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Szanowni Państwo!

Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice p. Alicji Sielickiej
podczas uroczystej sesji na zakończenie 2015 roku.

P

rzysłowie o mijającym
miesiącu znamy od dziecka – „Idzie luty , podkuj
buty”, ale okazuje się, że
straciło ono na aktualności i już nadeszła pora wiosennych
porządków. Ochoczo zatem zabraliśmy się do sprzątania po zimie.
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Podczas obrad:

Z pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice
stycznia 2016r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

1. W wolnych wnioskach i zapytaniach radni
prosili o:
• posypywanie dróg w okresie zimowym we
wczesnych godzinach rannych, bowiem
drogi są bardzo śliskie, jest niebezpiecznie
i trudno dojechać do pracy,
• rozwiązanie problemu związanego z tworzącym się zastoiskiem wody w Szczedrzykowicach,
Pytano w następujących kwestiach:
• czy podjęte zostały działania w zakresie
uruchomienia hydrantów znajdujących
się na terenie sołectwa Szczedrzykowice,
• oświetlenie skrzyżowania ul. Jaworowskiej z obwodnicą – czy zapadły już decyzje,
• czy będą poczynione działania w zakresie
oznakowania wjazdu do Prochowic od
strony Wrocławia (słupki odblaskowe).
Radni zgłosili:
• awarię oświetlenia ulicznego we wsi
Szczedrzykowice oraz w Golance Dolnej,
• zastoisko wody tworzące się na ul. Jagiellońskiej w Prochowicach, studzienki
burzowe znajdują się powyżej nawierzchni drogi i nie odbierają wód opadowych,
droga jest wąska i w czasie opadów jest
niebezpiecznie,
• potrzebę likwidacji zastoisk wodnych jakie się tworzą na wysokości Przedszkola
w Prochowicach jak również we wsi Lisowice.
Podziękowali za prace wykonane na terenie
placu zabaw w Szczedrzykowicach.
2.Radni zapoznali się z informacją nt. remontów przeprowadzonych w budynkach
komunalnych w roku 2015, z planem na rok
2016 oraz realizacją uchwały o mieszkaniowym zasobie. Remonty wykonane w roku
2015 prezentuje poniższa tabela.

Lp.
1
2
3
4
5
6

7
8

monty substancji mieszkaniowej wykonano
również prace związane z obowiązkiem określonym w ustawie Prawo budowlane – art.
62:
1/roczne przeglądy techniczne, budowlane,
lokali mieszkalnych, komunalnych i wspólnotowych,
2/ roczne przeglądy instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych,
3/ pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznej w lokalach i budynkach mieszkalnych,

leżnych do mieszkań komunalnych.

Wykonano również dokumentację techniczną na montaż instalacji odgromowej na budynkach mieszkalnych i użytkowych w Prochowicach przy ul. Armii Czerwonej 6, ul.
Pocztowej 16, ul. Legnickiej 3 oraz w Golance
Dolnej 78.

4. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
- współdziałania z Gminą Ścinawa w sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Prochowice oraz miejscowego planu zagospodarowania miasta Prochowice
i miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Prochowice.

Komisja zawnioskowała o wystosowanie
apelu do najemców budynków komunalnych
o zadbanie o porządek na klatach schodowych jak i pomieszczeń przynależnych do
mieszkania.
3.Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Komisji za rok 2015, przyjmując do
wiadomości do protokołu.
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Wyszczególnienie

Planowany
koszt
Remont elewacji budynku mieszkalnego ul. Armii Czerwonej 11 i 105 000
Karola Miarki 6 w Prochowicach
Remont dachu budynku mieszkalnego Lisowice 35 i ul. Pocztowa 5 w 75 000
Prochowicach.
Remont elewacji Rynek 11 i ul. Wrocławska 42 – udział Gminy.
70 000
Przeglądy techniczne budynków mieszkalnych, komunalnych 15 000
(obowiązek wynikający z art. 62 ustawy Prawo budowlane) –
budowlany, gazowy
Wymiana okien w lokalach mieszkalnych
35 000
RAZEM
300 000

Wyszczególnienie
Remont dachu i elewacji budynku mieszkalnego przy ul. K. Miarki 4
Remont lokalu mieszkalnego Rynek 18/6 (ponowne zasiedlenie)
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej 16
Remont dachu na budynku mieszkalnym Rynek 13 (oficyna)
Wykonanie wzmocnienia fundamentów i izolacji poziomej budynku mieszkalnego
przy ul. Wrocławskiej 19
Postawienie pieców grzewczych w lokalach mieszkalnych (ul. Wrocławska 19/4,
51/6, 29/3, 29/1, ul. Armii Czerwonej 1/1, ul. Warszawska 5/2, Rynek 13/5, ul. 1-go
Maja 8/1)
Wymiana podłogi wraz z wykonanie izolacji poziomej w lokalu mieszkalnym ul.
Warszawska 5/4
Wymiana pionu wodnego w budynku mieszkalnym przy ul. Legnickiej 30

Ponadto wykonano prace związane z:
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• naprawą instalacji elektrycznej w lokalach W planie finansowym na rok 2016 zabezpiekoszt
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rzystania tego terenu. Wszelkie koszty związane z procedurą zmiany studium i planów
miejscowych poniesie Gmina Ścinawa. Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie jest
podjęcie przez Radę Miasta i Gminy Prochowice uchwały o współdziałaniu z Gminą Ścinawa w przedmiotowym zakresie.
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016.
Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz integracji społecznej osób uzależnionych
od alkoholu jak i przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych Gminy. Reali-

