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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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iosna, wiosna, wio-
sna, ach to Ty! Za-
czynam słowami 
piosenki śpiewanej 
przez Marka Grechu-

tę, ponieważ emocjonalnie w dużej 
mierze oddają wyjątkowy nastrój 
pory roku, który towarzyszy nam, 
gdy świat wokoło pachnie, staje się 
radośniejszy dzięki zmianom. A ja-
kie zmiany mogą cieszyć Burmi-
strza? Przede wszystkim te, które 
wynikają z długotrwałych zabiegów, 
pracy nad wnioskami, nad skutecz-
nym poszukiwaniem źródeł finan-
sowania potrzeb mieszkańców mia-
sta i gminy. Ciągle będę czekać na 
euforię lata, ale już teraz mogę po-
dzielić się bardzo dobrymi wieścia-
mi. O szczegółach wybranych zadań 
informujemy na kolejnych stronach 
biuletynu, więc tutaj tylko krótkie 
zapowiedzi.
 Na dobry początek – skoro 
natura zbudziła się z zimowego snu 
– o naszej enklawie zieleni, czyli re-
witalizacji parku w Prochowicach. 
Dzięki współfinansowaniu z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu do końca października 
znów spacery parkowymi alejkami 
będą stanowić przyjemność. W ra-
mach zadania nie tylko uporządko-
wana zostanie zieleń, ale także ścież-
ki spacerowe, które zyskają miejsca 
do odpoczynku. Równie cieszy kra-
jobraz przyległy do parku. Inwestor 
pięknie uporządkował teren, a tem-
po działań napawa optymizmem, że 
wkrótce rozpoczną się prace sygna-
lizujące zagospodarowanie pięknej 
przestrzeni z zamkiem w tle.
 Kolejna dobra wiadomość 
dotyczy rewitalizacji kamienicy. Za-
rząd województwa zatwierdził listę 
dolnośląskich zabytków rekomen-
dowanych do otrzymania dotacji 
z budżetu województwa na inwe-
stycje związane z ich ochroną i kon-
serwacją. W tym roku na ten cel 
przeznaczono 5 milionów złotych. 
Wpłynęły 323 wnioski, z czego po-
zytywnie zaopiniowano 150, w tym 
nasz wniosek - Wspólnota Miesz-
kaniowa, Rynek 6 w Prochowicach  
Remont budynku mieszkalnego 

w Prochowicach – proponowana 
kwota dotacji 70,000.00 zł. Na sesji 
samorządu województwa w dniu 31 
marca br. propozycje zarządu zosta-
ły zatwierdzone.
 Bardzo trudne do uzyskania 
dotacji okazało się zadanie zwią-
zane z budową chodnika przy ulicy 
Jaworowskiej. Kolejne obostrzenia 
powodowały, że nie mieściliśmy się 
w kryteriach, a na to już wpływu nie 
mamy… Wszystkim, którzy cierpli-
wie czekali i ufali, że nie zaprzesta-
liśmy działań, na pewno sprawię 
podwójną radość informacją, że na-
sza determinacja przyniosła efekty. 
W bieżącym roku zbudujemy co naj-
mniej półtora kilometra chodnika na 
newralgicznym odcinku, co znacz-
nie poprawi poziom bezpieczeństwa 
mieszkańców. Zadanie wykonamy 
wspólnie z Powiatem Legnickim. 
Przeznaczyliśmy na nie jeden milion 
trzysta tysięcy zł. Wkrótce, zgodnie 
z podpisana umową, rozpoczną się 
prace.
 Przenieśmy się teraz w inną 
stronę naszej gminy – w stronę Mie-
rzowic i Gromadzynia. Na ten rok 
zaplanowana została realizacja in-
westycji związanej z położeniem ka-

nalizacji. Zakres prac jest duży, tym 
bardziej, że sieć zostanie połączona 
z nitką, w Mierzowicach. Zadanie 
rozpoczniemy w drugim półroczu, 
a przetarg już został ogłoszony. 
 Trwają prace dokumenta-
cyjne nad bardzo dużą inwestycją 
związaną z kanalizacją wsi Golanka 
Dolna. Zaraz po ogłoszeniu nabo-
ru w sierpniu b.r. złożymy wniosek 
o dofinansowanie przedsięwzięcia 
na najwyższą możliwą do uzyska-
nia kwotę – dwóch milionów zło-
tych. Pozwoli to na rozpoczęcie prac 
w 2017 roku.
 Wiem, trochę zachłysnęłam 
się radością, bo wszystko dopiero 
się zaczyna. Jednak nie wstydzę się 
tego optymizmu, gdyż poparty zo-
stał przeprowadzonymi już przetar-
gami, zdobytymi środkami i prome-
sami.
 Proszę Państwa, niech ta do-
bra passa trwa, a miesiące ciężkiej 
pracy przynoszą takie owoce. Suk-
cesy uskrzydlają, dlatego i Państwu, 
i pracownikom Urzędu życzę takiej 
satysfakcji. A kiedy przyjdzie czas na 
odpoczynek, zapraszam na wspólne 
świętowanie. Okazja do tego, aby 
spędzić czas radośnie i w dobrym 

