyjnych

Ks. Adam Prorok pełnił posługę kapłańską w Prusicach 
ponad 25 lat temu. W imieniu społeczności powitała go 

Marzena Szustak Sołtys Prusic

W imieniu Burmistrza nagrody dla absolwentów SP 
Prusice z najwyższą średnią wręczyła Anna Radota 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych.

Podczas oficjalnego zakończenia roku w SP Prusice, 
młodszym uczniom nagrody wręczył  

Burmistrz Igor Bandrowicz.

W Skokowej uroczystość odbyła się przed budynkiem 
szkoły, a uczniom gratulowali Burmistrz Igor 

Bandrowicz, Sekretarz Wiktor Lubieniecki i Dyrektor 
Szkoły Andrzej Grzegorzewicz

W kursie wzięło udział 30 osób

Podczas mszy ks. Proboszcz został pożegnany 
przez Parafian, a także przedstawicieli władz 
Gminy Prusice, Rady Miejskiej, Sołectwa Prusi-
ce i jednostek organizacyjnych.
W imieniu Burmistrza Igora Bandrowicza po-
dziękowanie za lata pracy na rzecz prusickiej 
parafii złożył Wiktor Lubieniecki, Sekretarz 
Gminy Prusice.
- Proszę pamiętać to, co było dobre. Pracował 
Ksiądz tu wiele lat, ale te ostatnie dwa były 
bardzo trudne, ponieważ pandemia zdezorga-
nizowała nam życie i spowodowała wiele strat, 
zabierając wiele osób z naszego otoczenia. 
Przede wszystkim życzymy Księdzu dużo zdro-
wia – podkreślał Wiktor Lubieniecki. 
Podziękowania za wieloletnią pracę złożyli 
także Zbigniew Ziomek Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Prusicach, Marzena Szustak Soł-
tys Prusic, Joanna Sroga Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, Alicja 
Hady w imieniu Anny Radoty, Dyrektor Cen-
trum Usług Wspólnych, a także Daniel Półrol-
niczak Sołtys Wsi Kopaszyn. 
- Dziękuję parafianom i delegacjom, że przy-
szliście mnie pożegnać. Moja współpraca  
z Burmistrzem, Przewodniczącym Rady Miej-
skiej i całym Urzędem Miejskim układała się 
bardzo dobrze. Proszę, aby i z moim następcą 
współpraca tak dobrze szła. Już dziś wieczo-
rem przyjedzie na przekazanie parafii. A moim 
następcą będzie ks. dr Adam Prorok – mówił 
ks. Bernard Świst i dodał, że dziękuje za spę-
dzone tu lata i ciężko jest mu się rozstawać.
- Wybaczcie co złe, a pamiętajcie co dobre – 
pożegnał się ks. Bernard Świst. Od 1 lipca peł-
ni posługę kapłańską w Czepielowicach. 
Nowym proboszczem parafii p.w. św. Jaku-
ba Apostoła został ks. Adam Prorok, który 
powrócił do Prusic po ponad 25 latach. Przy-

Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz 
uczestniczył w uroczystych zakończeniach 
roku szkolnego w Szkole Podstawowej im.  
H. Sienkiewicza w Prusicach, w Szkole Podsta-
wowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Skoko-
wej, a także w Szkole Podstawowej w Piotrko-
wicach. Wszystkie uroczystości miały bardzo 
podniosły charakter, ponieważ wyróżnienia  
i nagrody odebrali najlepsi uczniowie. Wspól-
nym pożegnaniom towarzyszył także program 
artystyczny przygotowany przez uczniów.
W czwartek 23 czerwca 2022 roku, podczas 
pożegnania klas 8. ze Szkoły Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w Prusicach, w imieniu Bur-
mistrza zaproszenie przyjęła Anna Radota, 
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych. 
- Żałuje, że nie mogłem być z tegorocznymi 
Absolwentami, ale w tym czasie w Warszawie, 
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej podpisałem umowę, 
dzięki której pozyskaliśmy prawie 14 mln zł 

pomnijmy, że ks. Adam pełnił już posługę  
w Prusicach jako wikary.
Uroczyste powitanie nowego proboszcza od-
było się w niedzielę 3 sierpnia. Parafianie,  
a także przedstawiciele samorządu powita-
li księdza Adama Proroka. Jak wspominał,  
z Prusicami miał dobre wspomnienia i kiedy 
patrzył na twarze zgromadzonych, niektóre 
pamiętał. Nowemu proboszczowi życzymy, 
aby współpraca z parafianami i samorządem 
układała się wzorowo. Aby realizował wszyst-
kie plany inwestycyjne, a także aby zawsze 
mógł liczyć na pomoc i wsparcie otoczenia. 

na budowę wyczekiwanego, nowoczesne-
go budynku szkoły, który będzie się mieścił  
w Skokowej - mówił Igor Bandrowicz podczas 
zakończenia roku w SP Prusice.
W każdej ze szkół, włodarz wspólnie z Anną 
Radotą, a także Wiktorem Lubienieckim, Se-
kretarzem Gminy Prusice wręczał nagrody dla 
uczniów, którzy ukończyli rok z najwyższymi 
średnimi ocen. 
- Gratuluję wszystkim, którzy mogą się po-
chwalić czerwonymi paskami na świadectwie, 
laureatom konkursów i olimpiad, a także tym, 
którzy nie stracili tego roku i pracowali nad 
poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności, 
ale zabrakło im tylko troszkę szczęścia. Wiel-
kie podziękowania składam na ręce nauczy-
cieli i rodziców, bo okazywaliście wiele wspar-
cia i pomocy młodym ludziom na ścieżce ich 
edukacji, ale i codziennego życia. Wszystkim 
Wam należy się odpoczynek od porannego 
wstawania, pośpiechu, nauki, odrabiania za-
dań domowych. Życzę Wam, abyście wypo-
częli, aby wasze wakacje były pełne przygód, 
ciekawych podróży, nowych doświadczeń, ale 
żeby przede wszystkim były bezpieczne - mó-
wił Igor Bandrowicz i dodał: 
- Dbajcie o siebie, nabierajcie sił do dalszej 
nauki i pracy, bo wierzę, że po wakacjach wró-
cimy do normalnej nauki w budynku szkoły. 
Wracajcie uśmiechnięci i szczęśliwi. Do zoba-
czenia po wakacjach!
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BRESNA BRZEŹNO 
Z PUCHAREM BURMISTRZA!

Bezkonkurencyjna okazała się Bresna Brzeźno, która wygrała finał Pucharu 
Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza w Piłkę Nożną.

Na Stadionie Sportowym w Prusicach  
w niedzielę 31 lipca 2022 roku został ro-
zegrany finał Pucharu Burmistrza Igora 
Bandrowicza w Piłkę Nożną. Zagrały w niej 
drużyny, które tydzień wcześniej, w sobotę 
23 lipca 2022 roku na boiskach w Brzeźnie  
i w Skokowej wygrały eliminacje toczące 
się w dwóch grupach, na dwóch boiskach 
jednocześnie. 

W grupie A – w spotkaniach rozgrywanych 
w Brzeźnie rywalizowały 3 drużyny: Bresna 
Brzeźno, KS Piotrkowice oraz MKS Orzeł 
Prusice - do finału awansowali Bresna 
Brzeźno oraz KS Piotrkowice.

Wyniki spotkań grupy A:
MKS Orzeł Prusice - KS Piotrkowice  1:1
Bresna Brzeźno - MKS Orzeł Prusice  1:0
Bresna Brzeźno- KS Piotrkowice  2:1

Na boisku przy Prusickiej w Skokowej gra-
ły 4 drużyny: LKS Dolpasz Skokowa, Sparta 
Wszemirów, KS Krościna Wielka i Błękitni 
Pawłów Trzebnicki. Do finału awansowa-
ły drużyny LKS Dolpasz Skokowa i Sparta 
Wszemirów. 