zacja powyższych zadań prowadzona jest
w postaci Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez Radę Miasta i Gminy Prochowice.
5. W sprawach różnych:
• podziękowano Pani Burmistrz, służbom
Urzędu za sprawne posprzątanie miasta
po nocy sylwestrowej.
Proszono o:
• uprzątnięcie porzuconych opon na poboczu drogi Mierzowice-Lisowice oraz za
oczyszczalnią ścieków w przydrożnym rowie,
• posypywanie pisakiem pętli autobusowej
we wsi Lisowice, gdyż jest bardzo ślisko,
• wystąpienie do Związku Komunalnego
Wodociąg Lisowice o zabezpieczenie środków na remont drogi dojazdowej do SUW
w Lisowicach,
• ponowiono wniosek w sprawie likwidacji
teowników po zdemontowanych ławkach
na boisku sportowym w Lisowicach.
Burmistrz MIG Alicja Sielicka poinformowała nt.:
• spotkania odbytego z Przedstawicielami
Tauron w sprawie nowej umowy na oświetlenie uliczne, zagęszczenie oświetleń
i utworzenia nowych punktów świetlnych,
• problemów związanych z uzgodnieniem
dokumentacji na adaptacje starego budynku przychodni na mieszkania komunalne z konserwatorem zabytków,
• możliwości podłączenia gazu dla dwóch
dodatkowych miejscowości Gminy Prochowice, tj. wsi Mierzowice i Gromadzyń
w ramach działań planowanych przez
Gminę Ścinawa,
• przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe dokumentów przetargowych na
budowę chodnika w ciągu ul. Jaworowskiej. Zadanie będzie rozpoczęte w roku
bieżącym w ramach środków zaplanowanych w budżecie Starostwa i budżecie
Gminy.
• przygotowaniu dokumentów związanych
z opracowaniem wniosku na rewitalizację
parku w Prochowicach; czekamy na ogłoszenie naboru,
• przygotowywanych dwóch wnioskach
do FOGR na remont dróg w Lisowicach
i Szczedrzykowicach,
• opracowywanego projektu na remont ul.
Legnickiej,
• przygotowywanych wnioskach w ramach
rewitalizacji na remont kaplicy i ołtarza
oraz budynku Rynek 6,
Przewodniczący Komisji
August Pawlik
20 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu.
Tematyka posiedzenia dotyczyła następujących zagadnień:
1.W wolnych wnioskach i zapytaniach radni:
• podziękowali za wycięcie teowników po
zdemontowanych ławkach na boisku
sportowym w Lisowicach,

• prosili o przycięcie topoli rosnących na
boisku sportowym w Prochowicach, których gałęzie wystają nad nowo wykonany
chodnik przy ul. Jagiellońskiej.
2. Radni zapoznali się z informacjami nt. zajęć zaplanowanych na czas ferii na terenie
miasta i Gminy Prochowice. Informacje złożyli: Dyrektorzy szkół i przedszkola, POKIS,
MG Biblioteki, MGOPS.
3. Radni zapoznali się z informacją nt. realizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach
oświatowych oraz pozyskanych środkach pozabudżetowych w 2015 r.
4. Wysłuchano sprawozdań z działalności
komisji Rewizyjnej w 2015 r. oraz Komisji
Zdrowia, Spraw Społecznych , Edukacji, Kultury i Sportu.
5. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
• przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Prochowice oraz
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Prochowice.
Bez zmiany ustaleń obowiązującego planu
miejscowego miasta i gminy Prochowice nie
można podejmować działań zmierzających
do innego niż kolejowe wykorzystania terenów.
Zmianą funkcji ww. terenów na inną niż linia
kolejowa, zainteresowany jest właściciel terenu - PKP S.A, który złożył wniosek o zmianę przeznaczenia ww. działek oraz Burmistrz
Ścinawy.
Ponieważ właściciel linii kolejowej zaniechał
jej eksploatacji, terenom byłego torowiska
i obiektom kolejowym grozi dekapitalizacja
i degradacja. Zmiana ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Prochowice pozwoli w przyszłości na zagospodarowanie tego
terenu zgodnie z potrzebami społecznymi
i ochroni przed dalszą degradacją.
• zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2016 oraz zmiany w WPF Gminy
Prochowice; zmiany polegały na zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy na
2016 rok,
• opłaty targowej,
Z dniem 01.01.2016 r. ustawodawca zastąpił obligatoryjną dotąd opłatę targową fakultatywnym świadczeniem na rzecz gminy.
Zmiana ta ma swoje umocowanie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, który
przewiduje, iż rada gminy, w drodze uchwały
może wprowadzić opłatę targową oraz określa zasady ustalania i poboru oraz terminy
płatności i wysokości stawek opłaty targowej,
z tym że stawki nie mogą przekroczyć górnych
granic stawek kwotowych obwieszczonych

przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgodnie z Obwieszczeniem
Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2016 r. górna
stawka opłaty targowej nie może przekroczyć
w roku 2016 r. kwoty 758,47 zł dziennie.
Dzienna wysokość stawek opłaty targowej na
terenie Miasta i Gminy wynosi:
- artykuły spożywcze 5 zł,
- artykuły przemysłowe i odzież 15 zł,
- płody rolne 5 zł.
• udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Legnickiemu.
Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomoc może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie
dotacji celowej lub pomocy rzeczowej.
W wyniku wspólnych ustaleń między Gminą
Prochowice z Powiatem Legnickim uzgodniono, że gmina wykonana dokumentacje
projektowo - kosztorysowa, która obejmować będzie przebudowę drogi nr 2179D
w Kawicach tj. od drogi krajowej nr 94 do
drogi Gminnej (działka nr 820 w Kawicach),
natomiast koszty wykonania dokumentacji
zostaną pokryte ze środków finansowych
Gminy Prochowice i stanowić będą pomoc
rzeczową dla Powiatu Legnickiego udzieloną
na podstawie niniejszej uchwały.
• przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Prochowice na lata 2016 -2018.
Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza zespół planowych działań mających
na celu wspieranie rodzin przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
-wychowawczych, w procesie przywracania
zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania w szczególności poprzez pracę
z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece
i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach
programu zadania koncentrować się będą nie
tylko na dziecku, ale na całej rodzime, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone
zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczej.
Rodzina jako podstawowa komórka życia
społecznego jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka, kształtującym jego osobowość, system
wartości, poglądy, styl życia. Rodzina jest
najbardziej stabilnym punktem odniesienia
w doświadczeniu dziecka.
Sprawowanie władzy rodzicielskiej polega
głównie na opiece i wychowaniu dziecka oraz
dbałości o jego prawidłowy rozwój, ochronę
zdrowia, umożliwienie edukacji oraz rozwijanie talentów. Powinna ona przede wszystkim chronić interes dziecka oraz realizować
w praktyce zasadę ochrony jego dobra. Dziec-