towarzystwie będzie już niedługo – 
wszak zbliża się majówka. 29 kwiet-
nia o 12.00 na placu obok POKiS 
odbędzie się uroczyste spotkanie in-
augurujące obchody wielkich rocz-
nic. Maj jest miesiącem szczegól-
nym w historii Polski. W pierwszych 
trzech dniach maja obchodzone są 
w Polsce trzy ważne święta. 1 Maja 
zapisał się jako Międzynarodowe 
Święto Pracy obchodzone nie tylko 
w Polsce, ale i na świecie. 2 Maja zo-
stał ustanowiony Dniem Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. Święto to czci 
polskie barwy narodowe, to dzień, 
w którym Polakom towarzyszą re-
fleksje o szczytnych kartach historii 
Polski. Dzień Flagi poprzedza świę-
to 3 Maja, upamiętniające przyjęcie 
niezwykle istotnego dokumentu, ja-
kim była Konstytucja 3 Maja z 1791 
roku.
 Na stronie 12 „Wieści” znaj-
dziecie Państwo plakat informują-
cy o atrakcjach przygotowanych na 
niedzielną majówkę. Serdecznie za-
praszam.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka
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URZĄD MIASTA
I GMINY PROCHOWICE

Informacje i ogłoszenia

marca 2016 r. odbyło 
się posiedzenie Komisji 
Budżetu, Rozwoju Go-
spodarczego, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska

Podczas obrad:

1.W wolnych wnioskach i zapytaniach 
radni zgłosili:
• potrzebę monitu w Nadleśnictwie 

Legnica nt. wywózki drewna prowa-
dzonego na terenie sołectwa Golan-
ka Dolna, w wyniku której doszło do 
zniszczenia dróg dojazdowych do pól, 
a w niektórych miejscach można za-
obserwować przejazd samochodów 
po polach uprawnych

• potrzebę monitu u konserwatora za-
bytków odnośnie niszczenia zabytko-
wego parku we wsi Szczedrzykowice, 
drzewa obumierają

• brak lustra we wsi Mierzowice na wy-
sokości przystanku autobusowego; 
skrzyżowanie dróg – Mierzowice –
Gromadzyń,

• potrzebę montażu w trzech newral-
gicznych miejscach wsi Szczedrzyko-
wice barierek z ochronną pleksi, tj. 
. na wysokości posesji nr 14, 17 oraz 
wyjazd z fundacji,

Proszono o:
• naprawę i uruchomienie hydrantów 

p. pożarowych oraz likwidację zasto-
isk wody na drodze powiatowej na te-
renie sołectwa Szczedrzykowice

• uzupełnienie ubytków w nawierzchni 
ul. Rumiankowej, droga jest nieprze-
jezdna

• zgłoszenie faktu dewastacji przystan-
ku przy Przysiółek Chwalkowice na 
policję w celu podjęcia czynności, 
ustalenie sprawców i wyciągnięcie 
konsekwencji

• montaż oznakowania przystanku przy 
ul. Jaworowskiej

• uzupełnienie ubytki w drogach na te-
renie Dąbia, tj. w kierunku szkoły oraz 
na placu manewrowy przy posesji soł-
tysa tj. po pozyskania frezowany.

2. Kierownik Prochowickiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego zaprezentował 
informację nt: działalności bieżącej, czy-
li: aktualnych cen i stawek opłat za do-
starczona wodę i odprowadzane ścieki, 
produkcji wody, napływ ścieków, usług 
świadczonych przez spółkę, stanu za-
trudnienia, zadłużeń za wodę i ścieki, 
miesięcznych stałych kosztów, wyniku 
finansowego za 2015 rok oraz zamierzeń 
na 2016 r.