Wyniki spotkań grupy B:
LKS Dolpasz Skokowa - Sparta Wszemirów   1:1
Błękitni Pawłów Trzebnicki - KS Krościna 
Wielka  0:2
LKS Dolpasz Skokowa - KS Kroscina Wielka   3:1
Błękitni Pawłów Trzebnicki - Sparta Wsze-
mirów  0:3
Błękitni Pawłów Trzebnicki - LKS Dolpasz 
Skokowa  0:8
KS Krościna Wielka - Sparta Wszemirów  1:5

Wielki finał rozgrywek rozpoczął się w nie-
dzielne popołudnie o godz. 15 na Stadionie 
w Prusicach. Bresna Brzeźno, KS Piotrko-
wice, LKS Dolpasz Skokowa i Sparta Wsze-
mirów rozgrywały spotkania przy dosko-
nałej pogodzie, na świetnie przygotowanej 
murawie.

Pierwszych emocji dostarczyło spotkanie 
Bresny Brzeźno, która pokonała Spartę 
Wszemirów 2:1.
W drugim meczu zmierzyły się LKS Dolpasz 
Skokowa i KS Piotrkowice. Zespół ze Sko-
kowej pewnie pokonał rywali 3:1.

Po tych spotkaniach wiedzieliśmy już kto 
zmierzy się w półfinale, a kto w finale. 
W półfinale Sparta Wszemirów pokona-
ła KS Piotrkowice 3:2, zaś w finale Bresna 
Brzeźno wygrała 1:0 z LKS Dolpasz Skoko-
wa i tym samym zdobyła Puchar Burmistrza 
Gminy Prusice.

Zespoły, które nie zakwalifikowały się do finału 
otrzymały vouchery na 500zł – nagrodę za 
udział. Radny Wiesław Gryz wręczył voucher 
przedstawicielowi Błękitni Pawłów Trzebnicki

Eliminacje odbywały się na dwóch boiskach równocześnie: w Brzeźnie i Skokowej

Piłkarze walczyli o każdą piłkę podczas spotkań finałowych
Gra była bardzo zacięta, a drużyny walczyły o każdy 
punkt i celny strzał

Piłkarze na murawie dawali z siebie wszystko

Końcowa klasyfikacja:
1. Bresna Brzeźno
2. LKS Dolpasz Skokowa
3. Sparta Wszemirów
4. KS Piotrkowice

Podczas turnieju wybrano także Najlepsze-
go Bramkarza, a także Króla Strzelców.

Najlepszym bramkarzem okazał się Grze-
gorz Gawłowski z drużyny Bresna Brzeźno, 
zaś miano Króla Strzelców przypadło Da-
mianowi Walczakowi ze Sparty Wszemirów.
Wygrywając Puchar Burmistrza Gminy Pru-
sice Igora Bandrowicza w Piłce Nożnej, ze-
spół Bresny Brzeźno zyskał nie tylko piękne 
trofeum i sportową satysfakcję, ale i dwie 
cenne nagrody: 4000 zł od Burmistrza Gmi-
ny Prusice i 2000 zł ufundowane przez Pre-
zesa Euro-System Martina Gasztyka.

- Wspólnie z Grzegorzem Terebunem Wice-
starostą Powiatu Trzebnickiego, Martinem 
Gasztykiem Prezesem Euro-system, Rad-
nymi Gminy Prusice Arturem Bagińskim, 
Henrykiem Migdałem, Wiesławem Gryzem, 
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a także Joanną Srogą Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach mia-
łem przyjemność wręczyć puchary i nagro-
dy dla najlepszych drużyn tych rozgrywek 
- mówi Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy 
Prusice. 
- Chciałbym podziękować za organizację 
całego turnieju zarówno eliminacji, jak i fi-
nału Arturowi Bagińskiemu, za organizację 
Finału w Prusicach Prezesowi MKS Orzeł 

Prusice Mirosławowi Greli oraz Piotrowi 
Greli, Prezesowi Euro-System Martinowi 
Gasztykowi za ufundowanie nagrody finan-
sowej dla zwycięzcy. Dziękuję także wszyst-
kim Prezesom za udział drużyn w roz-
grywkach, wszystkim trenerom, drużynom  
i piłkarzom za niezapomniane emocje spor-
towe na boisku, a kibicom za doping swoich 
faworytów – podkreśla Igor Bandrowicz. 

Publiczność śledziła rozgrywki, a wśród nich eliminacje w Skokowej oglądał 
Burmistrz Igor Bandrowicz i Wicestarosta Grzegorz Terebun

Henryk Migdał w imieniu KS Krościna Wielka odebrał nagrodę za udział w rozgrywkach

Nagroda dla KS Piotrkowice za zajęcie 4. Miejsca odebrana przez Wojciecha Płatka

Nagroda za zajęcie 3. miejsca trafiła do Sparty Wszemirów

Nagroda za zajęcie 2. miejsca dla LKS Dolpaszu Skokowa odebrana przez Kapitana Drużyny Tomasza Figurę

Uczestnicy finału po wręczeniu nagród

Zwycięska Bresna Brzeźno
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OBÓZ PRZYGOTOWAWCZY W STAREJ MORAWIE 
Kolejne lato i kolejna wizyta w Starej Morawie. Na tegoroczne, letnie zgru-
powanie w okresie 23 – 30 lipca 2022 roku udały się 3 ligowe zespoły MKS 
Orzeł Prusice: Junior Starszy, Trampkarz oraz Młodzik. Podczas pobytu nasi 
zawodnicy odbyli szereg jednostek treningowych (3-4 dziennie), a także roze-
grali sporo spotkań towarzyskich. 

Treningi realizowane były z aspektów tech-
niki, w trakcie których doskonaliliśmy tech-
nikę użytkową zawodników, motoryki, gdzie 
poprawialiśmy sprawność ogólną naszych 
piłkarzy, a także taktyki, co polegało na 
grupowych działaniach zawodników. 
W trakcie trwania obozu nasi zawodnicy 
przeszli również testy motoryczne prze-
prowadzone na profesjonalnym sprzęcie,  
a także mieli zrobioną analizę składu ciała. 
Podczas testów motorycznych u naszych 
zawodników sprawdzana była szybkość na 
odcinku 5m i 30m oraz szybkość w biegu 
zwinnościowym z piłką i bez. Wyniki zosta-
ły zapisane w bazie danych, dzięki czemu 
możemy monitorować rozwój zawodników 
prusickiej Akademii.
Obóz przygotowawczy to nie tylko liczne 
treningi i ciężka praca. W wolnych chwilach 
regenerowaliśmy siły nad miejscowym za-
lewem, gdzie oprócz wodnych szaleństw 
odbyliśmy zacięty mecz w siatkówkę. Inną 
atrakcją były wędrówki górskimi szlakami, 
które również były dobrym treningiem.

W trakcie obozu trenerzy wraz z zawod-
nikami wybrali trójki kapitanów w każ-
dej drużynie na najbliższy sezon:

Junior Starszy:
Mikołaj Kawalec – Kapitan
Marcel Rogala – Wicekapitan
Maksym Uhryniuk – II Wicekapitan

Trampkarz:
Kacper Łaszkowicz – Kapitan 
Igor Matecki – Wicekapitan 
Wojciech Morsztyn – II Wicekapitan 

Młodzik:
Wojciech Niemczura – Kapitan 
Adam Hutnik – Wicekapitan 
Filip Hutnik – II Wicekapitan 

Letni obóz niedawno zakończony, a już 
trwają przygotowania do zgrupowania zi-
mowego!!!