ko pozostaje pod władzą rodzicielską do pełnoletniości, tj. do ukończenia 18 roku życia.
Instytucja władzy rodzicielskiej ma służyć
przede wszystkim ochronie dobra dziecka.
W sytuacji, gdy przez patologię w środowisku rodzinnym, nieudolność wychowawczą
rodziców bądź pozostawanie w sytuacji kryzysowej, dobro to jest zagrożone, dziecko powinno być chronione przez władze publiczne.
6. Zapoznano się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Prochowice za 2015 r.
Z przedłożonej analizy wynika w jednej grupie zawodowej, tj. nauczyciele dyplomowani
występuje niedopłata, dlatego tez z budżetu
Gminy należy wypłacić dodatkowe środki.
Powyższe wynika z faktu, iż nauczyciele dyplomowani nie osiągnęli założonego w karcie
Nauczyciela wskaźnika. Komisja zawnioskowała o przygotowywanie na koniec sierpnia każdego roku poglądowej informacji nt.
średnich wynagrodzeń na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę.
7) W sprawach różnych:
Burmistrz Miasta i Gminy Alicja Sielicka:
• podziękowała za przeprowadzoną w placówkach oświatowych akcję „jabłka”,
• poinformowała o Powiatowych Igrzyskach LZS , w których Szkoła Podstawowa
w Prochowicach zajęła II miejsce a Gimnazjum III,
• poinformowała o otrzymanej statuetce
i podziękowaniu dla Gminy i Burmistrz
za współpracę z Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci,
Radni natomiast pytali czy usunięte zostały
awarie: ogrzewania i funkcjonowania sieci
sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Kawicach.
Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Leszczyńska
27.01.2016r. Rada Miasta i Gminy VII
kadencji odbyła I w tym roku, a XVIII
w tej kadencji posiedzenie Rady, w którym uczestniczyło 14 radnych, co stanowiło
quorum do podejmowania uchwał. Radzie
przewodniczyła Maria Maćkowiak Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy.
Po powitaniu gości i przyjęciu porządku
przystąpiono do jego realizacji.
Przyjęto bez uwag protokół z poprzedniej
XVII sesji. Do protokołu przyjęto informacje:
z realizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych oraz pozyskanych środkach pozabudżetowych, z organizacji ferii
zimowych w placówkach oświatowych, POKiS, MGOPS, Biblioteka, z pracy Burmistrza
w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na-

uczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez Gminę Prochowice za 2015r., z działalności stałych Komisji Rady za rok 2015.
Sprawozdanie z działalności Rady złożyła
Przewodnicząca Rady Maria Maćkowiak.
Nie został osiągnięty wskaźnik w płacach
grupy nauczycieli dyplomowanych i w związku z tym należy wypłacić tej grupie ponad 42
tys.zł. Przewodnicząca poddała pod rozwagę
czy nie należałoby się zastanowić i w ciągu roku analizować poziomy wynagrodzeń
i kształtowanie się wskaźnika, zlecając dodatkowe godziny płatne, a nie płacić tylko
z tytułu niewykonanego wskaźnika po zakończeniu roku? Zaapelowała do Dyrektorów
szkół o dołożenie wszelkich starań w śledzeniu sytuacji i podejmowaniu działań na bieżąco.
Rada określiła ofertę zajęć dla dzieci podczas
ferii jako „bogatą” i co najważniejsze w zdecydowanej większości nieodpłatną.
Uchwały podjęte na sesji dotyczyły:
• zmian w budżecie na 2016r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany dotyczyły zmian w szacunkach zapłat za zadania kontynuowane z roku 2015.
• sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
i miasta Prochowice oraz współdziałania
z Gminą Ścinawa w sporządzeniu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Prochowice
• uchwalenia Gminnych Programów: Przeciwdziałania Narkomanii, Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Wspierania Rodziny na lata 2016-2018,
• opłaty targowej, w związku ze zmianą
przepisów,
• udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Legnickiemu – w zakresie pokrycia kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi Powiatowej nr 2179D w Kawicach.
Zgłoszono jeden wniosek – Sołtys wsi Golanka prosi o interwencję w sprawie sprzątania
parkingu przy kościele przez rolników korzystających z przejazdu przez parking.
Dziękując za aktywne uczestnictwo i wyczerpanie porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady sesji.
Rada Miasta i Gminy dziękuje wszystkim za
przesłane życzenia świąteczne.
Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Maria Maćkowiak

PODZIĘKOWANIE
W imieniu mieszkańców sołectwa Lisowice składam serdeczne podziękowanie za pomoc w pozyskaniu i dystrybucji produktu rolnego – jabłek.
Podziękowania kieruję do: Burmistrz Miasta i Gminy Pani Alicji Sielickiej, Sołtysa wsi Gromadzyń Pana Pawła
Franczaka, kierowców tira, Pań: Barbary Winiowskiej, Doroty Kurdziel, Panów: Ryszarda Sudoła, Zygmunta Mosór,
Mieczysława Woźniczaka, Adama Złocika.
Serdeczne podziękowania składam Państwu Joannie i Adamowi Stolarzom oraz pracownikom Firmy Węglo –Plon za mechaniczną obsługę
oraz użyczenie placu do dystrybucji towaru.
Z wyrazami szacunku i poważaniem
Sołtys Lisowic
Małgorzata Chmielewska
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IV przetarg publiczny
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

Opis
nieruchomości

Cena
wywoławcza

Wadium

0,1964

Niezabudowana, kształt
regularny- trapezowy, teren
działki płaski. Infrastruktura: sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej.
Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

58.000,00 zł +
23% Vat

6.000,00 zł

0,1157

Niezabudowana, kształt regularny- prostokątny, teren
działki płaski. Infrastruktura: sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej.
Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

36.000,00 zł +
23% Vat

4.000,00 zł

0,0983

Niezabudowana, kształt regularny- prostokątny, teren
działki płaski. Infrastruktura: sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej.
Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

32.000,00 zł +
23% Vat

3.000,00 zł

0,0844

Niezabudowana, kształt regularny- prostokątny, teren
działki płaski. Infrastruktura: sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej.
Działka posiada dostęp do
drogi publicznej. Na działce
zlokalizowane są
2 stanowiska archeologiczne.

37.000,00 zł +
23%Vat

4.000,00 zł

0,1219

Niezabudowana, kształt regularny- prostokątny, teren
działki płaski. Infrastruktura: sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej.
Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

27.000,00 zł +
23% Vat

3.000,00 zł

Niezabudowana, kształt regularny- prostokątny, teren
działki płaski. Infrastruktura: sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej.
Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

40.000,00 zł +
23% Vat

4.000,00 zł

0,1376

Niezabudowana, kształt
regularny- trapezowy, teren
działki płaski. Infrastruktura: sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej.
Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

43.000,00 zł +
23% Vat

4.000,00 zł

0,0827

Niezabudowana, kształt regularny- prostokątny, teren
działki płaski. Infrastruktura: sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej.
Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

27.000,00 zł +
23% Vat

3.000,00 zł

0,1192

Niezabudowana, kształt regularny- prostokątny, teren
działki płaski. Infrastruktura: sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej.
Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

37.000,00 zł +
23% Vat

4.000,00 zł

0,1019

32.000,00 zł +
23% Vat

3.000,00 zł

VI. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Niezabudowana, kształt regularny- prostokątny, teren
działki płaski. Infrastruktura: sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej.
Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

VII. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach ul. Rynek 1,
pok. nr 8-9 tel. /76/ 85 84 342 wew. 51, 23.
Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

0,0915

Niezabudowana, kształt
regularny- trapezowy, teren
działki płaski. Infrastruktura: sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej.
Działka posiada dostęp do
drogi publicznej.

30.000,00 zł +
23% Vat

3.000,00 zł

na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i ust. 3, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
/t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/
ogłasza IV przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Prochowicach
w obrębie 3 miasta (ul. Jagiellońska/ ul. Magnoliowa/ ul. Rogowska)

L.p.

