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ardzo dziękuję za obec-
ność na dzisiejszej, uro-
czystej sesji Rady Miasta 
i Gminy Prochowice. 
Jest to dla mnie świa-

dectwo pewnej wspólnoty myśli, 
działań i dążeń. Dobra współpraca 
sprawia, że nasza gmina rozwija się, 
wyznaczamy sobie ambitne plany 
i realizujemy nowe przedsięwzięcia.
 Do tegorocznych zadań, któ-
re chcę przypomnieć, należą:
• zakończenie kanalizacji w Mierzo-

wicach
• remonty dachów budynków ko-

munalnych oraz na obiektach 
użytku społecznego – na Gim-
nazjum i na zapleczu sportowym 
przy stadionie w Prochowicach

• remonty elewacji budynków ko-
munalnych

• budowa chodników na terenie 
miasta oraz nowych nawierzchni 
dróg

• przygotowanie i wyposażenie czte-
rech placów zabaw, a także uzu-
pełnienie istniejących

• podniesienie poziomu zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego 
poprzez prace melioracyjne, a to 
również dzięki funkcjonowaniu 
w naszej gminie jedynej w powie-
cie spółki wodnej

• remonty w placówkach oświato-
wych.

 Praca, której jeszcze nie 
widać, ale która zabiera ogrom-

nie dużo czasu 
i środków, to 
przygotowanie 
dokumentacj i 
dla wielu inwe-
stycji. Zresztą, 
nie tylko doku-
mentacji tech-
nicznej, ale rów-
nież wniosków 
o dofinansowa-
nie, ponieważ 
bez środków 
zewnętrznych 
realizacja wielu 
zadań nie byłaby 
możliwa. Przy-
gotowaliśmy się 
w ten sposób 
do wdrożenia 

między innymi do takich zadań, jak 
rewitalizacja parku w Prochowicach 
(z sukcesem, ponieważ mamy już 
środki), utworzenie mieszkań komu-
nalnych w budynku po starej przy-
chodni, inwestycje drogowe, tu m.in. 
na chodnik w ulicy Jaworowskiej, 
przebudowę Legnickiej oraz drogi 
w Lisowicach.
 Dzięki środkom finanso-
wym pozyskanym 
z programów ze-
wnętrznych oraz 
Fundacji KGHM 
Polska Miedź zre-
alizowaliśmy liczne 
projekty, choć war-
to w tym momen-
cie podkreślić, że 
na wsiach dużym 
wsparciem dla ini-
cjatyw społecznych 
był fundusz sołec-
ki. Dowodem może 
być choćby plac 
zabaw w Golance 
Dolnej, świetlica 
w Dąbiu czy Rogo-
wie Legnickim.
 W planach 
mamy jeszcze wie-
le innych zadań, 
które wkrótce za-
pewne ucieszą 
mieszkańców mia-
sta i gminy.

 Rok 2015 obfitował również 
w wydarzenia o charakterze kultu-
ralnym i oświatowym. Świętowali-
śmy 25 – lecie samorządu teryto-
rialnego, 50 – lecie funkcjonowania 
placówki oświatowej, w której znaj-
duje się Gimnazjum; tradycyjnie 
zorganizowaliśmy Międzynarodo-
wy Integracyjny Plener Plastyczny 
i Międzynarodowy Turniej Tańca 
Towarzyskiego, święto plonów i Dni 
Prochowic, Dzień Edukacji Narodo-
wej z koncertem kresowym, wieczór 
romansu polsko – rosyjskiego, Mi-
kołajki i Prochowickie Betlejem.
 Za ten dobry 2015 rok, za 
piękną i owocną współpracę ser-
decznie dziękuję: p.Tadeuszowi 
Samborskiemu – wicemarszałkowi 
woj. dolnośląskiego, p.Janinie Ma-
zur – Staroście oraz Zarządowi po-
wiatu legnickiego, Wojewódzkiemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska, 
Powiatowemu Urzędowi Pracy, Fun-
dacji KGHM, Legnickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej.
 Codziennie przekonuję się 
także, że mogę liczyć na ogromne 
zaangażowanie i wsparcie organi-
zacji, instytucji i firm działających 

na terenie miasta i gminy. Myślę tu 
szczególnie o służbach, czyli Ochot-
niczej Straży Pożarnej, Policji i służ-
bie zdrowia; organizacjach: Kole 
Sybiraków, PTTK oddział Ziemi Pro-
chowickiej, oddziale PZW, Lokalnej 
Grupie Działania Łęgi Odrzańskie, 
stowarzyszeniu Chór Dnia Jednego, 
klubach sportowych; placówkach 
kulturalnych i oświatowych, opiece 
społecznej, prezesach firm i spółek; 
księżach z parafii Prochowice i Kawi-
ce.
 Ciepłe i szczególnie ważne 
dla mnie podziękowania kieruję do 
pracowników Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Prochowicach. Każdego dnia 
dowodzicie Państwo, że tworzymy 
twórczy i zaangażowany zespół.

 Kiedy przy choince dokona-
liśmy już podsumowania minionego 
okresu, czas na życzenia na Nowy 
2016 Rok. Życzmy sobie zatem, aby 
przyniósł on wiele radości, powodze-
nie w realizacji zamierzeń, spokój 
i poczucie, że każdy dzień może roz-
kwitać w naszych rękach.

B

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

Kwiaty dla babci ! Dziadek ma święto ! 

Ty Babciu, dla gromadki wnuków kochających
jesteś podporą, przykładem i siłą…
Kto ci powie o dawnych latach
tych lat naoczny świadek.
Jak kraj nasz rośnie , jak ludzie rosną
opowie ci twój dziadek.

Więc wnuki proszą , żeby w kwiaciarniach
kwiatków były tysiące, 
dla każdej babci oraz dla dziadka 
róże, tulipany, prezenty pachnące.

W styczniu obchodzimy piękne rodzinne uroczystości nazwane w kalendarzu 
Dniem Babci i Dniem Dziadka. Wszystkim, którzy już taką rolę życiową ćwi-
czą, życzę zdrowia i pokładów ciepła, którego tak potrzeba, aby dzieci wyro-
sły na dobrych, życzliwych dorosłych. Wnukom zaś życzę, aby potrafili do-
cenić skarbnicę doświadczeń, którą dysponuje starsze pokolenie. Wystarczy 
pamięć, wierszyk, kwiatek, a nawet rozmowa telefoniczna, aby w styczniu 
zaświeciło słońce uśmiechu. 

Burmistrz MiG Prochowice 
Alicja Sielicka
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iosnę witamy koloro-
wo i świątecznie. Kli-
mat i nastrój radości 
towarzyszył wielu ko-
lejnym wydarzeniom, 

które miały miejsce w naszej gminie. 
Pozwolę sobie zatem pominąć tym 
razem informacje o przetargach i in-
westycjach, aby podzielić się z Pań-
stwem wieściami o innym ważnym 
aspekcie pracy samorządu, czyli or-
ganizacji uroczystości i konkursów, 
które promują aktywność i twórcze 
pasje dzieci, młodzieży i dorosłych.
 16 marca 2016 roku odbyła się 
uroczysta sesja Rady Miasta i Gminy 
Prochowice, którą zaszczycili goście 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego i Starostwa 
Powiatowego. Była do doskonała 
okazja do wyrażenia wdzięczności za 
bardzo dobrą współpracę w zakresie 
różnorodnych działań realizowanych 
na naszym terenie.
 Miłym akcentem sesji stało 
się podsumowanie gminnych kon-
kursów – na najpiękniejszą palmę 
wielkanocną oraz pisankę, kraszan-
kę, jaja malowane. Uhonorowaliśmy 
sołtysów z okazji ich święta, pogratu-
lowaliśmy chórzystom i obejrzeliśmy 
część artystyczną o zwyczajach wiel-
kanocnych.
 Przedświąteczne konkur-
sy już na stałe wpisały się w pejzaż 
naszego miasteczka i cieszą się co-
raz większym zainteresowaniem. 
Nie lada wyzwaniem stała się ocena 
prac, ponieważ otrzymaliśmy prze-
piękne wytwory zręcznych rąk osób 
w różnym wieku. Ponad 220 osób 
wykazało się inwencją i zdolnościa-
mi, a przede wszystkim dbałością 
o kultywowanie pięknych zwycza-
jów wielkanocnych. Nagrodziliśmy 
25 uczestników, ale tak naprawdę 
wszystkie małe i większe dzieła zasłu-
gują na uwagę i uznanie. Listę osób 
nagrodzonych oraz krótki fotorepor-
taż z rozdania nagród opublikujemy 
w następnym numerze „Wieści z Ra-
tusza”. Dziękuję wszystkim uczest-
nikom i gratuluję umiejętności oraz 
chęci ich wykorzystania. Ufam, że 
odtąd nie tylko uczniowie z naszych 
placówek, ale również dorośli coraz 
liczniej będą prezentować piękne 
wytwory rękodzieła. Już włączyły się 
licznie Panie z Koła Gospodyń Wiej-

skich w Lisowicach i nie tylko wyko-
nały wspaniałe małe dzieła, ale też – 
tak jak gospodynie z Golanki Dolnej 
- upiekły przepyszne ciasta, którymi 
poczęstowały zebranych.
 Słowa uznania za swoją pracę 
otrzymali nasi Sołtysi, ponieważ 11 
marca obchodzili swoje święto. Oka-
zaliśmy wdzięczność i szacunek za 
ich pracę dla lokalnych społeczności, 
wręczając dyplomy gratulacyjne.
 Gromkie brawa otrzymał 
Chór Dnia Jednego za swoją aktyw-
ność i promowanie gminy w regionie. 
Działalność Chóru doceniana jest nie 
tylko przez naszych mieszkańców, 
o czym świadczy tym razem piękny 

puchar przywiezio-
ny z gminy Miłko-
wice.
 O bogactwie 
zwyczajów wielka-
nocnych przypo-
mniał zebranym 
występ artystycz-
ny w wykonaniu 
młodzieży gimna-
zjalnej. Barwna 
gromada w stro-

jach ludowych przybyła z gaikiem, 
po czym zaśpiewała i opowiedziała 
o pięknej symbolice tradycji Świąt 

Wielkiej Nocy. Młodzież złożyła 
wszystkim piękne życzenia, z który-
mi i ja dzisiaj spieszę…W

Szanowni Państwo, Mieszkańcy 
miasta i gminy Prochowice, drodzy 
Goście!

Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym 
symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa 
i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie 
świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda 
budzi się do życia po zimie, zaś tradycje ludowe za-
równo upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 
lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyro-
dzie – wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewa-
nia, zbierania plonów i cieszenia się nimi.

Na świąteczne, wyjątkowe dni życzę wiosennych 
nastrojów, ciepłej, radosnej atmosfery, miłych spo-
tkań przy obficie zastawionym stole oraz zadumy, 
która pozwoli przeżyć je głęboko i zgodnie z pięknym 
polskim obyczajem.

Burmistrz MiG Prochowice 
Alicja Sielicka
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URZĄD MIASTA
I GMINY PROCHOWICE

Informacje i ogłoszenia

lutego 2016 r. odbyło się posie-
dzenie Komisji Budżetu, Roz-
woju Gospodarczego, Rolnic-
twa i Ochrony Środowiska

Podczas obrad:

1.W wolnych wnioskach i zapytaniach 
radni zgłosili:
• poważne ubytki w drodze od krzyża w kierun-

ku boiska sportowego, domków nauczyciel-
skich i byłego przejazdu kolejowego w Liso-
wicach,

• pozytywnie oceniono prace rozpoczęte przy 
ul. Świerczewskiego w zakresie przycinki 
drzewostanu,

• potrzebę naprawy-remontu drogi na ul. Roli 
Żymierskiego; stan techniczny tej drogi po-
garsza się,

• prośbę o wystosowanie pisma do administra-
tora drogi w Dąbiu z informacją o zniszczeniu 
pobocza drogi, z prośbą o podjęcie czynności 
naprawczych.

2. Stan dróg i chodników w mieście i gmi-
nie – zimowe utrzymanie

Ogólna długość dróg gminnych, zaliczonych do 
kategorii dróg publicznych wynosi 38,265 km, 
z czego o nawierzchni:
• bitumicznej ....... 17,769 km tj. 46,44%,
• z kostki betonowej ....... 2,858 km tj. 7,47%,
• z kostki granitowej ....... 2,271 km tj. 5,93%,
• gruntowej ....... 13,920 km tj. 36,38%*,
• szutrowej, frezowiny i kamiennej ....... 1,447 

km tj. 3,78%.

Ogółem drogi o nawierzchni twardej wynoszą 
24,345 km, co stanowi 63,62 % ogółu dróg. Na 
terenie miasta i gminy występują również drogi 
zaliczone do kategorii dróg wewnętrznych i do-
jazdowych do pól. Należą do nich m.in. ul. Ru-
miankowa, Akacjowa, Klonowa i Magnoliowa 
posiadające nawierzchnię gruntową.
Utrzymanie dróg realizowane jest poprzez:
• uzupełnienie ubytków masą na zimno i na 

gorąco,
• odnowieniem oznakowania poziomego 

(przejścia dla pieszych i martwe pola),
• uzupełnieniem – naprawą oznakowania pio-

nowego. 
Ponadto w roku 2015 wykonano prace związa-
ne z budową chodnika w ciągu ul. Mieszka I-go 
(wzdłuż muru cmentarnego) oraz w ramach 
oszczędności z zimowego utrzymania dróg po-
wiatowych wykonano przebudowę cieku burzo-
wego wraz z profilowaniem nawierzchni ul. 22-
go lipca.
W październiku 2015r zawarto porozumienie 
z Powiatem Legnickim, w ramach którego Gmi-
na zrealizowała zadanie związane z „Budową 
chodnika i wykonaniem nadbudowy nawierzchni 
w ciągu ul. Jagiellońskiej w Prochowicach”. War-
tość zadania 142 127,37 zł (Gmina 44 414,80 zł, 
Powiat 97 712,57 zł).
Przez teren Gminy Prochowice przebiegają rów-
nież drogi publiczne wyższej kategorii, do któ-
rych zaliczamy:
krajowe:
Nr 36 Prochowice – Lubin,
Nr 94 Legnica – Prochowice – Wrocław,
wojewódzkie:
Nr 338 Kawice – Lubiąż,
Nr 292 Lisowice – Ścinawa, 
powiatowe:
Nr 2191D Prochowice – Kwiatkowice – Rogów – 
Malczyce,
Nr 2193D Kwiatkowice – Lubiąż,
Nr 2184D Prochowice – Jawor,
Nr 2180D Lisowice – Szczytniki,

Nr 1244D Lisowice – Mierzowice – Gromadzeń,
Nr 2179D Kawice – Cichobórz – Dąbie – Szcze-
drzykowice,
ulice: 22-go Lipca, Jagiellońska, Jaworowska, 
Karola Miarki, pl. Kopernika, Wrocławska, 

Obowiązki zarządców dróg określone zostały 
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych i należą do nich m.in.:
• utrzymywanie nawierzchni, chodników, 

obiektów inżynierskich, urządzeń,
• zabezpieczających ruch i innych urządzeń 

związanych z drogą,
• koordynacja robót w pasie drogowym,
• wykonywanie robót interwencyjnych, utrzy-

maniowych i zabezpieczających,
• przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich 

użytkowników,
• sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew 

i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie 
drogowym poza obszarami zabudowanymi.

Wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa ru-
chu drogowego i utrzymania dróg są przez Gmi-
nę na bieżąco kierowane do zarządców, tj.:
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-

strad we Wrocławiu 
• Rejon Dróg Legnica, ul. Prusa 11
• Rejon Dróg Wołów, ul. Piłsudskiego 10
• Dolnośląska Służba Dróg i Kolei Wrocław, ul. 

Krakowska 28
• Starostwo Powiatowe Legnica,  

pl. Słowiański 1

Zamierzenia i plany odnośnie dróg na rok 
2016:
• przygotowywana jest dokumentacja technicz-

na na remont ul. Legnickiej łącznie z remon-
tem chodników oraz wymianę sieci wodno-
-kanalizacyjnej, na realizuję tego zadania 
zostanie złożony wniosek do tzw. schetynów-
ki,

• do 14.03 zostanie złożony wniosek do PROW 
na remont chodnika i jezdni we wsi Kawice,

• do Funduszu Ochrony Gospodarki Gruntami 
złożone zostaną dwa wnioski na remont drogi 
we wsi Lisowice oraz we wsi Szczedrzykowice,

• do Świąt Wielkanocnych planowany jest wy-
bór wykonawcy budowy chodnika wzdłuż ul. 
Jaworowskiej,

• zgłoszono do Starostwa problem związany 
z usunięciem dwóch poważnych kałuż, jakie 
znajdują się na ul. Wrocławskiej jaki i na ul. 
22-go Lipca oraz odkrzaczeniem pobocza 
dróg.

Dodatkowo w punkcie tym radni zgłosili potrze-
bę likwidacji zastoiska wody w poboczu drogi 
we wsi Lisowice na wysokości Miejskiego Przed-
szkola w Prochowicach przy ul. Kochanowskiego 
oraz niebezpieczny ubytek w ul. Wrocławskiej.

3) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii za rok 2015 omówiła 
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Narkomanii. Plan ogólny wynosił 
138 000 zł wydano 133 298,97 zł. Wpłaty z tytułu 
opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i poda-
wanie alkoholu w roku 2015 wyniosły 135 654,96 
zł.

W okresie sprawozdawczym dofinanso-
wano następujące zadania i projekty.
• Impresariat Artystyczny „Inspiracja” Kraków 

- 3 spektakle (2 dla SP, 1 gimnazjum) - na 
kwotę 1.050.zł

• „Święto pieczonego ziemniaka” piknik na 
osiedlu XXX- lecia w Prochowicach - kwota 

200zł (zakup materiałów spożywczych),
• Bal Mikołajkowy świetlica Lisowice - 200zł 

(zakup art. spożywczych)
• „Dziecięce Eldorado z POKiS” 3.500zł - or-

ganizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia 
Dziecka

• Polskie Towarzystwo Osób Niepełnospraw-
nych - 324zł zakup biletów na spektakl profi-
laktyczny „ Świat pełen pokus”,

• „Trzeźwo, myślę, działam, bawię się” - Gim-
nazjum w Prochowicach - 2500zł

• dofinansowanie działalności świetlicy środo-
wiskowej przy Kościele Parafialnym w Pro-
chowicach (zatrud nienie opiekuna) - kwota 
3.099,08zł,

• program profilaktyczny realizowany na tere-
nie sołectw gminy Prochowice - 45.000,00zł,

• pozalekcyjne zajęcia sportowe - Uczniowski 
Klub Sportowy „TORA” - 4.000zł,

• wypoczynek letni „ Tęczowe wakacje” - 1O.O-
OOzł

• „Święto rodziny” festyn rodzinny dofinanso-
wanie 600zł

• XIX Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Chłop-
ców kwota 700zł

4) Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
• określenia kryterium rekrutacji do szkół pod-

stawowych i gimnazjum, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Prochowice,

• przyjęcia prowadzenia zadania publicznego; 
Gmina Prochowice działając wspólnie z Po-
wiatem Legnickim, na rzecz przebudowy dro-
gi powiatowej nr 2179D w Kawicach na odcin-
ku od drogi krajowej nr 94 do drogi Gminnej 
- działka nr 820, polegającej na zmianie na-
wierzchni drogi oraz przebudowie chodnika 
i budowie systemu odwodnienia, będzie ubie-
gać się o środki zewnętrzne w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach operacji typu „Budowa 
i modernizacja dróg lokalnych”.