Delikatny trening w górach

Mecze nie tylko na boisku, ale i na stole

Pod górkę też da się prowadzić piłkę Analiza składu ciała

Zalew Stara Morawa

Sparing Młodzików z Puszczą Niepołomice

Widok ze szczytu

Juniorzy podczas serii rzutów wolnych

Ekipa wypoczywa nad zalewem w Starej Morawie
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ROZPOCZYNAMY NOWY SEZON!
Wkrótce MKS Orzeł Prusice rozpoczyna kolejny sezon piłkarski (2022/2023), 
do którego trwają ciągłe przygotowania. 
Największą pracę w okresie przygotowaw-
czym wykonały drużyny młodzieżowe, któ-
re wystąpiły w międzynarodowym turnieju 
piłkarskim Wrocław Summer Cup, uczest-
niczyły w obozie przygotowawczym oraz 
rozegrały wiele meczów kontrolnych z to-
powymi zespołami.

Wrocław Summer Cup
Tuż po zakończeniu ubiegłego sezonu 
(8-10 lipca) nasi młodzieżowcy wystąpili na 
prestiżowym, międzynarodowym turnieju 
Wrocław Summer Cup. Podczas rozgrywek 
mogliśmy podziwiać zmagania aż trzech 
prusickich drużyn, które wystąpiły w kate-
goriach wiekowych U9, U13 oraz U19.

Kacper Dziurny – zawodnik U19
Po raz pierwszy miałem możliwość wystąpienia na takiej imprezie. Każdego dnia zmagań dało 
się czuć świetną atmosferę panującą na wrocławskich obiektach. W zawodach wystąpiło bli-
sko 100 zespołów z Polski i Europy więc klimat piłkarski nas nie opuszczał nawet na chwilę. 
Taki występ dal nam kolejne doświadczenie i rozwój. Cieszy mnie fakt, że zajęliśmy wysokie 
IV miejsce pomimo tego, że rywalizowaliśmy z dużo starszymi zawodnikami. Wystąpiliśmy  
w kategorii wiekowej U-19, czyli rocznik 2003, natomiast nasz zespół złożony był z zawodników 
urodzonych w latach 2005-2006. Niezwykła przygoda za nami, jednak teraz musimy się skupić 
na dalszych przygotowaniach do nadchodzącego sezonu.

Łukasz Kuczer – trener pierwszego zespołu
Wkrótce rozpoczynamy nowy sezon. Przez cały okres przygo-
towawczy skupiliśmy się w klubie na jak najlepsze przygoto-
wanie naszych juniorów do gry w pierwszym zespole. Również 
podczas gier kontrolnych opierałem skład w dużej mierze na 
wychowankach Orła. Obecnie aż sześciu młodzieżowców 
jest gotowych na występy seniorskie i na pewno każdy z nich 
dostanie odpowiednią ilość minut w sezonie. Te osoby to: 
Michał Samborski (rocznik 2004), Damian Kramarz (rocznik 
2005), Kacper Dziurny (rocznik 2005), Marcel Rogala (2005), 
Mikołaj Kawalec (rocznik 2006) oraz Maksym Uhryniuk (rocz-
nik 2006). Pamiętajmy, że do tej pory w pierwszym zespole 
Orła oglądaliśmy Adriana Samborskiego (rocznik 2003), Ma-
cieja Kawalca (rocznik 2004) oraz Mateusza Chojaka (rocz-
nik 2004), zatem na obecną chwilę o sile prusickiej drużyny 
stanowi aż 9-ciu zawodników z naszej Akademii. Od początku 
mojej pracy w MKS Orzeł Prusice realizowaliśmy projekt ma-
jący na celu podniesienia jakości szkolenia w Akademii Orła 
Prusice i przygotowaniu zawodników pod grę w pierwszym 
zespole. Nie sądziłem, że w tak krótkim czasie osiągnęliśmy 
taki sukces. Ten sezon będzie zupełnie inny w naszym wyko-
naniu niż wcześniejsze. Mamy bardzo młody zespół, ale jed-
nocześnie dojrzały. Chłopcy są świetnie wyszkoleni technicz-
nie i doskonale rozumieją nasz styl gry. Dodatkowo dochodzi 
młodzieńcza energia i fantazja, co jeszcze bardziej podniesie 
poziom naszej gry. Zapraszamy wszystkich na nasze mecze. 
Do zobaczenia na boisku.

Postawa naszej drużyny napawa wielkim optymizmem. 
Z niecierpliwością czekamy na rozgrywki ligowe, na które 
serdecznie zapraszamy naszych kibiców!!!

MKS Orzeł Prusice na międzynarodowym turnieju reprezentowali:
Kategoria U9: Kuba Wasiluk, Maks Plekan, Alan Kancelka, Oskar Olejnik, Kacper Zakrawacz, 
Stasiu Gałęcki, Mikołaj Sadłowski, Alan Jakubiak, Kacper Czerniak, Sandra Gryz, Wojtek 
Chałubek oraz Arek Stachowicz
Kategoria U13: Wojtek Niemczura, Nikodem Niechciał, Maciek Gwizdała, Szymon Jasiński, Fra-
nek Hołys, Wojtek Morsztyn, Pavel Kruchok, Illya Rudyk, Adam Hutnik, Filip Hutnik, Wiktor Wit-
kowski, Igor Matecki, Klaudia Jasińska, Szymon Moskalik, Bartek Lipiec i Kacper Łaszkowicz
Kategoria U19: Adrian Samborski, Michał Samborski, Marcel Rogala, Piotr Kogut, Adrian 
Furdykoń, Paweł Michałkiewicz, Piotr Michałkiewicz, Kacper Dziurny, Emil Woźniak, Julian 
Płachta, Jakub Trzeciak, Jan Dzierżek, Mikołaj Kawalec, Maksym Uhryniuk, Damian Kra-
marz, Gracjan Cybuch, Brajan Gral i Kacper Fertyk 

Dziękujemy organizatorom za wspaniały turniej, dziękujemy naszym kibicom za obecność każ-
dego dnia oraz naszym partnerom i sponsorom Burmistrzowi Gminy Prusice Igorowi Bandro-
wiczowi, firmie GTHR Polska, dzięki której nasi zawodnicy mogli wystąpić w Wrocław Summer 
Cup i zaprezentować nowe stroje.

W trakcie turnieju, młodzieżowcy MKS 
Orzeł Prusice oprócz rywalizacji z mocnymi 
ekipami z naszego kraju mierzyli się rów-
nież z zespołami z Łotwy, Ukrainy, Słowacji, 
Czech oraz Litwy, zatem poziom sportowy 
był bardzo wysoki jak przystało na zmaga-
nia międzynarodowe. 

Wiele rozegranych meczów, grad bramek 
oraz mnóstwo ciekawych akcji to wszystko, 
co mogliśmy obserwować podczas wystę-
pów naszych drużyn. Już z niecierpliwością 
czekamy na kolejną edycję, w której również 
weźmiemy udział. Oprócz medali do Pru-
sic przywieźliśmy wspaniałe wspomnienia  
i niezwykle cenne doświadczenie!!!