1

Nr
działki

459/23

Powierzchnia
w ha

Nr księgi
wieczystej

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
I. Opis nieruchomości.
Wymienione wyżej nieruchomości położone są w Prochowicach w południowo-wschodniej części miasta (obręb 3), przy ul. Jagiellońskiej, ul. Magnoliowej
i ul. Rogowskiej, w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy jednorodzinnej. Wszystkie
działki posiadają dostęp do drogi publicznej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Prochowice nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży znajdują się na terenie
oznaczonym symbolem 5.MN.47 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na działce nr 459/26 znajdują się dwa stanowiska archeologiczne nr
25 i 26, zatem zgodnie z § 205 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XII/53/2003 Rady Miasta
i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice (Dz. Urzęd. Wojew. Doln. z dnia
20.01.2004r., Nr 11, poz. 240 z późn. zm.) w celu ochrony zabytków archeologicznych
przy planowaniu inwestycji związanych z pracami ziemnymi w rejonie występowania
stanowisk archeologicznych w fazie projektowej obowiązuje uzgodnienie sposobu ich prowadzenia i zasad ochrony z Inspekcją Zabytków Archeologicznych
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Nieruchomości są wolne od praw i obciążeń osób trzecich nieujawnionych
w księdze wieczystej.
II. Informacje o poprzednich przetargach.
Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 09 lipca 2015 r.
Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 17 września 2015 r.
Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 26 listopada 2015 r.
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2. Forma i termin wniesienia wadium
Wadium należy wpłacić w gotówce na rachunek bankowy tut. Urzędu B.S. Wschowa
Oddz. Prochowice nr 86 8669 0001 0341 3597 2000 0003 najpóźniej do dnia
11 marca 2016 r. z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr /wpisać
numer działki/ w obrębie 3 miasta Prochowice”. Wadium wpłacone w gotówce przez
uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od zakończenia
przetargu.
3. Ważność przetargu
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu,
jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej
ceny wywoławczej.
UWAGA!
W przypadku małżeństw – w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie. W razie uczestnictwa tylko jednego ze współmałżonków – wymaga się, aby przedłożył on
pisemne oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie
nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek
uczestniczący w przetargu złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku
osobistego. Oświadczenie powinno zawierać: imiona i nazwisko współmałżonka, imiona rodziców, numer i serię dowodu osobistego oraz datę jego ważności, PESEL i adres
zameldowania.
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika oprócz aktualnego wypisu przedłożenie
notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym
etapie postępowania przetargowego.
W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego
osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dot. udział w przetargu oraz w podpisaniu aktu notarialnego) lub okazanie zwykłego pełnomocnictwa
upoważniającego tylko do reprezentowania danej osoby w procedurze przetargowej.
IV. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
V. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.
O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu to organizator przetargu odstępuje od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.
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III. Warunki przetargu.
1.Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się dnia 17 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Prochowicach ul. Rynek 1 – sala nr 20, od godziny 10.00.

Nowe wnioski złożone!

W

styczniu 2016
r.
opracowano i złożono do
Urzędu
Marszałkowskiego
we Wrocławiu
wnioski o dotację na:
1. remont budynku Kaplicy
Cmentarnej w Prochowicach
- szacowany koszt remontu 203 976,02 zł brutto oraz na
konserwację i restaurację ołtarza
wraz z figurami – szacunkowy
koszt zadania 152 336,00 brutto wnioskowana kwota dotacji 50%,
2. remont budynku mieszkalnego
Rynek 6 w Prochowicach – szacowany koszt remontu - 121 275,43
zł brutto - wnioskowana kwota
dotacji 100%.

Informacja dla przedsiębiorców
posiadających zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

I

nformujemy, że od 1 stycznia
2016 roku zmieniają się zasady
składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasady dokonywania opłat za korzystanie w danym roku
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz.
1286, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:
- złożenia do 31 stycznia każdego roku,
pisemnego oświadczenia o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – art. 111 ust. 4
powołanej powyżej ustawy,

- w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek
gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia
w danym roku w trzech równych ratach
w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30
września danego roku kalendarzowego.
Podane wyżej terminy są terminami
prawa materialnego, co oznacza, że nie
podlegają przywróceniu, bez względu na
przyczynę uchybienia terminu.
Od 1 stycznia 2016 roku podane wyżej
zasady ulegają zmianie, dając przedsiębiorcy możliwość dopełnienia wymienionych wyżej obowiązków w późniejszym terminie, a mianowicie:
- przedsiębiorca, który nie złoży do
31 stycznia danego roku, pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych

w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia
tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30
dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia
danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia,
- przedsiębiorca, który nie zapłaci
w ustawowym terminie do 31 stycznia,
31 maja i 30 września danego
roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym
roku, będzie miał możliwość
dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych
od daty upływu ustawowego
terminu, pod warunkiem, że
jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30%
opłaty za korzystanie z danego
rodzaju zezwolenia, wyliczonej
dla danego roku. Oznacza to,
że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył
ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5 cytowanej
powyżej ustawy, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty
rocznej dla danego rodzaju
zezwolenia. Jeśli jednak przedsiębiorca przekroczył ustawowe progi, będzie wpłacał 30%
opłaty podwyższonej określonej w art. 111 ust. 5 w/w ustawy.
Jeśli przedsiębiorca, który
przekroczył w 2015 roku ustawowe progi określone w art.

111 ust. 5, nie zapłaci do 31 stycznia 2016
roku pierwszej raty za korzystanie z poszczególnych rodzajów zezwoleń, będzie
mógł zapłacić pierwszą ratę najpóźniej
do 1 marca 2016 roku, pod warunkiem,
że jednocześnie zapłaci dodatkowo 30%
podwyższonej opłaty rocznej wyliczonej
dla danego rodzaju zezwolenia.

nie wraz z wymaganą dodatkową 30%
opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia.