5) W sprawach różnych:
• Sekretarz MiG poinformował o potrzebie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych nt. 
„Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prochowi-
ce na lata 2016-2024”.

Konsultacje przeprowadzone zostały w dniach 
od 18 lutego 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r. 
w formie otwartych spotkań konsultacyjnych ze 
wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami 
miasta i gminy.

Informacje o projekcie „Strategii Rozwoju Mia-
sta i Gminy Prochowice na lata 2016-2024” wraz 
z formularzem zgłaszania uwag udostępniono na 
stronie www.prochowice.com.

W związku z potrzebą przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych w/w sprawie zmieniono termin 
sesji z 24 lutego na 26 lutego br.
Ponadto w sprawach różnych:
• podziękowano za szybką realizację wniosku 

w zakresie przycinki gałęzi wzdłuż nowo wy-
konanego chodnika przy ul. Jagiellońskiej,

• pytano o program zabytków i czy w progra-
mie tym jest ujęty kościół w Kwiatkowicach 
i czy istniałaby możliwość pozyskania środ-
ków na jego remont,

• zgłoszono problem związany z dożywaniem 
bezpańskich kotów przy budynku komunal-
nym ul. Pocztowa 16 w Prochowicach.

Burmistrz MIG Alicja Sielicka poinformowała o:
• odbytym spotkaniu z mieszkańcami Szcze-

drzykowic w sprawie remontu świetlicy 
i środków zewnętrznych na ten cel,

• przygotowaniu wniosku na renowacje boiska 

sportowego w Kwiatkowicach –zadanie to 
zostało rozpoczęte w ramach funduszu sołec-
kiego, posiadamy niezbędne dokumenty do 
złożenia wniosku,

• czynionych staraniach w zakresie pozyskania 
środków na budowę hali gimnastycznej,

• propozycji częściowego wyłączenia z parko-
wania pojazdów w Rynku,

• rozpoczętych pracach porządkowo - rozbiór-
kowych na terenie byłej garbarni, teren po 
uporządkowaniu zostanie przeznaczony jako 
kompleks handlowo-usługowy.

Ustalono terminy komisji i sesji na miesiąc ma-
rzec 2016.

Przewodniczący Komisji
August Pawlik

17 lutego 2016 roku miało miejsce posie-
dzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecz-
nych, Edukacji, Kultury i Sportu.

Tematyka posiedzenia oscylowała wokół nastę-
pujących zagadnień:

1) W wolnych wnioskach i zapytaniach:
• radni zapoznali się z treścią uchwał Regio-

nalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opi-
nii o prawidłowości planowanej kwoty długu 
Miasta i Gminy Prochowice, przedstawionej 
w uchwale Rady MIG w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pro-
chowice oraz uchwale Rady MiG w sprawie 
budżetu MiG Prochowice na 2016 (opinia 
jest pozytywna) oraz w sprawie opinii o moż-
liwości sfinansowania deficytu budżetu MIG 
Prochowice przedstawionego w uchwale rady 
MIG Prochowice w sprawie budżetu MIG 
Prochowice na 2016 rok (opinia pozytywna),

• w imieniu mieszkańców osiedla XXX-lecia 
proszono o wystosowanie pisma do firmy 
świadczącej usługi w zakresie odbioru odpa-
dów o uczulenie osób wykonujących te prace, 
aby nie pozostawiali po sobie nieporządku 
(rozsypane nieczystości zwłaszcza popiół).

2-3) Informację nt. działalności i pozyskanych 
środkach przez M-G Ośrodek Pomocy Społecz-
nej za 2015 r. w tym realizacja zadań z zakresu 
wspierania rodzin w roku 2015, zamierzenia na 
rok 2016, pomoc rodzinom wielodzietnym – kar-
ta rodziny oraz informację nt. sytuacji material-
nej uczniów - pomoc z MGOPS ,,pomoc dzieciom 
i młodzieży niepełnosprawnej, osoby niepełno-
sprawne w środowisku lokalnym (skala zjawiska, 
pomoc osobom niepełnosprawnym) omówiła 
Dyrektor MGOPS.

Informacja zawiera dane z wykonania wy-
datków w dziale 852, które zaplanowano na 
kwotę 3 814 338,20 zł, a wykonano na kwotę 
3 771 046,67, co stanowi 98,86% planu, świad-
czenia społeczne – zadania własne, efekty pracy 
socjalnej, świadczenia społeczne, powody przy-
znawania pomocy, charakterystykę usług opie-
kuńczych i psychiatrycznych, realizację funduszu 
alimentacyjnego, pomoc dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej, inne zadania, zamierzenia na 
2016 rok.

W dyskusji radni poruszyli i między innymi na-
stępujące zagadnienia; tendencje jeśli chodzi 
o liczbę podopiecznych MGOPS, programu ro-
dzina 500+, asystenta rodziny itp.

4) Informację nt. wypłaty stypendium prezentuje 
tabela (str. 3).

5) Radni wysłuchali informacji nt. przebiegu ak-
cji dożywiania dzieci w gminnych placówkach 
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oświatowych. Z przedłożonych informacji wyni-
ka, iż dzieci otrzymują mleko, przetwory mlecze, 
owoce i warzywa oraz obiady.

6) Zaopiniowano projekt uchwał w sprawach:
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szarów w obrębie wsi Gromadzyń w gminie 
Prochowice, w obrębie wsi Cichobórz w gmi-
nie Prochowice oraz w obrębie wsi Golanka 
Dolna w gminie Prochowice;

Niniejsze uchwały stanowią kontynuację prac 
planistycznych rozpoczętych w 2009r. - po 
uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy Prochowice.

Stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym dokonana została analiza dotycząca za-
sadności przystąpienia do sporządzenia planu 
i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Prochowice. Obszary przewidziane do 
opracowania planu miejscowego stanowią obec-
nie tereny upraw polowych (RP), tereny łąk (RŁ) 
oraz lasów (LS). W granicach obszarów znalazł 
się również teren obecnie zainwestowany - teren 
usług sportowo - rekreacyjnych (US), dla którego 
przewiduje się zmianę przeznaczenia terenu na 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie 
z ustaleniami studium.

• uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Procho-
wice na lata 2016-2024;

Strategia Rozwoju Gminy Prochowice na lata 
2016-2024 jest planem osiągnięcia długofalo-
wych zamierzeń Gminy Prochowice. Implikuje 
ona przejście z obecnej sytuacji do pożądanego 
stanu wyrażonego w wizji rozwoju. 

Strategia Rozwoju Gminy Prochowice na lata 
2016-2024 to jeden z najważniejszych dokumen-
tów przygotowywanych przez samorząd 
gminny. Określa on priorytety i cele po-
lityki rozwoju społeczno-gospodarczego 
prowadzonego na obszarze całej Gminy. 
Strategia stanowi także odpowiedź na 
wymóg prowadzenia polityki rozwoju 
w oparciu o strategię, jak również sku-
teczną próbę dostosowania działalności 
Gminy do standardów europejskich.

Prowadzona w ubiegłym roku ewaluacja 
bieżąca Strategii Rozwoju Gminy Pro-
chowice na lata 2005-2013 wykazała, że 
zasadnym jest podjęcie prac nad nowym 
dokumentem planistycznym dla naszej 
gminy. Fakt ten znajduje również po-
twierdzenie w zaleceniach Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, wynikających bezpośrednio 
z przyjętej w 2013 roku nowej Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. Z uwa-
gi na powyższe oraz mając na względzie nową 

perspektywę finansową i programy operacyjne 
na lata 2014-2020 Gmina Prochowice przystą-
piła w ubiegłym roku do opracowania nowego 
dokumentu rozwojowego dla miasta i gminy 
Prochowice.

• zmian budżecie miasta i gminy Prochowice 
oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Prochowice.

7) W sprawach różnych:
Burmistrz MIG Alicja Sielicka poinformowała o:
• dewastacji nowo wykonanej wiaty przystan-

kowej przy ul. Jaworowskiej w Prochowi-
cach, wybito cztery szyby, koszt wymiany 
szyb będzie dość znaczny,

• propozycji częściowego wyłączenia z parko-
wania Rynku, zaproponowała by radni na 
marcowych posiedzeniach komisji zajęli się 
tą tematyką, przeprowadzili lustrację w te-
renie, która pozwoli na podjęcie właściwej 
decyzji,

• do końca marca br. zostaną złożone wnioski 
na remont drogi w Kawicach jak i przebu-
dowę pomieszczeń na stadionie miejskim w 
Prochowicach,

• spotkaniu odbytym w sprawie budowy wałów 
przeciwpowodziowych na terenie Gminy Pro-
chowice. Z przedłożonej koncepcji wynika iż 
długość wałów przewidzianych do remontu 
uległa znacznemu wydłużeniu tj. z 7 km do 
13 km co jest bardzo pozytywne. W koncepcji 
przewidziano zabezpieczenie Cichej Wody.

Na koniec lipca br. Dolnośląski Zarząd Meliora-
cji będzie składał wniosek do RPO na przydzie-
lenie środków na realizację zadania.

Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Leszczyńska

26.02.2016r. Rada Miasta i Gminy VII ka-
dencji odbyła II w tym roku posiedzenie 
Rady, w którym uczestniczyło 15 radnych, co 
stanowiło quorum do podejmowania uchwał. 
Radzie przewodniczyła Maria Maćkowiak Prze-

wodnicząca Rady Miasta i Gminy .Po powitaniu 
gości i przegłosowaniu porządku obrad przystą-
piono do jego realizacji.

W posiedzeniu Rady uczestniczyli zaproszeni 

goście – przedstawiciele Miejskiej Policji w Le-
gnicy, którym P. Burmistrz i Przewodnicząca 
Rady wręczyły listy gratulacyjne i kwiaty, dzię-
kując za czuwanie nad bezpieczeństwem miesz-
kańców naszej gminy.

Następnie Kierownik Rewiru II Policji - Pan 
D. Krzeczkowski zaprezentował mapę zagro-
żeń w celu konsultacji społecznej. Mapa będzie 
dla policji pomocnym narzędziem w prognozie 
zagrożeń jak i optymalizacji działań policji. Do-
stępna będzie na stronie internetowej Komendy 
Miejskiej Policji w Legnicy.

Przyjęto bez uwag protokół z poprzedniej XVIII 
sesji. Do protokołu przyjęto sprawozdanie : 
z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzi-
ny w roku 2015 i zamierzeń na rok 2016 przez 
MGOPS. Informację tę uzupełniła Przewodni-
cząca Rady o inne działania o charakterze po-
mocowym, chociażby takie jak : prowadzenie 
stołówki charytatywnej, dotowanej przez Urząd 
MiG, rozdzielnictwo żywności, owoców pomoc 
pieniężna radnych.

Uchwały podjęte na sesji dotyczyły:
• zmian w budżecie na 2016r. i w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej. Zmiany dotyczyły 
korekt kosztów finansowych na zadania – 
remont nawierzchni trawiastej płyty boiska 
sportowego w Kwiatkowicach i przebudowa 
ul. Legnickiej.

• sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy i mia-
sta Prochowice w obrębie wsi Gromadzyń, 
Cichobórz i Golanka Dolna

• określenia kryteriów rekrutacji do szkół pod-
stawowych i gimnazjum, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Prochowice, do po-
stępowania rekrutacyjnego dla kandydatów 
zamieszkujących poza obwodem szkoły

• przejęcia zadania publicznego- dotyczy prze-
budowy drogi powiatowej w Kawicach; prze-
jęcie zadania pozwoli na pozyskanie środków 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020

• uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Procho-
wice na lata 2016-2024.

Strategia Rozwoju Gminy określa priorytety 
i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego, 
stanowi także odpowiedź na wymóg prowadze-
nia polityki rozwoju w oparciu o strategię, jak 
również skuteczną próbę dostosowania Działal-
ności Gminy do standardów europejskich.

Zgłoszono wnioski:
• zakupu kaset na pieniądze dla sołtysów,
• wskazano na niebezpieczne wykopy na wa-

łach rzeki Kaczawa,
• braki oświetlenia, uszkodzenia lustra, hy-

drantu w Lisowicach.

Pani Burmistrz zdementowała informację 
o sprzedaży boiska w Lisowicach, wyjaśniła spra-
wę przesunięcia środków (do pozyskania) mię-
dzy sołectwami. Poinformowała między innymi 
o złożonych wnioskach do Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych na remont dróg w Lisowicach 
i Szczedrzykowicach.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodnicząca zamknęła sesję.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy
Maria Maćkowiak

                     6 marca 2016 r.

                         odszedł najstarszy 
kapłan Archidiecezji 

Wrocławskiej

Ks. kanonik 
Franciszek 
Rozwód

w październiku 2015 r. skończył 
104 lata.

Ks. kanonik Franciszek Rozwód urodził się 10 października 1911 r. 
w Żyrawie k. Lwowa. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937 roku. 
Pierwszą placówką kapłana była Nawaria koło Lwowa. Później posługiwał 
w Bóbrce i Porchowej Archidiecezja Lwowska, a od 1945 r. w parafiach 
archidiecezji wrocławskiej: w Bielawie, Stroniu Śląskim, Żabinie, Siedlęcinie 

i Prochowicach od 15 czerwca 1964r. do końca czerwca 1981r.

24 sierpnia 2007 r. został odznaczony tytułem Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Prochowice za długoletnią posługę duszpasterską w Parafii 
Rzymskokatolickiej w Prochowicach, stałą troskę o obiekty sakralne 
i budowę świątyni w Mierzowicach oraz duchowe wspieranie wiernych 

w czasach, kiedy kościół spychano na margines życia publicznego.

Pytany o przepis na długowieczność mówił, że takiego nie ma. 
Podkreślał, że wszystko zawdzięcza Bogu i tylko na Nim polega. 
Ks. Franciszek praktycznie do końca swojego życia był aktywnym 

kapłanem. Jego pasją było pszczelarstwo.

Od wielu lat mieszkał w Domu Księży Emerytów na Ostrowie Tumskim 
we Wrocławiu, skąd regularnie dojeżdżał autobusem miejskim do 
Parafii św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu, aby pomagać zwłaszcza 
swoją obecnością w konfesjonale. Dopiero przed około rokiem, po 

przebytym zapaleniu płuc, ograniczył swoją aktywność.

B. Kwiecień

Rok szkolny 2014/2015 styczeń 2015r. - czerwiec 2015r.

Liczba  złożonych  wniosków  do  15  września  2014r.  o

przyznanie stypendium szkolnego

162

Liczba złożonych wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego 1

Liczba przyznanych stypendiów szkolnych 162

Liczba przyznanych zasiłków szkolnych 1

Kwota przyznanych stypendiów szkolnych II transza styczeń-czerwiec 2015r.

58.690,00 zł

dotacja:  45.048,00 zł  wkład  własny:

13.642,00 zł

Kwota przyznanych zasiłków szkolnych 530,00 zł

Razem wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych 59.220,00 zł

Rok szkolny 2015/2016 wrzesień 2015r. - grudzień 2015r.

Liczba  złożonych  wniosków  do  15  września  2015r.  o

przyznanie stypendium szkolnego

132

Liczba złożonych wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego 1

Liczba przyznanych stypendiów szkolnych 128

Liczba przyznanych zasiłków szkolnych 1

Kwota przyznanych stypendiów szkolnych I  transza  wrzesień-grudzień

2015r.

42.038,00 zł

dotacja:  33.584,00  zł  wkład

własny: 8.454,00 zł

Kwota przyznanych zasiłków szkolnych 500,00 zł

Razem wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych 42.538,00 zł

Przyznana

dotacja 2015r.

Wkład  własny

2015r.

Zasiłki szkolne 2015r. Razem  wydatki  stypendia

szkolne 2015r.

78.632,00 zł 22.096,00 zł 1.030,00 zł 101.758,00 zł
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Darmowe jabłka dla mieszkańców
Miasta i Gminy Prochowice

Z

onad 5 ton 
żywności na 
kwotę 15 913 
zł. otrzyma 320 
osób z terenu 

Miasta i Gminy Procho-
wice oraz 33 osoby /pogo-
rzelcy/ z terenu Rui.
 Do końca kwiet-
nia 2016 roku osoby, 
które otrzymały skiero-
wanie z Ośrodka Pomocy 
Społecznej, będą mogły 
skorzystać ze wsparcia 
w postaci żywności, która 
cyklicznie będzie dystrybuowana 
w formie paczek żywnościowych 
w składzie: mleko, makaron, 
ryż, kasza , płatki kukurydzia-
ne, groszek z marchewką, kon-
centrat pomidorowy, dżem, 
mielonka wieprzowa, klopsiki 
w sosie własnym, olej rzepako-
wy, ser edamski, ser topiony, 
kawa inka i sok jabłkowy.
 Program dostarczania 
Żywności dla najbardziej potrze-
bujących pomocy jest realizowany 
z inicjatywy Pani Burmistrz Ali-
cji Sielickiej. Bezpośrednim 
pozyskaniem żywności oraz jej 
dystrybucją zajmuje się Urząd 
Miasta i Gminy Prochowice.
 W roku 2015 mieszkań-
cy otrzymali ponad 17 ton żyw-

ności na kwotę 54 505 zł.
 Oprócz rozdawania 
żywności organizujemy dzia-
łania na rzecz zapobiegania 
wykluczeniu społecznemu: 
warsztaty psychologiczne, 
prawne, kulinarne, manualne.
 Program Operacyjny Po-
moc Żywnościowa 2014 – 2020 jest 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Po-
trzebującym.

Barbara Kwiecień

P

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:
Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

(lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Wrocławskiej 15 w Prochowicach).

ZAWIADOMIENIE
Informuję, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. o godz. 9.30 w sali nr 20 Urzędu 
Miasta i Gminy w Prochowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie 
Gminnej Spółki Wodnej Prochowice, na które zapraszam wszystkich 

zainteresowanych. Tematem posiedzenia będzie:
1. Ustalenie składki na rok 2016.

2. Ustalenie planu prac na rok 2016.
3. Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowo 

– finansowych i budżetu za rok 2015.
4. Zatwierdzenie budżetu na rok 2016.

5. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej GSW.
6. Sprawy różne.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W ZEBRANIU.

Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej
Alina Pałaszewska

Z okazji „Dnia Sołtysa” przypadającego 11 marca życzymy 
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości 

i sukcesóww działaniu na rzecz społeczności naszych wsi.
 