Mecze kontrolne grup młodzieżowych
Zarówno na obozie, jak i po powrocie do 
domu nasi młodzieżowcy rozgrywali mecze 
sparingowe z mocnymi rywalami.
Junior Starszy:
MKS Orzeł Prusice – Jastrząb Bielszowice 
Trampkarz:
MKS Orzeł Prusice – Zagłębie Lubin
MKS Orzeł Prusice – Puszcza Niepołomice
MKS Orzeł Prusice – Włókniarz Zgierz
Młodzik:
MKS Orzeł Prusice – Puszcza Niepołomice
MKS Orzeł Prusice – Kryształ Stronie Śląskie
MKS Orzeł Prusice – Włókniarz Zgierz
MKS Orzeł Prusice – Jastrząb Bielszowice 
Żak:
MKS Orzeł Prusice – Włókniarz Zgierz
MKS Orzeł Prusice – Sporting Wrocław
MKS Orzeł Prusice – Jastrząb Bielszowice 
MKS Orzeł Prusice – Kryształ Stronie Śląskie

Zespół Seniorów przed rozpoczęciem se-
zonu w A Klasie
Wkrótce oprócz naszych drużyn młodzie-
żowych zobaczymy na boiskach pierwszy 
zespół prusickiego Orła. Po spadku do 

rozgrywek A Klasowych robimy wielki krok  
w rozwoju lokalnej piłki. W szeregach 
pierwszej drużyny zobaczymy wielu naszych 
wychowanków, którzy są gotowi do repre-
zentowania barw MKS Orzeł Prusice. Ten 
sezon będzie przełomowy pod kątem gry  
i funkcjonowania prusickiego klubu. Przy-
szła pora na oparcie gry o naszych lokal-
nych zawodników, którzy przeszli wszystkie 
etapy szkolenia w Akademii Orła Prusice  
i są gotowi na rozgrywki seniorskie. W 
Pierwszym zespole zobaczymy: Ad-
rian Samborski (2003 r.), Maciej Kawa-
lec (2004 r.), Julian Płachta (2004 r.), 
Michał Samborski (2004 r.), Mateusz Cho-

jak (2004 r.), Kacper Dziurny (2005 r.), Damian Kramarz 
(2005 r.), Marcel Rogala (2005 r.), Mikołaj Kawalec (2006 r.)  
i Maksym Uhryniuk (2006 r.)
Ci młodzi zawodnicy dzięki swojej ciężkiej pracy rozwinę-
li się na tyle aby wnieść jakość i świeżość do drużyny se-
niorskiej. Do tej pory seniorski zespół MKS Orzeł Prusice 
rozegrał dwa mecze kontrolne: Puchar Burmistrza Gminy 
Prusice, gdzie pomimo znakomitej gry odpadliśmy po fazie 
grupowej, jednak trzeba pamiętać, że w naszym zespole w 
głównej mierze występowali chłopcy w wieku (16 – 19 lat). 
Także mecz MKS Orzeł Prusice vs. Orzeł Pawłowice (3:0). 
Dobrze nam znana drużyna z Pawłowic zakończyła miniony 
sezon na 4. miejscu ligi okręgowej i przyjechała na sparing 
podstawowymi zawodnikami. W naszym zespole wystąpili 
ponownie młodzieżowcy, którzy są testowani pod kątem 
gry w pierwszym zespole. Różnica wieku nie stanowiła 
większego znaczenia i świetnie poradziliśmy sobie w spo-
tkaniu z wyżej notowanym rywalem.
Bramki dla Orła: Yurii Kapustynski (rzut karny), zawodnik 
testowany (asysta Mikołaj Kawalec - 2006 r.) oraz Maksym 
Uhryniuk -2006 r.

Kategoria U19 na Wrocław Summer Cup

Kategoria U9 na Wrocław Summer Cup

Kategoria U13 na Wrocław Summer Cup
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BRESNA BRZEŹNO 
AWANSOWAŁA DO LIGI OKRĘGOWEJ

Bresna Brzeźno to już sportowa marka. Cały klub i drużyna zostały zbudo-
wane od podstaw w 2014 roku. Bresna Brzeźno, to doskonały przykład na to, 
jak ciężką i mozolną pracą, z uporem i determinacją można w stosunkowo 
krótkim czasie osiągnąć ogromny sukces i z najniższego szczebla rozgrywek 
awansować do klasy okręgowej. 

Zespół wygrał także tegoroczny Puchar 
Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandro-
wicza w piłkę nożną. Co jest źródłem tego 
sukcesu, a także jakie plany klub ma na 
przyszłość odpowiada Tomasz Podobiński, 
Prezes Klubu.

Prusice 24: - Proszę opowiedzieć, jakie były 
początki Bresny i kto zainicjował jej powsta-
nie? 
Tomasz Podobiński: Klub w obecnej formie 
- Wiejski Klub Sportowy Brzeźno - powstał 
w 2014 roku. Pierwszym prezesem był To-
masz Mikołajczak, zrezygnował po roku 
jego następcą zostałem ja. 

Prusice 24: - Jak na przestrzeni lat zmienia-
ła się baza sportowa, którą dysponujecie?
Tomasz Podobiński: Początki były trud-
ne Gmina udostępniła nam boisko, trawę 
kosiliśmy małymi kosiarkami. W zeszłym 
roku została zmieniona nazwa klubu na 
Bresna Brzeźno. Następnie pozwolono nam 
stworzyć szatnie w świetlicy wiejskiej, tutaj 
podziękowania dla mieszkańców Brzeź-
na. Kolejne lata to równanie płyty boiska, 
stawianie ogrodzenia, piłkochwytów, bu-
dek dla zawodników. 3 lata temu powstało 
oświetlenie połowy boiska, 2 lata temu spi-
kerka, szatnia przeszła kapitalny remont, 
cały czas coś robimy dzięki pracy i pomy-
słom Roberta Zakrawacza.

Prusice 24: W klubie gra wielu piłkarzy spo-
za Brzeźna, a nawet spoza Gminy Prusice. 
Czym przyciągacie graczy z innych klubów?
Tomasz Podobiński: Zawodnicy grający  
u nas tworzą fajną atmosferę mają zapew-
nione dobre warunki do treningu oraz za-
plecze piłkarskie. Dużym atutem jest cięż-
ka praca trenera Tomasza Wasiaka, który 
ma bardzo dobre relacje z zawodnikami.

Prusice 24: Od początku istnienia, krok po 
kroku stawaliście się lepiej grającą i awan-
sującą drużyną. Aż do rozgrywek w Lidze 
Okręgowej. Proszę zdradzić, co jest sekre-
tem Waszego sukcesu?
Tomasz Podobiński: Tak jak mówiłem faj-
na atmosfera tworzona przez zawodników 
i trenera, my jako zarząd staramy się im 
pomóc. Zawodnicy grają dla przyjemności 
potrafią pomóc przy różnych okazjach np. 
część oświetlenia to składka chłopaków, 
robiliśmy odwodnienia boiska pomagali 
montować rury drenarskie, gdy Karol miał 
kontuzję zbiórka na leczenie, Super ekipa 
pomieszanie doświadczenia z ambicją.

Prusice 24: Sukces drużyny, to praca wielu 
osób. Na kogo Bresna Brzeźno zawsze może 
liczyć?
Tomasz Podobiński: Klub utrzymuje się  
z dotacji Gminy Prusice, można też liczyć 
na wsparcie powiatu. Największą pracę 
wykonuje Robert Zakrawcz, dzięki któremu 
mamy piękne boisko. Podziękowania dla 
naszej Pani kierownik Monika Saja za pil-
nowanie spraw, podziękowania dla radne-
go Czesława Suchackiego. Zawsze można 

Bresna Brzeźno wygrał tegoroczny Puchar Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza w Piłkę Nożną Pamiątkowe zdjęcie zrobione tuż po awansie drużyny

Nagrodą za wygranie turnieju piłkarskiego o Puchar 
Burmistrza Gminy Prusice były vouchery, które 
zostaną wykorzystane na potrzeby klubu

Baza sportowa Klubu przez lata została 
unowocześniona i rozbudowana dzięki dobrej 
współpracy z Igorem Bandrowiczem Burmistrzem 
Gminy Prusice, a także Grzegorzem Terebunem 
– wcześniej Sekretarzem Gminy Prusice, obecnie 
Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego 

Bresna Brzeźno przed ostatnim meczem rundy 
wiosennej, miała już pewny awans do Ligi Okręgowej

Burmistrz Igor Bandrowicz i Wicestarosta Grzegorz 
Terebun gratulują całemu zespołowi osiągniętego 
sukcesu

Po ciężkiej pracy na boisku, przyszedł czas na coś 
pysznego, słodkiego dla ciała

liczyć na pomoc Andrzeja Krawca i Sylwka 
Bednarskiego. Szczególnie dziękuję Żonom 
i Dziewczynom naszych chłopaków za cier-
pliwość, zrozumienie i ciągłe wsparcie.