Te same zasady będą obowiązywać
w przypadku braku opłaty kolejnych rat.
Brak opłaty raty w dodatkowym termi-

Sporządziła:
Ewelina Jeziorska

Zmiana przepisów nie dotyczy przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty proporcjonalnej do ważności zezwolenia.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. / Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach i na stronie www.bip.prochowice.
com zostało wywieszone na okres 21 dni:
1. Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część działki nr 165/2
obręb 2 miasta).
2. Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości lokalowych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
(lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Gen. Świerczewskiego 28 w Prochowicach,
lokal użytkowy – garaż przy ul. Gen. Świerczewskiego 28 w Prochowicach)
3. Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości
przyległej (działki nr 25/4, 26/6, 26/8 w obrębie Motyczyn).
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Kultura - Edukacja
Wydarzenia
Ferie w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu

P

odczas
pierwszego
tygodnia ferii prochowickie
dzieci
i młodzież szkolna
mogła
uczestniczyć w warsztatach tanecznych
STREET DANCE, prowadzonych

p. Juliana Lesińskiego aktora
scen muzycznych, który przyjechał do nas aż z Białegostoku.
Podczas warsztatów uczestnicy
mogli poznać podstawy gry aktorskiej poprzez fantastyczną zabawę.

przez p. Karola Kołodyńskiego.
Zajęcia trwały trzy pierwsze dni
ferii i zgromadziły liczną grupę
uczestników wypełniając salę
Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
W czwartek POKiS zorganizował wyjazd na lodowisko.
Wycieczka podobnie jak wcześniejsze zajęcia przyciągnęła pełen autobus dzieci. Umiejętności
łyżwiarskie uczestników stały na
różnym poziomie, ale wszystkim
jazda dostarczyła wiele radości.
Drugi tydzień ferii, to
kolejne wrażenia. Przez cztery dni drugiego tygodnia zajęć
z POKiS-em odbywały się warsztaty aktorskie prowadzone przez

W czwartek tuż po zakończeniu warsztatów odbyła
się wycieczka na basen do Środy
Śląskiej. Radości nie było końca,
zajazdy kąpiele w uroczym miejscu zapewne pozostaną na długo
w pamięci.
Natomiast w ostatni
dzień ferii – piątek wyjazd do
kina na uroczy film Misiek w Nowym Yorku.
Bardzo dziękujemy za
uczestnictwo w zajęciach wszystkim dzieciom i młodzieży. Po
zimowym odpoczynku życzymy
wszystkim uczniom dalszych
sukcesów w nauce.
Tomasz Jarczak

„Przetańczyć z Tobą chcę całą noc…” la la la
Gdzie słyszysz śpiew tam idź,
tam dobre serca mają
źli ludzie wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają.
— J.W.Goethe
Dobra muzyka, wyborne towarzystwo, a przede wszystkim karnawałowa atmosfera sprawiła, że nasz wieczorek
taneczny przeszedł do historii jako bardzo udany. Niech żałują Ci, którzy nie
skorzystali z zaproszenia na „ Wieczorek
z muzyką przez świat”. W tym dniu gościliśmy wspaniałych pieśniarzy z grupy
„Bez nazwy” na co dzień spotykających
i muzykujących w „Domu Dziennego Pobytu Senior” w Lubinie. Wspaniały, różnorodny repertuar, pełen radości z możliwości śpiewania sprawił ,że na parkiecie
str. 6
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bardzo szybko pojawiły się pląsające pary
w rytm muzyki lat 60, 80 po współczesne
szlagiery z pierwszych miejsc przebojów.
Panowie z „Chóru Dnia Jednego” świetnie zaprezentowali się na scenie w swoim popisowym repertuarze.
Wspólne integracyjne zabawy, tańce,
węże trwały do późnych godzin nocnych.
Uściski i pożegnania nie miały końca,
a zapowiedziane, rychłe spotkanie zapewne będzie miało miejsce już niebawem. Dlaczego? Bo takich imprez, jakie
odbywają się Prochowickim Ośrodku
Kultury i Sportu prowadzonych przez
pana Jana Łukasza mogą pozazdrościć
nam mieszkańcy okolicznych powiatów.
Joanna Palińska

Pracowity styczeń

W

itam wszystkich sympatyków Chóru „Dnia
Jednego”. Spieszę poinformować Was, iż
miesiąc styczeń był dla
nas miesiącem bardzo
pracowitym, ponieważ występowaliśmy
aż ośmiokrotnie. Naszym pierwszym
występem było wspólne kolędowanie w dniu 6 stycznia w świetlicy wiejskiej w Lisowicach. Następny występ
to czynny udział w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka
w Prochowickim POKiSie. Z kolei 21
stycznia uczestniczyliśmy w VI Wrocławskim Przeglądzie Amatorskich
Chórów Senioralnych we Wrocławiu.
Występ ten odbył się w galerii Arkady
Wrocławskie. I tym miejscu pragniemy
podziękować Prochowickiemu POKIS-owi za sfinansowanie przejazdu autokarem do Wrocławia. Dwa dni później
braliśmy udział w VIII Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Siedliskach. Występ nasz

zakończył się zdobyciem pierwszego
miejsca w kategorii chórów. Tego samego dnia udało nam się wspólne kolędowanie w świetlicy wiejskiej w Golance
Dolnej. Następnego dnia uczestniczyliśmy w kolędowisku zorganizowanym
przez Polski Związek Łowiecki w Legnicy. Kolędowisko odbyło się w legnickiej
katedrze w której mszę świętą za myśliwych odprawił Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski. W dniu 30 stycznia
skorzystaliśmy z zaproszenia Prochowickiego POKIS-u do wzięcia udziału
w balu karnawałowym „Z przebojami
przez świat”. Tutaj też wystąpiliśmy
z krótkim koncertem. A w dniu następnym uświetniliśmy swoim występem
konkurs kolęd w Wągrodnie. Chętnych
do obejrzenia zdjęć z ww. występów zapraszamy na nasz profil Facebookowy.
Roman Sztyblewski

Pocztówki z Lisowic
„Wśród nocnej ciszy,
głos się rozchodzi…”

R

odzinna atmosfera i najpiękniejsze polskie kolędy!
To może oznaczać tylko
jedno - kolędowanie w Liso-

do nas prosto z lasu Czerwony Kapturek, Skrzat i Dziewczyna Robin Hood’a.
Z gór przyjechała Góralka i wracający
z meczu kibice. Mamie z kołyski uciekło Dziecko. Włoski Kucharz pracujący w hotelu porwał ze sobą Pokojówkę.
Z ostrego dyżuru przyszła Pielęgniarka.
Czarownica przyleciała na miotle wraz

ze swoją Kocicą. Nawet Diabeł i Anioł
wreszcie się spotkali. Sułtan zabierał
do tańca Gwiazdy Wieczoru. Co więcej,
między karnawałowy przepych wkradła
się Skromność. Szeryf Lisowic przybyły
prosto z Dzikiego Zachodu pilnował czy
wszyscy razem i każdy z osobna dobrze
się bawią i szaleją. Na każdej twarzy, bez
wyjątku, gościł szeroki uśmiech, a taniec przy grze orkiestry zapierał dech.