Równocześnie składamy podziękowanie za dotychczasową 
pracę i  liczymy na dalszą owocną współpracę 

z samorządem gminnym.

Z  wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice 
Alicja Sielicka

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

inicjatywy p.Alicji Sielic-
kiej Burmistrza Miasta 
i Gminy Prochowice Tir 
wyładowany jabłkami 
o godz. 12.oo czekał na 

mieszkańców. Chętnych nie zabra-
kło; 373 osobom rozdano 20 ton 
jabłek. Organizatorzy prowadzili 
ewidencję, w której przede wszyst-
kim zwrócono uwagę na osoby 
potrzebujące, między innymi pod-

opiecznych miejskich ośrodków 
pomocy społecznych, ale nie tylko. 
Na każdego członka rodziny przy-
padła 20-kilogramowa skrzynia 
jabłek. Niektórzy odbierali więc na-
wet około 100 kilogramów owoców. 
Akcja rozdawania owoców i warzyw 
będzie kontynuowana w naszej 
gminie.

B.Kwiecień

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE Alicja Sielicka
Krajowa Federacja Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej  

„Budowlani” Kielce

PROCHOWICZANIE 
OTRZYMUJĄ ŻYWNOŚĆ !
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Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że posiada 
w swoim księgozbiorze następujące pozycje książkowe: 
 
1.W.Sztander – Poza kontrolą
2.A.Dudzik – Trzeźwieć razem
3. Z. Sobolewska – Odebrane dzieciństwo
4.L.Golińska – Złość
5.M.Kisiel – Zajęcia psychoedukacyjne dla współuzależnionych x 2
6.W. Sztander – Rodzina z problemem alkoholowym, Pułapka współuzależnienia, 
Rozmowy, które pomagają, Interwencja wobec osoby uzależnionej.
7.B.F.Okun – Skuteczna pomoc psychologiczna.
8. M.Klecka – Ciąża i alkohol.
9. J.Mellibruda – Pułapka nie wybaczonej krzywdy, Poszukiwanie siebie, 
10. P. Lockley – Praca grup wsparcia z rodziną.
11. J.Dąbrowski – Zrozumieć dziecko.
12. Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików.
13.Gdzie się podziało moje dzieciństwo. 
14. Dzieci , alkohol, narkotyki.
15.Trening asertywności
16.Gestalt – terapia krótkoterminowa.
17. Porozumienie bez przemocy.
18.E.Woydyłło – Aby wybaczyć.

Ważne adresy:

Centrum Psychiatrii i Psychologii MariaMed 
ul. Wyszyńskiego 6, 59-300 Lubin 
tel.76 746 19 30

filia Wojewódzkiego szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień
ul. Chojnowska 81,59-220 Legnica
tel.76/866-09-05

niepubliczny ZOZ 
Miedziowe centrum Zdrowia 
Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu
M. Skłodowskiej – Curie 60,59-300 Lubin
tel. 76/846-03-12

ZOZ Poradnia Odwykowa 
ul. Łokietka 3,59-300 Lubin
tel.76/846-14-25

nZOZ Poradnia Uzależnień
Konstytucji 3 Maja 7
55-300 Środa Śląska
tel. 71/31-73-961

Wojewódzki szpital dla nerwowo i Psychicznie Chorych
al.1000-lecia 30 Bolesławiec
Przychodnia terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 
tel. 75/738-03-00
Oddział detoksykacji dla Uzależnionych od Alkoholu
tel.75/732-32-08
Oddział Leczenia Uzależnień Alkoholowych
tel. 75/735-32-01 w.148,220

Przychodnia rejonowa specjalistyczna 
Poradnia Odwykowa
Aleje Jerozolimskie28,56-120 Brzeg Dolny
tel.74/811-07-68;811-05-05;811-07-06

Przychodnia rejonowa – Poradnia Uzależnień
ul. Piłsudskiego 1059-400 Jawor
tel.76/870-25-21

Warto wiedzieć więcej…

W związku z zawartą umową na żywność wspólnie z Bankiem Żywności we 
Wrocławiu zorganizowaliśmy działania wspierające, edukacyjne i włączające. 
Wzmacniające samodzielności i kompetencje w zakresie prowadzenia gospo-

darstwa domowego.

W Prochowickim Ośrodka Kultury i sportu osoby zakwalifikowane 
do programu uczestniczyli w warsztatach:

9 marca 2016r z dietetykiem
pn. „ZdrOWe żyWIenIe”
10 marca 2016r. z ekonomistą 

pn. „eKOnOMIa W GOsPOdarsTWIe dOMOWyM”
11 marca 2016r. z kucharzem 

pn. „POKaZy KULInarne -deGUsTaCJa”
 

B. Kwiecień

Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020

Podprogram 2015
„Współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym”
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obota 5 marca 
2016, niby zwykła 
sobota taka jak każ-
da inna… Jednak 
z racji tego, iż tuż, 

tuż Dzień Kobiet, Prochowicki 
Ośrodek Kultury i Sportu oraz 
Burmistrz MiG Pani Alicja Sie-
licka pozwolili sobie tym razem 
tego dnia zabrać wszystkie Pa-
nie na „urlop”.
 Właśnie wakacyjny 
odpoczynek był tematem prze-
wodnim tegorocznych obcho-
dów Dnia Kobiet w Prochowi-
cach. Jak zwykle na początku 
panie zostały obdarowane 
słodkim upominkiem, po czym 
został wyświetlony film, w któ-

rym główne role zagrały Kobiety 
z Prochowic.
 Panie mogły również po-
słuchać znanych piosenek w wy-
konaniu rodzinnego zespołu 
z Brzegu Dolnego, obejrzeć przy-
gotowane przez instruktorów 
POKiS oraz mieszkańców naszej 
gminy dwa skecze kabaretowe, 

których tema-
tem oczywi-
ście był urlop.
 P r o -
gram filmo-
wo- kabareto-
wo- muzyczny 
został uzupeł-
niony przez 
pokaz przy-
stojnych tan-
cerzy z grupy 
G e n t e l m a n 

z Wrocławia.
Jeszcze raz pragniemy złożyć 
wszystkim Paniom serdeczne ży-
czenia z okazji ich święta. Mamy 
nadzieję, że za rok spotkamy się 
tak samo, a może nawet i więk-
szym gronie…

Tomasz Jarczak

Kultura - Edukacja 
Wydarzenia

Dzień Kobiet… na urlopie

S
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styczniu członkowie 
Klubu Książki mieli 
przyjemność spotkać się 
z Jolantą Szwable au-
torką bardzo inspirują-
cych antologii cytatów. 

Swoje książki pani Jolanta kieruje do 
wszystkich bez względu na wiek i płeć. 
Misją autorki jest inspirowanie do ak-
tywności, dawanie radości, dobrej ener-
gii, ale także i nadziei, że można prze-
zwyciężać najgorszą sytuację w życiu.
 Uczestnicy spotkania mieli 
możliwość zakupienia nowo wydanych 
książek i zdobycia autografu.
 Na lutowym spotkaniu DKK 
z wielką przyjemnością przekazywaliśmy 
sobie wrażenia po przeczytaniu książki 
Hanny Kowalewskiej pt. „Tam, gdzie nie 
sięga już cień”. Dyskusja wywołała wie-
le emocji, ponieważ dla jednych główna 
bohaterka była dzielna i radziła sobie 
z pokonywaniem trudności życiowych, 
a dla innych była słaba, bezsilna, znoszą-

ca upokorzenia ze stoickim spokojem. 
Jednak mimo tego wszyscy stwierdzili 
jednogłośnie, że książka warta była prze-
czytania i z przyjemnością polecali ją 
swoim znajomym.
 2 marca spotkanie uświetni-
ła projekcja, której główną bohaterką 
była Emilia Krakowska. Znana polska 

aktorka przeka-
zywała Seniorom 
swoje pomysły na 
aktywność umy-
słową i fizyczną, 
radzenie sobie 
z chorobą oraz 
ograniczeniami 

wieku dojrzałego. 
Ważny elementem 
w jej życiu jest myśl 
„Bądź dobry dla 
siebie i dla innych”.
 O b e c n i e 
Klubowicze czytają 

książkę Marii Berny pt. „Wołonianka”.
 Ważnym wydarzeniem dla 
Członków DKK w Prochowicach był 
wspólny wyjazd do kina na film pt. 
„Sprawiedliwy”. Wrażenia z tego filmu 
oraz przeczytanej lektury omawiane 
będą na marcowym spotkaniu.

Dyskusyjny Klub Książki pod Piątką

W

ak co roku w okresie od lutego 
do kwietnia w naszej Bibliote-
ce odbywają się przygotowa-
nia do eliminacji gminnych, 
a późnij finału powiatowego 

konkursu czytelniczego. Tym razem 
z tym trudnym konkursem zmierzyło się 
7 śmiałków: Norbert Brząkowski, Ana-
stazja Kiljańska, Aleksandra Radny, Ga-
briela Tyfel, Karol Tyfel, Jaśmina Wszo-

łek i Lucyna Zwarycz.
 Uczestnicy musieli szczegółowo 
zapamiętać przeczytaną lekturę, którą 
w tym roku była książka Andrzeja Ma-
leszki pt. „Świat Ogromnych”.
 Podczas dziesięciu spotkań 
w Bibliotece uczestnicy przygotowywani 
byli do eliminacji gminnych, a z nich wy-
łoniła się trójka gigantów, która to najle-
piej odpowiedziała na 24 pytania.