Prusice 24: Jak przygotowywaliście się do 
nowego sezonu? Jaki będzie skład zespołu 
– czy pojawią się nowe twarze?
Tomasz Podobiński: Przygotowanie do 
nowego sezonu rozpoczęliśmy ok 10 lipca 
treningi 2 razy w tygodniu, rozegraliśmy  
6 sparingów oraz wzięliśmy udział w Pucha-
rze Burmistrza Igora Bandrowicza w Piłce 
Nożnej, który zresztą wygraliśmy. Skład 
zostaje praktycznie ten sam liczymy na  
3 wzmocnienia, doszedł już Paweł Gryz.

Prusice 24: Jakie cele stawiacie sobie  
w tym sezonie?
Tomasz Podobiński: Jesteśmy dumni z tego 
co osiągnęli chłopaki, parę lat temu było 
to nie do pomyślenia. My jako zarząd, aby 
stworzyć zespołowi jak najlepsze warunki 
do grania. Drużyna ma grać, bawić się, a co 
przyniesie sezon zobaczymy, jesteśmy do-
brej myśli.

Prusice 24: Czego powinniśmy życzyć całe-
mu klubowi na zbliżający się sezon?
Tomasz Podobiński: Przede wszystkim 
braku kontuzji trochę szczęścia i aby zna-
leźć sponsora który chciałby nas wesprzeć 
w tych trudnych czasach.
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SPARTA WSZEMIRÓW 
ŚWIĘTOWAŁA 60-LECIE KLUBU

Niewiele klubów sportowych może pochwalić się tak długą i ciekawą historią. 
Sparta Wszemirów przechodziła wiele wzlotów i upadków. Wychowała kilka 
pokoleń zawodników, którzy strzelili setki, a może i tysiące bramek, mnóstwo 
obronili. Przez 60 lat w Sparcie Wszemirów zmieniali się zawodnicy, zarząd, 
prezesi, a nawet kibice, ale klub trwał. 

W sobotę 2 lipca 2022 roku na placu przy 
świetlicy wiejskiej we Wszemirowie od-
było się wyjątkowe święto, w którym brali 
udział: Zarząd Klubu Sparta Wszemirów, 
byli i obecni zawodnicy z rodzinami, kibice, 
a także zaproszeni goście. W imieniu Bur-
mistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza, 
w uroczystości brał udział pracownik Urzę-
du Miejskiego w Prusicach Kamil Leśniak. 
Obecny był także Grzegorz Terebun Wice-
starosta Powiatu Trzebnickiego i Dorota 
Olszańska sołtys Wszemirowa a zarazem 
Radna Rady Miejskiej w Prusicach.
Kamil Leśniak przekazał na ręce Marcina 
Chrobota, Prezesa Klubu gratulacje, a także 
czek uznaniowy na kwotę 2 tys. zł z prze-
znaczeniem na potrzeby drużyny. Czek na 
taką samą kwotę wręczył również Wicesta-
rosta Grzegorz Terebun.
Podczas części oficjalnej każdy zawodnik 
otrzymał pamiątkowy medal, a wyróżnia-
jący się kibice i zawodnicy otrzymali listy 
gratulacyjne.
- Założyciele klubu pozostawili po sobie 
piękny ślad swojego życia, którym szły i na-
dal podążają kolejne pokolenia. Przez 60 lat 
przez klub przewinęło się kilkaset osób, aż 
trudno wymienić wszystkich, którzy byli od 
początku aż do obecnej chwili – mówił pod-
czas uroczystości Marcin Chrobot. Jak do-
dał, że szczególnym wzruszeniem w takim 
dniu myśli się o założycielach Sparty, piłka-
rzach, trenerach i kibicach, którzy przez te 
lata budowali historię, po czym chwilą ciszy 
uczcili tych, którzy byli związani z drużyną, 
ale już odeszli.
- Pięknie jest patrzeć, jak podtrzymywana 
jest tradycja, a klub się rozwija. Łączy nas 
piłka, która łączy także pokolenia. Dzie-
ci, rodzice, wnukowie, dziadkowie i całe 
rodziny są zaangażowane w kibicowanie 
Sparcie. To piękny obraz wychowania kolej-
nych pokoleń w sportowym duchu – mówił 
Marcin Chrobot i podkreślił, że w ostatnich 
latach działalność klubu zanotowała bły-
skawiczny rozwój, a atmosfera jest bardzo 
dobra mimo tego, że były i gorsze chwile.

- Nasza ambicja i upór doprowadziły nas do 
najwyższego w historii miejsca. Nie byłoby 
to możliwe bez sponsorów i przyjaciół Spar-
ty – dodał Prezes.
Zarząd Klubu podziękował za współpra-
cę Burmistrzowi, Wicestaroście i również 
trenerowi – Kamilowi Szydełce, Joannie 
Srodze Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
i Sportu w Prusicach, Kamilowi Leśniakowi, 
Dorocie Olszańskiej, Dominikowi Miarze.
Po części oficjalnej obecni zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie, a potem bawili się do 
późnych godzin. 

- Ta rodzinna atmosfera, którą można było 
zobaczyć i poczuć podczas obchodów 
60-lecia naszej Sparty bierze się stąd, że 
Sparta Wszemirów to jedna wielka rodzina. 
Piłkarze, kibice, działacze, wszyscy zmie-
rzają w jednym kierunku, dzięki czemu cały 
czas stabilnie się rozwijamy, a w wyniku do-
brej współpracy przede wszystkim z Gminą 
Prusice i Starostwem Powiatowym w Trzeb-
nicy, ten progres w ostatnim okresie bardzo 
przyspieszył – mówi Mateusz Łukaszew-
ski, Prezes i dodaje: - W niedługim czasie 
będziemy mieli do dyspozycji nowe boisko 
wyposażone we wszystko czego drużyna 
potrzebuje do treningu i osiągania jeszcze 
lepszych wyników. Z pełną odpowiedzial-
nością mogę powiedzieć, że to będzie ka-
mień milowy w naszej historii, który pozwoli 
wznieść się na jeszcze wyższy poziom. 

Serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność Klubu Sporto-
wego Sparta Wszemirów, za rozpowszechnianie idei sportu, zdrowego trybu życia,  
a także reprezentowanie Gminy Prusice w rozgrywkach piłkarskich na terenie nasze-
go regionu.
Sukcesy sportowe i organizacyjne są wynikiem pracy i ogromnego zaangażowania 
trzech pokoleń piłkarzy, działaczy i kolejnych Prezesów i Kierowników Klubu.
Dzięki Waszej działalności, młodzi ludzie mogą zacząć swoją przygodę ze sportem, 
spędzać czas w aktywny sposób, a lokalna społeczność może Wam kibicować.
Życzę Wam kolejnych lat aktywności. 
Piłkarzom – dużo zdrowia i wielu wygranych meczów, Zarządowi – dynamicznego roz-
woju Klubu, a Kibicom Sparty Wszemirów – powodów do dumy z Drużyny!

Z piłkarskimi pozdrowieniami
Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Prusice

Pamiątkowe zdjęcie Klubu Sparta Wszemirów wraz ze wszystkimi sympatykami

Zespół otrzymał czek na 2 tys. zł od Grzegorza 
Terebuna Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego 

Klub przygotował podziękowania dla osób,  
które go wspierają 

Igor Bandrowicz wspólnie z Dorotą Olszańską przekazał 2 tys. zł na potrzeby klubu 

Gratulacje i vouchery na zakupy dla klubu
Kamil Szydełko trener Sparty Wszemirów  

zabrał głos w tym ważnym dniu dla drużyny

W imieniu Igora Bandrowicza Burmistrza Gminy 
Prusice w uroczystości uczestniczył Kamil Leśniak 

Pracownik Urzędu Miejskiego w Prusicach
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CZAS NA TRENING! PRUSICKIE CENTRUM FITNESS ZAPRASZA 
Prusickie Centrum Fitness to doskonale rozwinięte i zorganizowane miejsce 
z profesjonalnym sprzętem od ośmiu już lat działające w Gminie Prusice. Co-
dzienna frekwencja, zadowolenie klientów jest dla nas inspiracją i motywuje 
do kolejnych działań! 