Tłusty Czwartek

D

zień, w którym łakomstwo
wychodzi na jaw. Dzień,
w którym jemy tylko pączki.
Dzień, w którym Członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich
od samego rana stały w kuchni i robiły smakołyki na wieczorne spotkanie.
Włożyły w to mnóstwo pracy i serca.
W XXI wieku mało kto ma czas, aby
poświęcić go na całodniowe gotowanie.
Nasze pasjonatki właśnie to uczyniły.
Poświęciły swój dzień, żeby innym sprawić radość. Przybyłych gości zaskoczyła
wicach. W Dzień Objawienia Pańskiego
zebraliśmy się, aby wspólnie zaśpiewać
ulubione przez nas kolędy. Wszystkich
gości czekało pyszne ciasto, grzane wino
i maleńka miłość, płynąca prosto z serca
organizatorów tego wieczoru. Chór Dnia
Jednego swoim wystąpieniem poruszył
nasze serca, niektórym nawet w oku
zakręciła się łza. Uczniowie prochowickiego Gimnazjum przygotowali jasełka.
Na wszystkich twarzach gościł szeroki
uśmiech.

Bal Przebierańców

16

stycznia 2016r. w świetlicy w Lisowicach obyła się huczna, karnawałowa impreza – bal
przebierańców. Przybył

ogromna ilość pączków, róż i oponek,
ale także ich niepowtarzalny, wyjątkowy
smak. Z tego miejsca chciałabym podziękować w imieniu gości za trud i pracę w wykonaniu, tak pysznych, pączków
i zorganizowanie wspaniałego wieczoru,
gdzie wszyscy mogliśmy kosztować tych
smakołyków.
Katarzyna Sztyblewska
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Wieści z Przedszkola
Dzień Babci i Dziadka...

W

naszym
przedszkolu
odbyły się spotkania,
na które przybyli szczególni goście. Świętowaliśmy bowiem Dzień
Babci i Dziadka. Dziadkowie i babcie licznie przybyli na uroczystość. Każda z grup przygotowała część
artystyczną. Dziadkowie mogli zobaczyć
jak pięknie występują ich wnuczęta.
Przedszkolaki śpiewały piosnki, tańczyły
i recytowały wierszyki. Spotkania przebiegły w bardzo miłej atmosferze.

Centrum Ruchu
Drogowego...
Bal
Karnawałowy...

K

arnawał to miła
tradycja przepełniona
muzyką
i zabawą, a ważnym elementem
tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy
dla przedszkolaków to dzień
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest
atrakcją bardzo lubianą przez
dzieci, dostarczającą im wielu
przeżyć i radości. Tak też było
u nas. Było wiele ciekawych
postaci bajkowych i filmowych. Dzieci bawiły się i tańczyły przy wesołej i głośnej
muzyce. Za pomoc w organizacji dziękujemy pani J.Palińskiej dyrektor POKiS.
Karolina
Milanowska

20

stycznia odbyło się
spotkanie z przedstawicielami Centrum
Ruchu Drogowego
we Wrocławiu. W ciekawy sposób dzieci mogły przekonać się
jakie zasady panują na drodze, kiedy
i jak udzielamy pomocy innym oraz jakie są podstawowe numery alarmowe.
Dzieci aktywnie brały udział w spotkaniu. Obejrzały ciekawy film edukacyjny
przedstawiający trudną sytuacje na drodze. Dziękujemy za wizytę.

Jasełka...

W

przedszkolu
wystawione zostały Jasełka
Bożonarodzeniowe
przygotowane
przez
przedszkolaków.
Przedstawienie
było
wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały
magię Świąt Bożego Narodzenia. Wśród
aktorów znalazły się dzieci ze starszych
grup. Młodsze przedszkolaki z zainteresowaniem obserwowały cały występ.
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Szkoła Podstawowa w Dąbiu
Dzień Babci i Dziadka

D

zień Babci i Dziadka to święto najbardziej lubiane przez
wszystkie wnuczęta. Babcie
i dziadkowie mogą w tym
dniu liczyć na drobne upominki i kwiaty, a przede wszystkim na
piękne laurki ręcznie wykonane w czasie
zajęć szkolnych. W naszej szkole Dzień
Babci i Dziadka obchodzony był w klasach I-III oraz w oddziale przedszkolnym. W każdej klasie uczniowie przygotowali dla zaproszonych babć i dziadków
program artystyczny, w którym znalazły
się wiersze, piosenki, inscenizacje, pokazy tańca towarzyskiego, filmy i projekcje
multimedialne. Każda z zaproszonych
osób otrzymała od swojego wnuczka
lub wnuczki laurkę lub kwiatek, albo
inny własnoręcznie wykonany prezent.
Po występach wspólnie zasiadano do
słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez mamy. Wszyscy bawili się cudownie i rodzinnie. Wnuki zapewniły
swoich kochanych dziadków o gorących
uczuciach, okazując wdzięczność za ich
codzienną miłość. Radosne i uśmiechnięte buzie były najlepszym prezentem
dla gości, a ich zadowolenie największą

nagrodą dla uczniów i nauczycieli mocno zaangażowanych w przygotowanie
tak ważnej uroczystości.

Bal karnawałowy

27

.01 w naszej szkole
dzieci bawiły się na
balu karnawałowym,
który
zorganizował
Samorząd Uczniowski. Klasa VI wraz z wychowawcą i opiekunką samorządu przystroiła balonami

korytarz, zorganizowała kiermasz oraz przygotowała zabawy
i konkursy. Były tańce z balonami, miotłą, pląsy na składanej gazecie. Były arcytrudne
zagadki, z którymi dzieci sobie znakomicie poradziły, oraz
konkurs na jak najszybsze zjedzenie pączka bez pomocy rąk.
Najważniejszym punktem balu
był wybór najpiękniej przebranych osób. W tym roku niezwykłą fantazją i pomysłowością
wykazali się: Julianna Wójcik,
Agata Urbańska, Damian Mika,
Dominik Kusik, Filip Machała,
Wiktoria Kuś, Oliwia Szymczak, Martyna Witkowska i Julian Szlendak. Zwycięzcy zostali
nagrodzeni brawami i drobnymi upominkami. Oczywiście
pozostałe osoby również wspaniale wyglądały, jednak nie
wszyscy mogą wygrać. Bal był
miłym akcentem przed zbliżającymi się feriami, wprowadził
nas w radosny, pełen zabawy
nastrój.
Opracowała
Monika Pakuła-Klimiuk