 Tak więc w finale powiatowym 6 
kwietnia br. Miasto i Gminę Prochowice 
reprezentować będą następujące osoby: 
Jaśmina Wszołek, Norbert Brząkowski, 
Lucynka Zwarycz. 
 Trzymamy kciuki za naszych Fi-

nalistów, życzymy im miejsc na podium. 
Relacje z finału przedstawimy w następ-
nych Wieściach z Ratusza.
 Pozostałym dzieciakom oraz ich 
Rodzicom dziękujemy za przygotowania 
i udział w konkursie.

Powiatowy Konkurs Czytelniczy pn.  
„W mocy magicznego drzewa”

J

Wypełnij ankietę W BiBliotece
Informujemy, że Biblioteka Publiczna w Prochowicach bierze udział w „Badaniach 
efektywności bibliotek” w ramach projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”. 
Badania prowadzone są przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a objęte 
programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. Obserwatorium 

Kultury.

Nasza biblioteka musi skierować ankiety do 272 użytkowników Biblioteki. 
Wypełnione ankiety zostaną przeanalizowane, a finałem Badania będzie raport, 
z którego dowiemy się jak nasza Biblioteka jest odbierana przez użytkowników.

Anonimowe ankiety można wypełniać do końca marca br. Zapraszamy wszystkich, 
którzy tego jeszcze nie zrobili do naszej placówki.

DroDzy Mieszkańcy Miasta  
i GMiny prochoWice.

Powstaje książka o Prochowicach lat 70-tych i 80-tych 
autorstwa p. Teresy Rejchan.

Kto z Państwa jest w posiadaniu zdjęć z tamtych czasów obrazujących pracę 
w Zakładach Drobiarskich, „Reniferze”, w Szkołach, Przedszkolu, w Betoniarni, 
Cegielni, w GS-ie, w Urzędzie Miasta itp. oraz zdjęć z uroczystości domowych 
(wesela, komunie), z zabaw, wypoczynku z uprawiania sportu itp. proszony jest 
o przekazanie podpisanych zdjęć do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Prochowicach lub na ręce Autorki.
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Wieści z Przedszkola
„Królowa śniegu”

lutego odwiedzili 
przedszkole aktorzy 
Art – Kraków. Spek-
takl, który przed-
stawili, nosił nazwę 

„Królowa śniegu”. Dzięki obejrzanej 
inscenizacji mali widzowie mieli moż-
liwość zapoznania się z wartościami ta-
kimi jak: dobro, piękno, sprawiedliwość 
i prawda. To wspaniałe przestawienie 
aktywizowało małych przedszkolaków 
do wspólnej zabawy. Dzieci zachwycone 
były barwnymi kostiumami oraz bogatą 
scenografią, która w pełni oddawała ba-
śniową atmosferę. Gra aktorów została 
nagrodzona dużymi brawami. Spektakl 
był zorganizowany przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Miejskiego Przedszkola 
w Prochowicach.

Kim jest weterynarz?

a początku marca przedszko-
le odwiedziły pani Ola oraz 
pani Joasia wraz ze swoimi 
pupilami pięknym kotem 
oraz niesfornym pudelkiem. 

Spotkanie rozpoczęły od ważnych i cie-
kawych informacji na temat zwierząt, 
omówiły ich wygląd, cechy charaktery-
styczne oraz przedstawiły poszczególne 
gatunki i rodziny zwierząt.
 Następnie opowiedziały o pracy 
weterynarza. Dzieci dowiedziały się jak 
wygląda i co zawiera teczka pani dok-
tor, strój, w który ubiera się do operacji 
chirurgicznych. Ciekawostką było rów-
nież to, że są różne wielkości stetosko-
pu, dobierane odpowiednio do wielkości 
zwierząt. Dużą frajdą była możliwość po-
słuchania jak bije serce psa, oraz zaob-
serwowanie jak zachowują się jego oczy 
podczas badania. Dziękujemy za miłą 
wizytę!

„Piękna i Bestia”

marca dzieci z grup star-
szych wyruszyły zaraz po 
śniadaniu na spektakl 
muzyczny „Piękna i Be-
stia” oraz „ Opowieści 

z Narni”. Spektakle przedstawiali akto-
rzy z Teatru Współczesnego w Krakowie. 
Dzieci zapoznały się z nowym gatunkiem 
muzycznym jakim jest musical, posze-
rzyły wiedzę na temat uczucia miłości 
oraz poznały różne wartości obecne 
w życiu: lęku, braku akceptacji inności 
czy próżności. Z wielką cierpliwości wy-
słuchały przedstawienia i gromkimi bra-
wami nagrodziły aktorów.

Pisanki, pisanki...

marca 2016r. W przedszkolu 
odbyły się warsztaty zdobie-
nia jajek wielkanocnych
prowadzone przez panią Zo-
fię Sysak, artystkę ludową, 

która od wielu lat maluje pisanki sto-
sując tradycyjną metodę batiku. Polega 
ona na roztopieniu wosku oraz suchej 
kredki pastelowej tak, aby uzyskać go-
rącą farbę o odpowiedniej konsystencji. 
Dzieci były zachwycone takim sposo-
bem malowania jajek, natomiast pani 
Zofia podczas wspólnej pracy zabawiała 
wszystkich swoimi opowieściami, jedno-
cześnie tworząc cudeńka wielkanocne. 

Każde dziecko ozdabiało swoje wielka-
nocne jajko wymyślając własne, piękne 
wzory. Dziękujemy za miłą wizytę!

Karolina Milanowska

22

Szkoła Podstawowa w Dąbiu
Sukces wyrecytowany!

lutego uczniowie naszej 
szkoły: Oliwia Stefaniak, 
Julia Popowczak i Jakub 
Grzesiuk wzięli udział eli-
minacjach gminnych XXI 

Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, któ-
ry miał miejsce w Gimnazjum im. Tadeusza 
Kościuszki w Prochowicach. Jury konkursu 
oceniało: dobór repertuaru, interpretację 
utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Do konkursu przystąpiły rów-
nież dzieci ze Szkoły Podstawowej w Procho-

wicach. Tematyka wierszy była różnorodna, 
wszystkie rzetelnie przygotowane. 
 Nasi uczniowie w konkursie tym od-
nieśli sukces – po mistrzowsku zaprezentowa-
li swoje utwory, pokonali tremę i… większość 
uczestników. Julia Popowczak zajęła 3. miej-
sce, Jakub Grzesiuk był 2. Dzieci recytowały 
wiersze Ludwika Jerzego Kerna „Dialog z plu-
skwą” oraz Marii Terlikowskiej pt. „Straszny 
sen”. Uczniowie za swój trud otrzymali dy-
plom, słownik oraz słodycze.. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Monika Pakuła-Klimiuk

24

N

11

9
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Wieści ze Szkoły Podstawowej w Prochowicach 

Wesołych ŚWiąt

erie zimowe były dla na-
szych uczniów czasem od-
poczynku. 2 lutego dziew-
częta z klasy VI a i VI c, 
należące do Szkolnego 

Koła Caritas, wraz z opiekunem p.A-
gnieszką Kaczyńską udały się do Le-
gnicy. Celem naszej wycieczki było 
obejrzenie filmu pt. „Alvin i wiewiór-
ki: Wielka wyprawa” oraz spacer po 
Legnicy. Spacerowały ulicami miasta 
podziwiając Zamek Piastowski, Ko-
ściół Ewangelicki Marii Panny, Ka-
tedrę św. Apostołów Piotra i Pawła, 
fontanny barokowe przedstawiające 
mityczne postacie Syreny i Neptu-
na, Akademię Rycerską, kamieniczki 
Śledziowe oraz najcenniejszy zabytek 
Legnicy – kamienicę „Pod Przepiór-
czym Koszem”. Po tak intensywnym 
spacerze przyszedł czas na odpoczy-
nek, dlatego udały się na film.
 W dniach od 7 lutego 2016r. 
do 13 lutego 2016 roku 45-cio oso-
bowa grupa uczniów naszej szkoły 
przebywała na zimowisku w Polani-
cy Zdroju, w placówce Dom Wcza-
sów Dziecięcych Green Rest. Dzieci 
bardzo aktywnie spędziły czas biorąc 
udział w wielu wycieczkach pieszych, 
między innymi do: Zamku „Leśna” 
na Szczytniku położonego w ska-
łach na krawędzi nad Szczytną; Huty 
Szkła „Barbara” chcąc zobaczyć ręcz-
ny wyrób produktów wykonywanych 
ze szkła. Panoramę Polanicy podzi-
wiały udając się na punkty widokowe 
przy torze saneczkowym „Góralka” 
i powyżej „Piekiełka” na Piekielną 
Górę. Dzieci ponadto uczestniczyły, 
w warsztatach, zajęciach w terenie 
oraz grach i zabawach integracyj-
nych. Kondycję zdrowotną popra-
wiały w Jaskini Solno-Jodowej Ga-
los wdychając czyste zjonizowane 
powietrze i spacerując alejkami 

w Parku Zdrojowym. Polanicę Zdrój 
zwiedzały pieszo i kolejką turystycz-
ną, która była dużą atrakcją dla na-
szych milusińskich. Pogoda dopisała 
i humory również. Uczestnicy wy-
jazdu wrócili do domów z nadzieją 
na kolejne wyjazdy. Wypoczynek dla 
uczniów zorganizowały panie: Iwona 
Grabowska, Katarzyna Niewdana, 
Agnieszka Walska-Pieróg i Agniesz-
ka Węgrzyn.
 W II semestrze nasza szkoła 
bierze udział w II Międzyszkolnym 

Turnieju Krainy Łęgów Odrzańskich. 
Biorą w nim udział szkoły podstawo-
we z terenu gmin: Brzeg Dolny, Wo-
łów, Wińsko, Prochowice, Malczyce, 
Miękinia, Środa Śląska, Ścinawa, 
Jemielno, Pęcław, Rudna, Głogów 
(wiejska). W każdym miesiącu szko-
ła otrzymuje zadanie do realizacji, 
za które otrzymuje punkty. Turniej 
rozgrywany jest w okresie styczeń 
– maj 2016. Naszą szkołę reprezen-
tują uczennice klasy IV A: Malwina 
Stolarz, Anastazja Kiljańska, Wikto-

ria Obuchowska, Aleksandra Mikuła 
i Oliwia Teklak. Zachęcamy do śle-
dzenia przebiegu turnieju na stronie 
stowarzyszenia www.lgdodra.pl/tur-
niej, gdzie będzie można sprawdzać 
rodzaj zadania oraz punktację. Trzy-
majcie wszyscy za nas kciuki!!! Opie-
kunem w turnieju jest Pani Joanna 
Mróz.

opracowała 
Natalia todynek

F

Pisanki skradły słońcu kilka złotych promieni, 
teraz ich jasny blask niech Wasz dom rozpromieni. 