Na co dzień w Prusickim Centrum Fitness 
można skorzystać z szerokiej i profesjonal-
nej oferty. PCF jest nowoczesnym obiektem 
sportowym, który stale się rozwija i oprócz 
urządzeń (SIŁOWNIA) ma do zaoferowania 
przede wszystkim wykfalifikowaną i pro-
fesjonalną obsługę. Wszystkie zajęcia są 
prowadzone przez wykwalifikowanych tre-
nerów, gdyż podstawą jest zachowanie bez-
pieczeństwa podczas ćwiczeń. Po wysiłku 
można odprężyć się w SPA, gdzie oprócz 
SAUNY można położyć się na leżaku i nabrać 
siły przy relaksacyjnej muzyce. 

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

Weź głęboki oddech – relaks w komorze 
hiperbarycznej

Pragniemy przypomnieć Państwu o na-
szych możliwościach i usługach. Oferujemy 
TERAPIĘ W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ. 
To bardzo bezpieczna i bezinwazyjna me-
toda polegająca na oddychaniu skoncen-
trowanym tlenem w warunkach podwyż-
szonego ciśnienia atmosferycznego. To 

16x więcej tlenu, nawet 8x więcej komórek 
macierzystych już po kilku sesjach. To in-
nowacyjna metoda na poprawienie jakości 
Twojego życia. Seanse w komorze zwięk-
szają poziom energii i poprawiają wytrzy-
małość, oczyszczają organizm z zalega-
jących toksyn, przyspieszają metabolizm, 
spowalniają procesy starzenia, jakość krwi 
ulega znacznej poprawie, mięśnie wzmac-
niają się znacząco, skóra odżywiana na 
wielu poziomach odzyskuje blask, kolor  
i piękno, poprawiają nastrój i samopoczu-
cie, jak również oddychanie wzbogaconym 
tlenem korzystnie wpływa na nasze zdro-
wie, a terapia tlenowa wspomaga leczenie 
wielu chorób i schorzeń. Zapraszamy zatem 
do zapoznania się z cennikiem i poprawy ja-
kości swojego zdrowia i życia poprzez sko-
rzystanie z nowości w ofercie PCF.

2 godziny czy 20 minut? – Trening EMS

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

Prusickie Centrum Fitness rozszerzyło swoją ofertę o TRENINGI EMS odbywające się za pomocą specjalnego 
urządzenia do elektrostymulacji, istotnie zastępującego sprzęt siłowy Doskonale przyjęła się również niedawno wprowadzona usługa - ROLL SHAPE
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Weź głęboki oddech – relaks w komorze hiperbarycznej

PCF jest nowoczesnym obiektem sportowym, który stale się rozwija i oprócz urządzeń ma do zaoferowania 
przede wszystkim wykwalifikowaną i profesjonalną obsługę

Po wysiłku można odprężyć się w SPA, gdzie oprócz SAUNY można położyć się na leżaku  
i nabrać siły przy relaksacyjnej muzyce

Warto spędzić czas na relaksie

Może masaż? Relaks dla Twojego ciała

Doskonale przyjęła się również niedawno 
wprowadzona usługa - ROLL SHAPE, czyli 
masaż za pomocą specjalnego urządzenia 
opartego na masażu limfatycznym, który 
pobudza krążenie, zapewnia intensywny  
i relaksujący masaż (działający ujędrniają-
co), pomaga w usunięciu toksyn z organi-
zmu oraz doskonale redukuje cellulit.

Sport dla najmłodszych

Nie pozostajemy obojętni na sportowe po-
trzeby najmłodszych mieszkańców. Budo-
wanie świadomości sportowej od najmłod-
szych lat, odkrywanie pasji i zainteresowań 
jest dla nas bardzo motywującym i inspiru-
jącym zadaniem. Dlatego też w Prusickim 
Centrum Fitness prowadzimy ZAJĘCIA  
I TRENINGI DLA DZIECI: judo, kickboxing, 
joga oraz zajęcia taneczne dance kids. Pla-
nujemy rozszerzenie oferty o zajęcia che-
erleaders. Nowy grafik zajęć pojawi się we 
wrześniu.

Zachęcamy do zapoznania się z harmono-
gramem zajęć oraz cennikiem obowiązują-
cym od września.

Więcej informacji i zapisy:  
71 740 00 58 

oraz 
gokis.prusice.pl

TRENUJ DOBRZE, 
TRENUJ Z NAMI!
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Mieszkańcy
Gmina przyjazna mieszkańcom

Turyści
Gmina gościnna dla turystów

11. GTHR BIEG III WIEŻ JUŻ ZA NAMI
Blisko 400 biegaczy stanęło na starcie 11.GTHR Biegu III Wież, Mistrzostw 
Gminy Prusice i Mistrzostw Powiatu Trzebnickiego na dystansie 10 km oraz  
15. Biegu Samorządowców, które w niedzielę 25 czerwca 2022 roku odbyły 
się w Prusicach. Nieznośny upał dawał się we znaki biegaczom, jednak zawo-
dy były bardzo udane, ponieważ Organizatorzy stanęli na wysokości zadania  
i zadbali o komfort i bezpieczeństwo uczestników, przygotowując wiele „chło-
dzących” niespodzianek.

Bieg III Wież na stałe wpisał się w kalendarz 
prestiżowych imprez biegowych i zyskał 
swoją renomę. W zawodach uczestniczą 
biegacze z terenu Gminy Prusice, powia-
tu Trzebnickiego, Dolnego Śląska, a także 
wielu innych województw. W tym roku im-
preza zyskała sponsora tytularnego GTHR 
GUOTAI-HUARONG (POLAND) Sp. z o.o. Na 
co dzień GTHR zajmuje się ładowaniem ba-
terii w urządzeniach elektrycznych. GTHR 
to firma technologiczna, są jednym z wio-
dących globalnych dostawców elektrolitu, 
który jest wykorzystywany w bateriach li-
towo-jonowych stosowanych w pojazdach 
elektrycznych. W Prusicach zrealizowała 
największą inwestycję w Europie i jest do-
brym sąsiadem Mieszkańców Prusic.

Bieg III Wież co roku przyciąga miłośni-
ków biegania, a podczas jedenastej edycji, 
zgłosiło się niemal 400 zawodników, którzy 
mogli zapisywać się przez Internet, a także 
w dniu zawodów. Każdy otrzymał bogaty pa-
kiet startowy, w którym znalazło się między 
innymi: numer startowy, profesjonalna ko-
szulka fullprint ATTIQ, medal, posiłek rege-
neracyjny, woda, a także upominki – gadżety 
od sponsorów. Wydawanie pakietów star-
towych odbywało się od wczesnych godzin 
porannych w Prusickim Centrum Fitness. 
Biegacze mieli do dyspozycji szafki w szat-
niach, a także całą infrastrukturę PCF. Tu 
też mogli schronić się przed upałem.
Punktualnie o godz. 10, po sprawdzeniu i za-
bezpieczeniu całej trasy wystartował bieg. 
Zawodników prowadził Grzegorz Terebun 
Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego, któ-

ry jadąc na quadzie wskazywał biegaczom 
drogę. 
Na trasie rozmieszczono punkty z wodą,  
z których zawodnicy bardzo chętnie korzy-
stali, a także ustawiono dające wiele rado-
ści i ochłody – kurtyny wodne. 
Pierwszy na mecie pojawił się Jan Ka-
czor, który pokonał dystans 10 km w czasie  
33 minut i 1 sekundy. Drugi był Tomasz 
Kozłowicz (Oborygeni) z czasem 0:33:30,  
a trzeci Łukasz Klatka – 0:34:55.
Wśród Pań najszybsza była Martyna Ma-
słowska - 00:38:38, jako druga linię mety 
pokonała Elżbieta Kowalewska - 00:41:17, 
natomiast III miejsce w kategorii Open Ko-
biet zajęła Żaneta Sadowczyk - 00:41:1.
W historii Biegu III Wież nie sposób nie 
wspomnieć o tych najwierniejszych. Warte 
odnotowania jest, że w po raz 11 bieg ukoń-
czyli: Anna i Andrzej Hazubscy, Ireneusz 
Jarecki i Przemysław Burchacki, czyli wiel-
ka „czwórka” która ma zaliczone wszystkie 
edycje biegu.