Spółka planuje w roku 2016 przeprowa-
dzić:
• naprawę kinet i uszczelnienie studzie-

nek w ulicy ł-go Maja, 22-go Lipca; 
Średnia,

• dalszą wymiana węzłów zasuw na 
sieci wodnej w Prochowicach (prace 
przewidziane są na okres dwóch lat),

• sukcesywną wymianę pomp w prze-
pompowniach ścieków, których re-
mont jest nieopłacalny,

• wymianę orurowania i armatury prze-
pompowni ścieków przy ulicy Kocha-
nowskiego,

• wymianę prowadnic i linek ze stalo-
wych na kwasoodporne w przepom-
powniach wymagających remontu,

• wykonanie ogrodzenia przepompow-
ni ścieków przy ulicach Kościuszki 
i Kochanowskiego,

• wymianę studzienek kanalizacyjnych 
przy ulicy Pocztowej łączących się ze 
Spółdzielnią

• Mieszkaniową,
• wymianę hydrantów we wsiach Mie-

rzowice, Gromadzyń, Lisowice oraz 
w mieście Prochowice; wymiana pla-
nowana jest sukcesywnie gdyż koszt 
wymiany jednego hydrantu wynosi 
około 1.500 zł.

Radni podziękowali za dotychczasową 
działalność Prochowickiemu Przedsię-
biorstwu Komunalnemu, życzono by 
udało się zrealizować wszystkie plany na 
rok 2016. Spółka rozwija się, uzyskała 
pozytywny wynik finansowy za rok ubie-
gły. Obiekty będące w zarządzenie spół-
ki zostały wyremontowane, zakupiono 
nowy niezbędny sprzęt, uruchomiono 
nowy blok na oczyszczalni ścieków, wi-
dać duże zaangażowanie pracowników 
spółki. Oprócz statutowej działalności 
spółka świadczy usługi na rzecz miesz-
kańców, co wpływa na uzyskiwanie do-
datniego wyniku finansowego.

3.Zaopiniowano projekt uchwał w spra-
wach:
• zmian w budżecie miasta i gminy Pro-

chowice
•  zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-

nansowej Gminy Prochowice
•  przyjęcia Programu opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
miasta i gminy

• rozpoznania skarg w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w obrębie 
wsi Mierzowice oraz Rogów Legnicki 
w gminie Prochowice.

4. W sprawach różnych:
Burmistrz MIG Alicja Sielicka poinfor-
mował o otrzymanej dotacji i pożyczce 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska na budowę sieci sanitarnej 
w miejscowości Gromadzyń.

Radni:
• poruszyli sprawę zaległości czynszo-

wych za najem lokali,
• zgłosili zniszczenie lustra, znaku dro-

gowego oraz uszkodzenie hydrantu 
we wsi Lisowice,

• prosili o udrożnienie studzienek bu-
rzowych na ul. Pocztowej.

Przewodniczący Komisji
August Pawlik

9 marca 2016 roku odbyło się po-
siedzenie Komisji Zdrowia, Spraw 
Społecznych, Edukacji , Kultury 
i Sportu

1) W wolnych wnioskach i zapytaniach:

Proszono o:
• montaż furtki na placu zabaw przy 

ul. Śląskiej, zdjęcie tablicy ogłoszeń 
zamontowanej na drzewie, wymianę 
piasku w piaskownicy,

• przeniesienie pojemnika PCK zlokali-
zowanego bezpośrednio przy wejściu 
do świetlicy w inne miejsce, tj. przed 
przystanek autobusowy,

• wyrównanie nawierzchni drogi bie-
gnącej przez teren byłego PGR,

• uprzątnięcie śmieci z drogi prowadzą-
ce od ul. Kochanowskiego w stronę 
basenu tzw. czarna droga oraz do wa-
łów rz. Kaczawa,

• uzupełnienie ubytków w nawierzch-
ni dróg na terenie sołectwa Dąbie, tj. 
w kierunku szkoły i cmentarza.

Zgłoszono:
• zniszczenie sierżantów na wysokości 

posesji Nr 45 w Lisowicach obecnie 
jest w tym rejonie niebezpiecznie,

• brak znaku zakazu wjazdu w ul. Prze-
chodnią

• poważne ubytki w poboczu drogi we 
wsi Dąbie – proszono o zgłoszenie 
tego faktu dla administratora drogi.

 
2) Informacja nt. dowozu dzieci do szkół.

Kierownik Referatu Spraw Obywatel-
skich przedstawił informację nt. dowozu 
dzieci do szkół.

Dowóz dzieci na terenie Gminy Procho-
wice odbywa się na podstawie art. 17 pkt 

3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o syste-
mie oświaty (Dz.U.04.256.2572 z późn.
zm.) - zwrot kosztów przejazdu uczniów 
środkami komunikacji publicznej.

Transport świadczy Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Lubinie 
(3 autobusy).