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Prochowicach

S

tyczeń naszym uczniom kojarzył się przede wszystkim
ze zbliżającym się końcem
pierwszego semestru roku
szkolnego 2015/2016 oraz
feriami. Miło nam poinformować, że aż
61 uczniów zostało wyróżnionych tytułem wzorowego ucznia – 49 uczniów
z klas I – III i 12 uczniów z klas IV – VI.
Miesiąc ten upłynął jednak w znacznej
mierze w atmosferze obchodów Dnia
Babci i Dziadka. Uczniowie klas młodszych wraz ze swoimi wychowawcami
przygotowali niezapomniane obchody
tego święta dla swoich najbliższych.
Uczniowie klasy Ia zaprosili
babcie i dziadków do wspólnego świętowania. Wnuczęta radośnie śpiewały
piosenki oraz zaprezentowały przed-

stawienie pt. „O babci,
wilku i kolorowych czapeczkach”. Goście zostali obdarowani laurkami
i kwiatami wykonanymi
przez uczniów oraz stanęli
przed wyzwaniem rozpoznania swoich podobizn
na portretach. Mieli również okazję zatańczyć ze
swoimi pociechami. Uroczystość została umilona
słodkim
poczęstunkiem
przygotowanym
przez
mamy. Nad przebiegiem
czuwała Pani Agnieszka
Tyfel.
W
wyjątkowy
sposób babciom i dziadkom za ich mądrość,
miłość, cierpliwość
i czas, który zawsze
znajdują dla wnuków
dziękowali uczniowie
kl. II b. Zaprosili swoje babcie i dziadków
na uroczystość zorganizowaną z okazji
ich święta. Radości,
uśmiechu, ale i wzruszeń było wiele podczas pięknej recytacji,
śpiewu, a nawet tańca. Podczas spotkania
wnuki
obdarowały
babcie i dziadków
upominkami, które
sami zrobili. Częstowali ich pysznym

ciastem, herbatką i kawą. Uroczystość
przygotowała wraz z uczniami Pani Renata Moroz.
Swoje serca dla babć i dziadków otworzyli także uczniowie klasy Id.
Przygotowali bogaty program artystyczny dla gości. Oprócz wierszy i piosenek
pojawiły się tańce ludowe. Goście mogli
obejrzeć prezentację przedstawiającą
zdjęcia uczniów klasy Id, podczas zajęć, wycieczek i uroczystości szkolnych.
Babcie i dziadkowie otrzymali od swoich wnuków własnoręcznie wykonane
drobne upominki, a słodki poczęstunek
był miłym dodatkiem takiego spotkania.
Nad koordynacją tej uroczystości czuwała Pani Gabriela Charazińska.
Opracowała
Natalia Todynek
Wieści z Ratusza - Luty
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Wieści z Gimnazjum
Gala Wielkich Średnich w Gimnazjum

20

stycznia
2016r. odbyło się zebranie z rodzicami,
na
którym
uczniowie, Paulina Gołąb i Dawid
Urbański, dokonali w formie prezentacji podsumowania pracy szkoły w I sem. oraz zaprezentowali wyniki klasyfikacji śródrocznej.
Podczas spotkania miała
miejsce Gala Wielkich Średnich.
Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce otrzymali
nagrody oraz brawa od rodziców
i nauczycieli. A byli to:
- Wiktoria Mazur – 5,15 (kl. 1b)
- Aleksandra Gniada - 5,00 (kl. 2b)
- Aleksandra Zawada – 4,93 (kl. 3a)

- Hubert Mazur – 4,86 (kl. 2d)
- Alicja Dykas – 4,85 (kl. 1b)
Wyróżnieni zostali także
Ci, którzy mogli pochwalić się najlepszą frekwencją. Nie opuścili
oni ani jednej godziny zajęć lekcyjnych. A byli to:
- Martyna Dobosz (kl. 1a)
- Adrian Koza (kl. 1a)
- Roksana Baraniak (kl. 1b)
- Anna Incz (kl. 2a)
- Natalia Maluga (kl. 2a)
- Karol Nowochodzki (kl. 2c)
- Patryk Wacker (kl. 2d)
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- Maciej Linda (kl. 3a)
Wzorowo
obowiązek
szkolny realizowali również:
- Nikola Lipniewicz (kl. 1a)
- Aleksandra Niewdana (kl. 1c)
- Gabriela Gucwa (kl. 3b)
- Kamila Michalik (kl. 3b)
Nie można także pominąć
tych, którzy wykazali się największą postawą uczniowską i zdobyli największą liczbę punktów z zachowania. Byli to:
- Martyna Maciejewska (kl. 2b)
- Grzegorz Chmurzyński (kl. 2a)

Wieści z Ratusza - Luty

- Aleksandra Kozubal (kl. 1b)
- Kamila Michalik (kl. 3b)
- Michał Majewski (kl. 3a)
- Martyna Dobosz (kl. 1a)
- Piotr Narusz (kl. 2c)
- Aleksandra Niewdana (kl. 1c)
- Julia Bąba i Oliwia Bernaciak
(kl. 2d)
Wszystkim
wyróżnionym
uczniom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy!
Wioletta
Szuszkiewicz

Sport - Turystyka
GKS PROCHOWICZANKA
Ferie na sportowo

J

ak co roku KS Prochowiczanka Prochowice zorganizowała
podczas drugiego tygodnia
ferii zimowych zajęcia o charakterze sportowym, które
były przeznaczone dla młodych adeptów
futbolu trenujących na co dzień w klubie
i będących jednocześnie uczniami Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Prochowicach.
Bardzo serdecznie dziękujemy
dyrektor p. Donacie Soleckiej za nieodpłatne wynajęcie sali gimnastycznej na
przeprowadzenie w/w zajęć dla Orlików
i Młodzików Prochowiczanki.

M.Gnitecki trenerem
Orlików i Młodzików

I

ków.

nformujemy, że z dn. 01.02.2016
r. nastąpiła zmiana na stanowisku trenera dwóch drużyn młodzieżowych KS Prochowiczanka
Prochowice - Orlików i Młodzi-

Dotychczas oba zespoły prowadził p.Józef Ligus, który obecnie prowadzi zespół seniorów Górnika Lubin
(kl.”A”). Nowym trenerem w/w grup

młodzieżowych został p.Maciej Gnitecki
(wnuk p.Tadeusza i syn p.Marka - wieloletnich piłkarzy KS). Nowy trener był
w przeszłości zawodnikiem juniorskich
drużyn Miedzi Legnica, a ostatnio pracował w jej Akademii jako trener rocznika 2007. Od kilku lat jest nauczycielem
wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach. Nowemu trenerowi życzymy
powodzenia i wiele satysfakcji w pracy
z prochowicką młodzieżą!

odbył się 10 stycznia. W tygodniu mamy
zaplanowane trzy jednostki treningowe:
we wtorki i czwartki zajęcia odbywają się
na sali w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Prochowicach, natomiast w piątki mamy zajęcia w terenie.
23.01.2016r. wystąpiliśmy w ciekawym
turnieju w Malczycach, gdzie rywalizowaliśmy z zespołami ze Środy Śląskiej,
Polkowic, Wołowa czy Wrocławia. Dzień
później czyli 24.01.16 zmierzyliśmy się

w sparingu z Miedzią Legnica na sztucznej nawierzchni w Legnicy. W lutym
czeka nas turniej w Złotoryi, a miesiąc
marzec będzie wypełniony sparingami terminy spotkań są w trakcie ustalania”.
Ze sportowym
pozdrowieniem
Maciej Dorożko