NAJLEPSZE BIEGACZKI 
Z GMINY PRUSICE TO:
1. Sandra Szyszka
2. Anna Kostecka
3. Katarzyna Huzarska

NAJLEPSI BIEGACZE 
Z GMINY PRUSICE TO:
1. Przemysław Burchacki
2. Mariusz Huzarski
3. Piotr Żyża

NAJLEPSZE BIEGACZKI 
Z POWIATU TRZEBNICKIEGO TO:
1. Monika Pietrzak
2. Ewa Korytkowska
3. Natalia Skrzypek 

NAJLEPSI BIEGACZE 
Z POWIATU TRZEBNICKIEGO TO:
1. Tomasz Kozłowicz
2. Przemysław Burchacki
3. Damian Jarecki

NAJLEPSZE BIEGACZKI 
W KATEGORII SAMORZĄDOWIEC:
1. Elżbieta Kowalewska
2. Sandra Szyszka
3. Justyna Pomykała 

NAJLEPSI BIEGACZE
W KATEGORII SAMORZĄDOWIEC:
1. Jacek Załubski
2. Przemysław Burchacki
3. Artur Przystarz

NAJLEPSI W KATEGORII 
MAŁŻEŃSTWA:
1. STĘPIEŃ TEAM
2. G4
3. FIT DIETETYK

NAJLEPSI W KATEGORII DRUŻYNY:
1. ATHLETICS TEAM PRUSICE
2. OBORYGENI
3. WOŁÓW BIEGA

Aby po ogromnym wysiłku w upale biegacze 
mogli się ochłodzić i nawodnić, na mecie 
czekały na nich zimne napoje, arbuzy, po-
siłek regeneracyjny, a także… wielki basen 
z wodą schłodzoną ogromną ilością lodu  
w kostkach, który ufundowała firma ICE 
Art. Ochłodzenie można było znaleźć także 
na stoiskach gastronomicznych.
Zaraz po zakończeniu biegu dorosłych, 
wystartował Bieg Smerfa, w którym udział 
mogły wziąć dzieci w trzech kategoriach 
wiekowych, w zależności, od których młodzi 
biegacze mieli do pokonania 100m, 200m 
lub 400m, a wyścig odbywał się na bieżni 
przy boisku Orlik. W sumie we wszystkich 
biegach wystartowało 130 dzieci, a każde 
z nich otrzymało pamiątkowy medal i dzie-
cięcy pakiet startowy.
Po zmaganiach przyszedł czas na dekorację 
zawodników, której dokonali: Aleksandra 
Kołaczek przedstawicielka sponsora głów-
nego GTHR GUOTAI-HUARONG (POLAND) 
Sp. z o.o., Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy 
Prusice – który sam był uczestnikiem biegu 
– Grzegorz Terebun Wicestarosta Powiatu 
Trzebnickiego, Wiktor Lubieniecki Sekre-
tarz Gminy Prusice, a także Joanna Sroga 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Prusicach. 

Wśród wszystkich uczestników rozlosowa-
no także nagrody, których wartość przekro-
czyła 10 tys. zł! 
- Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
sponsorom, za wsparcie tego wydarzenia, 
na czele ze Sponsorem Głównym - GTHR 
Guotai-Huarong Poland, a podziękowa-
nia należą się wszystkim zaangażowanym  
w organizację Biegu Trzech Wież, w szcze-
gólności Prezesowi Athletics Team Prusice  
Przemysławowi Burchackiemu, klubowi 
Athletics Team, Gminnemu Ośrodkowi Kul-
tury i Sportu w Prusicach oraz pracowni-
kom Prusickiego Centrum Fitness, a także 
tym wszystkim, którzy w dniu dzisiejszym 
przyczynili się do tego, że wszystko wy-
szło fantastycznie i idealnie, m.in. wszyst-
kim Wolontariuszom, zuchom, harcerzom, 
uczniom szkół gminnych, młodzieży i Pra-
cownikom Urzędu Miejskiego w Prusicach 
– podkreślał tuż po biegu Igor Bandrowicz 
i dodał, że podziękowania kieruje także do 
osób zabezpieczających trasę, a także dla 
EuforiaBiegacza.pl  EuforiaBiegacza Sport 
za profesjonalny pomiar czasu.
- 11. GTHR Bieg III Wież przeszedł do historii, 
jesteśmy pod wrażeniem ilości osób, które 
udało nam się ugościć tego dnia w Prusi-
cach. Namówić prawie 400 osób do biega-

Medal 11. GTHR Biegu Trzech Wież

W biegu wzięło udział kilka grup biegowych

Na starcie stanęło 377 uczestników, w tym 96 kobiet i 281 mężczyzn
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Na czele biegu, na quadzie zawodników prowadził 
Grzegorz Terebun Wicestarosta Powiatu Trzebnickiego

W Biegu Smerfa wystartowały dzieci  
w trzech kategoriach wiekowych

Zawodnicy mogli sfotografować się na ściance 
ze sponsorami biegu

Najlepsi Biegacze z Gminy Prusice to  
Przemysław Burchacki, Mariusz Huzarski i Piotr Żyża

Po biegu, wśród wszystkich uczestników, rozlosowano 
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów

Najlepsze Biegaczki z Gminy Prusice to  
Sandra Szyszka, Anna Kostecka i Katarzyna Huzarska

Podziękowania za wsparcie 11. GTHR Bieg III Wież trafiły od Burmistrza Igora Bandrowicza 
do Wicestarosty Grzegorza Terebuna

Na trasie organizatorzy ustawili kurtyny wodne,  
które schładzały biegaczy

Jednym z uczestników Biegu III Wież 
był Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz

nia w taką pogodę to naprawdę coś – mówi 
Przemysław Burchacki, współorganizator 
biegu i dodaje:
- Temperatura mimo wczesnego startu 
biegu była wysoka, jednak głównym czyn-
nikiem, na który zawsze stawiamy jest 
bezpieczeństwo uczestników. Wiadomo, 
że biegaczowi żadna pogoda nie straszna, 
jednak zawsze przed biegiem powtarzamy, 
aby mierzyć siły na zamiary. Przed startem 
informowaliśmy wszystkich, że z pewnością 
wody na trasie nie zabraknie i tak też było. 
4 punkty z wodą pitną i 3 kurtyny wodne 
mocno schłodziły biegaczy, pozwalając 

Zawodnicy i kibice byli zachwyceni organizacją, a także dbałością 
o każdy szczegół. Oto niektóre opinie zawodników umieszczone na 
stronie facebookowej 11. GTHR Biegu III Wież. 

SPONSORAMI 11. GTHR BIEGU III WIEŻ BYLI: 
•  GTHR GUOTAI-HUARONG (POLAND) Sp. z o.o.

•  Green Road Polska
•  Grupa POS-BET Sp. z o. o.

•  Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo
•  Sanko Poland 

•  Selltech - Japońskie Traktorki
•  Grupa Tarczyński S.A.