Niech te Święta będą pełne nadziei i wiary, staną się piękną okazją do radosnych spotkań przy 
wielkanocnym stole oraz zadumy nad tajemnicą Zmartwychwstania…

życzą Społeczności Przedszkola, Szkół Podstawowych i Gimnazjum.
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Wiosenne spotkania ze sztuką

Mistrz i Małgorzata na deskach 
Teatru Muzycznego „Capitol we 
Wrocławiu”

Mistrz: Nienawidzę tej powieści. 
Woland: A ona jeszcze pana zadziwi.

i, którzy znają powieść Bułha-
kowa, pamiętają klucz, który na 
samym początku lektury czytel-
nik dostaje do rąk. Cytat z „Fau-
sta” Goethego, pytanie do Mefi-
sta i jego odpowiedź: – Kimże 

w końcu jesteś? – Jam częścią tej siły, która 
wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.

 Akcja „Mistrza i Małgorzaty” zaczy-
na się w moskiewskim parku. Przypadkowo 
spotkany przez dwóch literatów cudzozie-
miec okazuje się Szatanem we własnej osobie 
– dla jego rozmówców ta krótka znajomość 
będzie doświadczeniem tyleż nierealnym, 
co dotkliwie bolesnym. Nie minie też wiele 
czasu, a w Moskwie za sprawą wysłanników 
piekła zapanuje „kompletny zamęt”. Bywają 
widać epoki, kiedy przybyły na ziemię dia-
beł jawi się jedynym sprawiedliwym. Szatan 
w Moskwie podstawi ludziom lustro, w któ-
rym będą mogli się przejrzeć, obnaży bez lito-
ści ich najgorsze przywary: chciwość, pychę, 
żądzę władzy, fałsz i zdradę, ale też przypo-
mni, że istnieje siła potężniejsza od zła i nie-
nawiści – prawdziwa, wierna, wieczna mi-
łość. Taka miłość, która czyni ludzi zdolnymi 
do wyrzeczeń, szaleństwa w imię uczucia, 
odwagi wbrew wszystkiemu, taka, która po-
łączyła Małgorzatę i Mistrza. Dla tych dwoj-
ga jednak najszczęśliwszym zakończeniem 
będzie śmierć. Nie światłość, ale upragnio-
ny spokój, ten sam, na jaki czekają wszyscy 
grzesznicy bez nadziei. 
 W drodze przez sowiecką Moskwę 

i Jerozolimę sprzed dwóch tysięcy lat towa-
rzyszy scenicznym postaciom Kobieta, ta-
jemnicza narratorka, nieobojętny świadek, 
a może sprawczyni zdarzeń. Pozostaje ona 
dla widzów zagadką w stylu Bułhakowa.
 Udział w tym ważnym wydarzeniu 
kulturalnym był dla grupy naszych uczniów 
wyjątkowym doświadczeniem. W piątkowy 
wieczór (19.02.2016 r.) gimnazjaliści ubrani 
w odświętne stroje odwiedzili Teatr Muzycz-
ny „Capitol” we Wrocławiu. Na jego deskach 
obejrzeli przedstawienie „Mistrz i Małgorza-
ta” na podstawie powieści Michaiła Bułhako-
wa w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. I tym 
razem uczestnicy wyprawy uznali wyższość 
teatru nad książką. Nic tak bowiem nie wpły-
wa na wyobraźnię czytelnika jak aktor.

Z poezją za pan brat

nia 24.02.2016 r. w szkolnej 
bibliotece odbyły się gminne 
eliminacje XXI Dolnośląskie-
go Konkursu Recytatorskiego 
PEGAZIK. Obok wierszy m.in. 

Tadeusza Różewicza, Danuty Wawiłow, ks. 
Jana Twardowskiego pojawiły się również 
fragmenty utworów przedstawicieli najnow-
szych nurtów w literaturze m. in. Emmanu-
ela Schmitta, Ewy Nowak, Stepheni Meyer. 
Swoje interpretacje wierszy i fragmentów 
prozy zaprezentowało dwudziestu jeden mło-
dych reprezentantów gminnych szkół pod-
stawowych oraz  gimnazjum przygotowanych 
przez panie: Małgorzatę Rutowicz, Monikę 
Pakułę-Klimiuk, Elżbietę Jackowską, Annę 
Kiljańską, Barbarę Dobosz-Lisiecką oraz Zo-
fię Gawędę. Uczestników konkursu oceniało 
jury w składzie: Alicja Sielicka - Burmistrz 
Miasta i Gminy Prochowice, Władysława Ko-
ronkiewicz - emerytowany nauczyciel języka 
polskiego, Joanna Palińska - dyrektor Pro-
chowickiego Ośrodka Kultury i Sportu, które 
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przy-
znało nagrody.
 W kategorii szkoła podstawowa wy-
różnieni zostali: I miejsce - Gabriela Tyfel - 
SP Prochowice, II miejsce - Jakub Grzesiuk 
- SP Dąbie, III miejsce - Julia Popowczak - 
SP Dąbie, wyróżnienie - Lucyna Zwarycz - SP 
Prochowice i Klaudia Mojzyk - SP Prochowi-
ce.
 W kategorii gimnazjum zwyciężyli: 
I miejsce - Martyna Maciejewska, II miejsce 
- Wiktoria Januszkiewicz, II miejsce - Grze-
gorz Chmurzyński, III miejsce - Alicja Kijow-
ska, wyróżnienie - Izabela Świrniak.
 Gminne Eliminacje pokazały, że 
młodzi ludzie kochają literaturę, chętnie re-
cytują swoje ulubione utwory, osiągając przy 
tym z roku na rok coraz większe mistrzostwo. 
Konkursowi towarzyszyła miła atmosfera 
i duże emocje. Jego laureatom życzymy po-
wodzenia w przeglądzie powiatowym!
 Za pomoc w przygotowaniu poczę-
stunku dla uczestników konkursu serdecznie 
dziękujemy rodzicom gimnazjalistów: Annie 
Pedryc, Agnieszce Furmaniak, Jolancie Ko-
zubal, Elżbiecie Krysa, Annie Reichel, Mał-
gorzacie Antosiewicz, Iwonie Łoś, Marcelinie 
Waligórskiej, Katarzynie Kwiek, Jadwidze 
Polańskiej, Agnieszce Strzyż.

Bo z dziewczynami…

Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów.  
P. de Brantome 

zień Kobiet jest doskonałą 
okazją do okazania paniom, 
ile znaczą w życiu każdego 
mężczyzny. Choć niekiedy 
trudno im się do tego przy-
znać, to jednak zdają so-

bie sprawę, że świat bez Kobiet byłby 
smutny, nudny i nijaki. 

 Co roku Święto Pań obchodzimy 
z niezwykłym rozmachem. Tak też było tym 
razem. Płeć męska nie zapomniała o wspa-

niałych paniach 
i wykazała się 
ogromną kre-
atywnością w zło-
żeniu życzeń...
  Już od 
wczesnych go-
dzin porannych 
można było uj-
rzeć panów prze-
chadzających się 
po szkole z bu-
kietami kwiatów. 
Atmosfera była 
nad wyraz lekka 
i wesoła. Wszy-
scy uśmiechali 
się i spoglądali 
na siebie przy-
jaźnie. Najpierw 

w klasach chłopcy wręczyli kwiaty i upo-
minki swoim wychowawczyniom i koleżan-
kom. Następnie uczniowie pod kierunkiem 
panów: Tadeusza Kowalewskiego oraz Ra-
dosława Bołoza, przygotowali program arty-
styczny będący ukłonem w stronę wszystkich 
pań. Najpierw na scenie pojawili się chłopcy, 
którzy w rozmowie między sobą ukazali, jak 
trudno zrozumieć kobietę. Później w scence 
kabaretowej pokazali ciekawe relacje między 
mężem i żoną. Wszystko z zacięciem saty-
rycznym, z dużą dawką humoru i w asyście 
solistów. Na zakończenie uczniowie złożyli 
paniom piękne życzenia:

MARZEŃ – żeby się spełniały 
PRZYJACIÓŁ – żeby pamiętali 
MIŁOŚCI – żeby przyszła 
SZCZĘŚCIA – żeby nie opuszczało 
OKULARÓW – żeby było różowo 
ŻYCIA – żeby było kolorowe 
WAKACJI – by mogły trwać wiecznie 

Do Prochowic w poszukiwaniu  
talentów 

iliana Iżyk to studentka 
psychologii. Mieszka w Lu-
binie. Jej wokalny talent 
odkrył ojciec. W wieku 4 
lat Liliana już zaczynała 
grać na pianinie. Następnie 

ukończyła dwa stopnie szkoły muzycz-
nej w klasie fletu poprzecznego. Rok 
temu zdawała na drugi kierunek stu-
diów - wokalistykę klasyczną w Akade-
mii Muzycznej. Liliana ciężko pracuje 
nad sobą, ponieważ muzyka klasyczna 
wymaga perfekcji i precyzji, do której 
dąży codziennie. Jednym z jej  naj-
większych marzeń jest występ w Ope-
rze w Sidney.
 9 marca 2016 r. finalistka progra-
mu „Mam talent!” - Liliana Iżyk - odwiedziła 
nasze Gimnazjum. Opowiadała o swoich ma-
rzeniach i zapewniała, że ich spełnienie jest 

Wieści z Gimnazjum
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Sport - Turystyka

ykaz imprez o cha-
rakterze sportowo 
– rekreacyjnym za-
planowanych przez 
KS Prochowiczanka 
w 2016 roku:

“Ferie na sportowo” – luty (zrealizo-
wano).
“Witaj Wiosno! Witaj ligo!” – ma-
rzec.
“Piłkarska majówka” – maj (impreza 
organizowana wspólnie z POKiS).
“Dzień Dziecka – zdrowo na spor-
towo” – czerwiec.
“Turniej piłkarski o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Prochowi-
ce” –sierpień.
“Sportowy festyn rodzinny” – wrze-
sień.
“Turniej mikołajkowy” – grudzień.