Przygotowania
drużyny trampkarzy

14

stycznia br.
drużyna
trampkarzy
prowadzona
przez trenera Michała Małka rozpoczęła
przygotowania do rundy rewanżowej. Poprosiliśmy trenera o krótką informację dot.
najbliższych tygodni: „Przygotowania do sezonu rozpoczęliśmy turniejem halowym
w Spalonej na zaproszenie
Kaczawy Bieniowice, który

Gala sportu

J

uż tradycyjnie w okresie
karnawału zarząd klubu
GKS Prochowiczanka zaprasza miłośników, przyjaciół oraz zawodników na
tradycyjny Bal Sportu. Swą obecnością zaszczyciła nas Burmistrz MiG
Prochowice Pani Alicja Sielicka,
władze samorządowe oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego
dr Tadeusz Samborski. Dla władz
naszego miasta, sport to bardzo
ważne ogniwo rozwoju młodzieży,
a dofinasowanie imprez sportowych
oraz dotacje dla klubów świadczą
o dużej trosce o rozwój fizyczny
mieszkańców.
Sukcesy piłkarzy zostały
wysoko ocenione przez wspaniałych
gości na balu przez ich liczne przybycie i wspólne zabawy. Nie tylko
dobry taniec królował na balu, ale
przede wszystkim sportowa rywalizacja podczas konkursów oraz licytacji i loterii. Z wielkim humorem
licytujący podchodzili do osobliwości, które były przeznaczone na aukcję. Bardzo dziękujemy wszystkim
zawodnikom oraz działaczom za zaangażowanie w organizację balu.
Andrzej Todynek

Wieści z Ratusza - Luty
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Kobieta arcydziełem Stwórcy
Przekazuję Paniom najserdeczniejsze życzenia
i przesyłam w prezencie realizację Stwórcy marzenia…
Antoni Dwojak
Stwórca stwarzając planety, Ziemię, oceany, morza, cały
świat,
Drzewa, kwiaty, mnóstwo roślin i niejeden piękny kwiat,
Mnóstwo zwierząt, owady, ptaki, ssaki i człowieka,
Doszedł do takiej wprawy, do takiego mistrzostwa
w tworzeniu,
Że na koniec pomyślał o arcydziele, o najdoskonalszym
stworzeniu.
Żeby zrealizować swój plan i zadość uczynić swemu
marzeniu,
Wzniósł się na najwyższe wyżyny, na tworzenia szczyty
I stworzył arcydzieło – Ewę, od której pochodzą kobiety.
Od świata początku poprzez wieków tysiące, aż po jego
kres,
Tak było, jest i będzie: kobieta najpiękniejszym
arcydziełem Stwórcy jest.

KONKURS NA PISANKĘ
Zwyczaj malowania jajek narodził się dawno temu
w Persji. W tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka
są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu,
symbolizującym rodzące się życie oraz nadzieję. Wśród
wielu technik zdobienia jajek najpopularniejszymi są
kraszanki, pisanki, oklejanki, nalepianki, oraz drapanki.
Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów
tworzenia, jednak mamy nadzieję na nawiązania do
wzorów z różnych stron świata, czerpanie z tradycji
ludowej (regionalnej i kresowej) oraz wykorzystania
różnych technik.
I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na pisankę, kraszankę
wielkanocną jest Gimnazjum im.
Tadeusza Kościuszki w Prochowicach. Konkurs
patronatem objęła Burmistrz Miasta i
Gminy Prochowice – pani Alicja Sielicka.
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru
związanego ze świętami
wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki
i znaczenia pisanki w obrzędach
ludowych z uwzględnieniem pochodzenia mieszkańców
miasta i gminy Prochowice oraz
ich wielokulturowości.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież oraz osoby
dorosłe:
I kategoria – dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół
podstawowych klas I-III
II kategoria – uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI
III kategoria – uczniowie gimnazjum oraz osoby dorosłe
2. Prace konkursowe należy wykonać indywidualnie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac
uczestników w celu
promocji konkursu.
4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne
z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, dwie,
maksymalnie 3 pisanki wykonane na
wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym,
drewnianym lub z innego trwałego
materiału.
2. Technika zdobienia jajka jest dowolna
3. Wszystkie prace powinny być opisane za pomocą
metryczki:
Imię i nazwisko
Wiek autora - kategoria wiekowa
Szkoła, nr tel.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 10 marca 2016r.
w Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach
VII. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję
Konkursową
2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
- nawiązanie do tradycji
- walory artystyczne (oryginalność pomysłu, dobór
i rodzaj wykorzystanych
materiałów)
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka,
staranność)
- wkład pracy (poziom trudności wykonania)
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja
Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody
w trzech kategoriach wiekowych.
2. O wynikach uczestnicy zostaną powiadomieni
telefonicznie.
3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Sesji
Rady Miasta i Gminy Prochowice dnia 16 marca 2016r.
PATRONAT
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka
ORGANIZATOR
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach

KONKURS

NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
Cele konkursu:
• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Pogłębianie wiedzy na temat symboliki znaczenia palm w obrzędowości ludowej;
• Rozbudzanie inwencji twórczej;
• Promocja dorobku kulturowego wsi.
Zadania konkursowe
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy
wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie,
suche kwiaty,, wydmuszki jak i krepa, wstążki, bibuła itp.
Konkurs będzie organizowany w III kategoriach:
• I kategoria – dzieci przedszkolne i klasy I-III
• II kategoria- dzieci klas IV-VI
• III kategoria – młodzież gimnazjum i dorośli.
Warunki udziału:
• Praca indywidualna (prace zbiorowe nie będą przyjmowane);
• Wykorzystanie materiałów naturalnych oraz tradycyjnych form
zdobniczych;
• Zgłoszenie palm do konkursu w podanym terminie.
Miejsce i termin składania palm:
• Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach ul. Kościuszki
2 sala 11 lub sekretariat Gimnazjum.
• Termin składania prac do 10 marca 2016 roku.
Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno
przytwierdzone do palmy, zawierające następujące
informacje:
• Imię i nazwisko twórcy palmy; osoby dorosłe numer telefonu
• Nazwę placówki, adres, klasa;
Rozstrzygnięcie konkursu:
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 16 marca 2016 roku
podczas uroczystej sesji RMiG Prochowice. Nadesłanie prac na
konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac
z podaniem danych osobowych twórców.
Ocena prac:
Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
Patronat honorowy:
• Zgodność z regulaminem konkursu,
Burmistrz MiG Prochowice
• Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
Alicja Sielicka
• Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
Organizator:
• Wielkość i bogactwo użytych materiałów,
Gimnazjum im. Tadeusza
• Estetykę wykonania prac.
Kościuszki w Prochowicach
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