•  Ice Art.
•  BayWa

•  Winnica 55-100

bezpiecznie poruszać się w stronę mety. 
Nie można też zapomnieć o mieszkańcach 
Gminy Prusice, którzy tego dnia mocno kibi-
cowali na trasie, a część z nich wyciągnęła 
własne węże ogrodowe i również schła-
dzała uczestników. Po biegu to już tylko 
przyjemności w postaci złocistych izotoni-
ków, owoców, makaronów etc. których nie 
zabrakło dla nikogo. Pozostaje nam tylko 
zaprosić wszystkich już za rok na kolejne 
III Wieże, choć uczestnicy wiedzą, że w Pru-
sicach biega się częściej i już we wrześniu 
kolejny bieg w ramach Prusice Biegają.

Karol: Super impreza, bogaty pakiet, 
punkty z wodą dobrze ustawione na tra-
sie. Za rok wrócę. 

Lucjan: Aż nie do wiary jak organiza-
cja biegów prusickich jest niesamowita, 
szczególnie jeśli chodzi o to wszystko co 
biegacze mieli do dyspozycji zaraz po bie-
gu: FULL WYPASSS. A to co było na trasie 
to przeszło moje najśmielsze oczekiwa-
nia, czyli te natryski i punkty z wodą, było 
tego łącznie chyba z 7 czy więcej... Dzięki 
temu zrobiłem życiówkę. Dziękuję i oby 
tak dalej.

Beata: Dziękujemy jeden z biegów, do 
którego z przyjemnością się wraca, je-
steście mega pomimo gorąca stanęliście 
na wysokości zadania. Dziękujemy Babki  
z klasą na pewno tam wrócą.

Maciek: Drodzy organizatorzy! Jak Wy 
mnie zaimponowaliście! Fantastyczna 
impreza! Wracam za rok na 100% Super 
koszulka i piękny medal, bogaty pakiet 
startowy w niskiej cenie plus super bufet 
po biegu. Basen z lodem sztos. Na trasie 
w tym okropnym upale ilość… 

Michał: Super impreza i mega organi-
zacja. Tomek “mikrofon” prowadzący - 
MISTRZ 

Katarzyna: Jestem pierwszy raz. Brawa 
dla organizatorów, impreza super, bo-
gate pakiety, pyszne jedzonko i te żółte 
napoje izotoniczne. Basen z lodem i te 
kurtyny coś wspaniałego i najlepszego  
w taki upał. Brawa dla Wszystkich kibi-
ców i osób, które kibicowały i nasze ciała 
woda polewały. Wrócę na pewno.

Michał: Również jestem zachwycony or-
ganizacja, mimo niesprzyjających warun-
ków naprawdę daliście radę. Podziękowa-
nia także dla osób prywatnych stojących  
z wężami ogrodowymi. Kłaniam się. Wró-
cę!

Agnieszka: 10 na 10

ORGANIZATORAMI BIEGU BYLI: 
•  Klub Biegacza Athletics Team Prusice, 
•  Gmina Prusice, 
•  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
 w Prusicach, 
•  Prusickie Centrum Fitness.
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ZUCHY I HARCERZE 
AKTYWNIE SPĘDZALI WAKACJE

Tegoroczny obóz zuchów i harcerzy z 502 Szczepu Harcerskiego Brzask miał 
miejsce na bazie obozowej Hufca Łagiewniki w Pobierowie. Nowe umiejętno-
ści i doświadczenia w czasie aktywnego wypoczynku, zdobywało tam niemal 
80 dzieci z terenu Gminy Prusice, pod okiem wykwalifikowanej kadry instruk-
torskiej. 

Hasło przewodnie, które wskazywało tor 
działania i pobudzało naszą ciekawość  
i chęć przygody to „80 dni dookoła świata”. 
Zuchy podjęły wyzwanie zdobycia tropu 
Podróżnik, a harcerze zdobywali indywi-
dualne stopnie i sprawności, które wspie-
rają rozwój młodego człowieka. Poprzez 
podróże po świecie, poznaliśmy m.in. kul-
turę, historię, zwyczaje, muzykę, kuchnię 
różnych krajów. Pozwoliło to nam zobaczyć 
świat z innej perspektywy, uświadomić, co 
naprawdę ważne jest w życiu, nauczyć sa-
modzielności i planowania wyjazdów, robić 
rozeznanie na temat atrakcji, czyli wszystko 
to, co wiąże się z organizowaniem podróży. 
Dodatkową atrakcją była oczywiście harcer-
sko-zuchowa kilkunastokilometrowa wę-
drówka połączona z zadaniami z pogłębienia 
technik harcerskich. Zuchy podjęły wyzwa-
nie zdobycia latarni morskiej, skąd obser-
wowali rozległe krajobrazy aż po horyzont,  
a także odwiedzili motylarnię.  
Dzięki wakacjom na obozie w lesie, połą-
czyliśmy naukę, sport, przygodę i zabawę 
oraz zawiązaliśmy przyjaźnie, które niejed-
nokrotnie przetrwają z nami wiele wspania-

łych lat. Zapewniliśmy dzieciom bezpieczny 
wypoczynek, dostarczyliśmy nowe wraże-
nia i umiejętności, wspomogliśmy dziecię-
cą zaradność życiową, kondycję fizyczną 
i psychiczną. Bardzo ważnym elementem 
wspólnego wypoczynku jest integracja i wy-
kształcenie umiejętności współżycia w gru-
pie, szczególnie po covidowych rozłąkach.
Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe 
naszej Harcerskiej Akcji Letniej Burmi-
strzowi Gminy Prusice Panu Igorowi Ban-
drowiczowi, dzięki któremu mogliśmy obni-
żyć koszty naszej Harcerskiej Akcji Letniej.

Do zobaczenia na harcerskim szlaku!
Czuwaj!

Z-ca komendanta 
Hufca Powiatu Trzebnickiego

dh. pwd. Aśka Noga 

80 dzieci z terenu Gminy Prusice – zuchów i harcerzy spędziło tegoroczny obóz na bazie obozowej Hufca Łagiewniki 
w Pobierowie pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej

Na uczestników czekały podróże dookoła świata
Harcerze sprawdzali swoje umiejętności  
w różnorodnych konkurencjach

Swoją sprawność fizyczną młodzież sprawdzała 
pokonując przeszkody powietrzu

Wycieczki krajoznawcze były jednym z elementów obozu

Czas obozu to czas wspaniałych wspomnieć, przyjaźni i nauki

Bardzo ważnym elementem wspólnego wypoczynku jest integracja i wykształcenie umiejętności 
 współżycia w grupie, szczególnie po covidowych rozłąkach
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TYLE SŁOŃCA W CAŁYM MIEŚCIE
Gmina Prusice jest piękna! Urodę miejscowości naszej gminy uwiecznili Mieszkańcy, któ-
rzy wzięli udział w facebookowym konkursie „Tyle słońca w całym mieście”. Zachęcamy do 
obejrzenia wybranych fotografii.

Eliza Tobuch – Świerzów

Ania Słowińska-Rogala - Krościna Mała

Igor Warian – Borówek

Mateusz Łukaszewski – Wszemirów

Marta Gryz – Świerzów

Kasia Dziurna – Skokowa

Paulina Brud – Budzicz

Sebastian Sypniewski - Prusice



Narkomania

800 199 990
czynny codziennie

w godz. 16-21

Uzależnienia behawioralne

801 889 880
czynny codziennie

w godz. 17-22

Telefony Zaufania

Oferta Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 
w Prusicach

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

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

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

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

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

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

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

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

Harmonogram dyżurów konsultantów 
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Prusicach  

ul. Żmigrodzka 39
tel. 798 235 540  •  @ j.guzik@prusice.pl

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

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

(konsultacje indywidualne)  
(konieczność rejestracji wizyt: 601-537-344)

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

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

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

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

800 120 002 
(numer bezpłatny, czynny całą dobę)