 KS Prochowiczanka Prochowi-
ce w 2016 roku planuje zorganizować 
cykl zajęć sportowo -rekreacyjnych, któ-
re są skierowane przede wszystkim dla 
zawodników trenujących na co dzień 
w grupach młodzieżowych (Żaki, Orli-
ki, Młodzicy oraz Trampkarze) oraz dla 
dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gmi-
ny Prochowice.
 Celem zaplanowanych przez nas 
imprez jest popularyzacja aktywnych 
form rekreacji, zdrowego stylu życia, 
integracja środowiska piłkarskiego - tre-

nerów oraz zawodników - z ich rodzica-
mi, a także wychowanie poprzez zabawy 
i rywalizację sportową. 
 Jesteśmy przekonani, że z na-
szej oferty skorzystają nie tylko zawodni-
cy zrzeszeni w KS Prochowiczanka Pro-
chowice. Wcześniejsze edycje w/w akcji 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowa-
niem dzieci i młodzieży z terenu Miasta 
i Gminy Prochowice, na których czeka-
ło wiele atrakcji: m.in. turnieje piłkar-
skie, grill, pizza czy też słodka niespo-
dzianka. Organizując takie imprezy jak 
„Dzień Dziecka - zdrowo na sportowo” 
czy “Sportowy festyn rodzinny” myśli-
my nie tylko o młodych zawodnikach 
zrzeszonych w klubie. Mamy na uwadze 
wszystkich tych, którzy poszukują no-
wych pomysłów na bezpieczne i ciekawe 
spędzanie wolnego czasu, niekoniecznie 
przy komputerze czy TV.

Zwycięstwo na 
inaugurację!

ardzo dobrze rozpoczęli 
rundę rewanżową w kl. „O” 
podopieczni trenera Zbi-
gniewa Antosiewicza, po-
konując po bramkach Piotr 

Niewdany i Krystiana Majkowskiego 2:1 
drużynę Iskry Kochlice.
 Skład: Kamil Bachusz - Ze-

nobiusz Pioś, Piotr Kula, Jarek Po-
powczak, Kamil Kochan - Szy-
mon Majkowski, Piotr Ignatowicz, 
Łukasz Antosiewicz, Piotr Niewdana 
- Tomasz Azikiewicz, Mateusz Matulak. 
Po przerwie zagrali: Krystian Majkow-
ski, Adam Mądro.

Terminy spotkań druży-
ny seniorów

rezentujemy terminy spo-
tkań drużyny seniorów, 
które „Gieksa” rozegra na 
własnym stadionie. Trady-
cyjnie podopieczni trenera 

Zbigniewa Antosiewicza rozegrają swo-
je spotkania w sobotę - wyjątkiem jest 
mecz z Iskrą Księgienice (termin obliga-
toryjny OZPN Legnica).
 Nasz klub poinformował OZPN 
Legnica oraz zainteresowane kluby, że 
wszystkie swoje mecze w roli gospo-
darza rozgrywamy w sobotę, ponieważ 
w niedzielę użyczamy naszego obiektu 
drużynie Krokusa Kwiatkowice, która 
w 2015r. z powodu podpalenia straciła 
swoje szatnie oraz sprzęt sportowy.
 KS Prochowiczanka informuje, 
że mecze o mistrzostwo Klasy A Grupa 
II (Legnica) drużyny seniorów rundy 
wiosennej sezonu 2014-2015, których 
jesteśmy gospodarzami, będą odbywały 

się na stadionie sportowym w Prochowi-
cach przy ul. II Armii Wojska Polskiego 
21 w następujących terminach:
 
1. Prochowiczanka – Iskra Kochlice - 
12.03.16 (sobota) godz. 15:00. 
2. Prochowiczanka – Zamet Przemków - 
19.03.16 (sobota) godz. 15:00. 
3. Prochowiczanka – Górnik Złotoryja - 
02.04.16 (sobota) godz. 16:00. 
4. Prochowiczanka – Czarni Rokitki - 
09.04.16 (sobota) godz. 16:00. 
5. Prochowiczanka – Grom Gromadzyń-
-Wielowieś - 16.04.16 (sobota) godz. 
17:00. 
6. Prochowiczanka – Stal Chocianów - 
23.04.16 (sobota) godz. 17:00.  
7. Prochowiczanka – Rodło Granowice - 
03.05.16 (wtorek) godz. 17:00. 
8. Prochowiczanka – Odra Chobienia - 
21.05.16 (sobota) godz. 17:00. 
9. Prochowiczanka – Chojnowianka - 
28.05.16 (sobota) godz. 17:00. 
10. Prochowiczanka – Iskra Księgienice 
- 12.06.16 (niedziela) godz. 17:00.

Ze sportowym pozdrowieniem

Maciej Dorożko

W
GKS PROCHOWICZANKA
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możliwe dzięki ciężkiej pracy. Gimnazjaliści 
mieli okazję posłuchać jej śpiewu. Liliana 
wykonała podczas spotkania fragmenty kil-
ku utworów. Na koniec każdy mógł zrobić 
sobie zdjęcie z gościem. Być może ktoś spo-
śród nas odkryje swój talent muzyczny, a Li-
liana pomoże mu go wyszlifować podczas 
zajęć z emisji głosu, które będzie prowadziła 
w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu. 
Młoda i ambitna lubinianka jest przecież 
przykładem, że warto próbować i walczyć 
o swoje marzenia. Nic więc dziwnego, że mi-
łością do muzyki i śpiewu klasycznego chce 
zarażać innych.

REMONTY…

Szkoła - jak kobieta… 
im starsza, tym piękniejsza

imnazjaliści przyzwyczaili się 
już do tego, że po dniach wol-
nych czeka na nich miła nie-
spodzianka. I tym razem się nie 
zawiedli…
 W drugim semestrze przy-

witała ich w nowym pomieszczeniu piękna 
biblioteka. Pełni ona funkcję szkolnego cen-

trum informacji i jest nowoczesną pracownią 
multimedialną, która służy wszechstronne-
mu rozwojowi czytelników. Staramy się, by 
biblioteka była miejscem przyjaznym dla 
uczniów, nauczycieli oraz pracowników szko-
ły. Miejsce to tętni życiem zarówno podczas 
lekcji, jak i w czasie przerw, w trakcie których 
spora grupa młodzieży poszukuje w czytelni 
azylu. Czytelnia posiada 4 stanowiska kom-
puterowe ze stałym dostępem do Internetu, 

a także wyposażona 
jest w nowoczesny te-
lewizor, odtwarzacz 
DVD i projektor.
 W miejscu 
starej biblioteki znaj-
duje się teraz sala in-
formatyczna, w której 
młodzi ludzie mogą 
w pełni rozwijać 
swoje informatycz-
ne umiejętności oraz 
swobodnie korzystać 
z wolnego dostępu do 

technologii i informa-
cji.
 M e t a m o r f o z i e 
uległ także gabinet 
pani pedagog, która 
w przyjaznych warun-
kach pomaga uczniom 
rozwiązywać ich pro-
blemy.
 Młodzież uczy 
się już w nowej sali 

m a t e m a t y c z n e j , 
która już niedługo 
wyposażona zosta-
nie w tablicę inte-
raktywną, projektor 
multimedialny, co 
pozwoli uczniom na 
aktywne uczestnic-
two w procesie dy-
daktycznym. W no-

wym gabinecie nauka jest nie tylko bardziej 
efektywna, ale także dużo przyjemniejsza. 
 No i całkiem przyjemnie gotuje 
się w nowej kuchni, która ma służyć pogłę-
bianiu wiedzy na temat zasad zdrowego od-
żywiania, ma wpłynąć na kształtowanie się 
u młodzieży postaw sprzyjających racjonal-
nemu odżywianiu, a także promować szero-
ko rozumianą kulturę spożywania posiłków. 

Wioletta Szuszkiewicz
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Składamy serdeczne podziękowania za pomoc  
w  rozliczeniu dokumentacji podatkowej bez pobrania 

należności Panu  Markowi Spryszyńskiemu
z Biura Rachunkowego Marcus.
Dziękujemy za okazanie serca

i zrozumienie w chorobie naszego dziecka.

Z wyrazami wdzięczności  
rodzice Edwarda Kowalewskiego