Miesięczne koszty zakupu biletów 
(marzec 2016r.) - tabela:

Radni zawnioskowali o przygotowanie 
pełnej informacji nt. ilości dzieci do-
wożonych z terenu Gminy Prochowice 
z rozbiciem na poszczególne miejscowo-
ści.

3. Dyrektor MGOPS przedłożyła infor-
mację nt. sytuacji na rynku pracy – bez-
robocie, aktywne formy rozwiązywania 
problemów bezrobocia na terenie Mia-
sta i Gminy Prochowice.

W informacji omówiono zagadnienia 
dotyczące sytuacji na rynku pracy, bez-
robocia, prac interwencyjnych, robot 
publicznych, dofinansowania podjęcia 
działalności gospodarczej, bonu szkole-
niowego, prac społecznie użytecznych, 
bezrobotnych oraz poszukujących pracy 
według czasu pozostawania bez pracy, 
wieku, poziomu wykształcenia i stażu 
pracy, ilości skierowanych bezrobot-
nych.

4. Zaopiniowano projekty uchwał 
w sprawach :
• zmian w budżecie miasta i gminy Pro-

chowice,
• zmiany w Wieloletniej Prognozie Fi-

nansowej Gminy Prochowice,
• przyjęcia Programu opieki nad zwie-

rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
miasta i gminy Prochowice,

• rozpoznania skargi w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w obrębie 
wsi Mierzowice w gminie Prochowice,

• rozpoznania skargi w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w obrębie wsi 
Rogów legnicki w gminie Prochowice,

• wniesienia skargi kasacyjnej do na-
czelnego Sądu Administracyjnego,

Z PRACY RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

2

Lp. Nazwa placówki Ilość zakupionych biletów Koszt zakupu biletów
1

Gimnazjum w Prochowicach 53 5.496,00 zł

2 Szkoła Podstawowa w 

Prochowicach
167 13.548,03 zł

3
Szkoła Podstawowa w Dąbiu 88 8.804,43 zł

4 Miejskie Przedszkole w 

Prochowicach
16 1.252,38 zł

Razem: 29.100,84 zł
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• wniesienia skargi kasacyjnej do na-
czelnego Sądu Administracyjnego,

• wniesienia skargi kasacyjnej do na-
czelnego Sądu Administracyjnego,

• wniesienia skargi kasacyjnej do na-
czelnego Sądu Administracyjnego,

• zmian w Statucie MGOPS.

5. W sprawach różnych:
Burmistrz Miasta i Gminy Alicja Sielic-
ka poinformowała radnych nt. spotkania 
odbytego z nowym Wojewodą Dolnoślą-
skim, przygotowywanych przetargach na 
renowację parku miejskiego, na budowę 
kanalizacji w miejscowości Gromadzyn 
oraz remont toalet w Szkole Podstawo-
wej w Prochowicach. Podziękowała za 
zorganizowanie uroczystości z okazji 
Dnia Kobiet oraz otrzymane życzenia.

Radni natomiast prosili o udzielenie po-
mocy w zakresie oględzin sal nr 22-23 
w Szkole Podstawowej Prochowice pod 
kątem ewentualnych prac remontowych.

Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Leszczyńska

Sesja Rady Miasta i Gminy VII ka-
dencji odbyła III posiedzenie Rady 
w dniu 16.03.2016r. Uczestniczyło 15 
radnych, co stanowiło quorum do po-
dejmowania uchwał. Radzie przewodni-
czyła Maria Maćkowiak Przewodniczą-
ca Rady Miasta i Gminy .Po powitaniu 
gości i przegłosowaniu porządku obrad 
przystąpiono do jego realizacji.

Wśród zaproszonych gości przybyli na 
posiedzenie Rady przedstawiciele Urzę-
du Marszałkowskiego, Starostwa Le-
gnickiego oraz Radni Powiatu.

Sesja Rady podzielona była na dwie 
części - I część uroczysta związana była 
z piękną tradycją Świąt Wielkanocnych. 

Wręczono palmy przedstawicielom 
Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa 
Legnickiego jako podziękowanie za 
wspieranie inicjatyw samorządu pro-
chowickiego.

W dalszej części wręczono kwiaty i dy-
plomy gratulacyjne Sołtysom z okazji ich 
święta jako podziękowanie za ich pra-
cę na rzecz sołectw oraz Gminy. Miłym 
akcentem było podziękowanie Chórowi 
Dnia Jednego za promowanie Gminy. 
Chórzyści zdobyli I miejsce w konkursie 
kolęd i pastorałek w gminie Miłkowice. 
Gratulujemy i dziękujemy zarówno Soł-
tysom jak i Chórowi Dnia Jednego Z Pa-
nią Gajos Izabelą na czele.

O bogactwie i tradycji zwyczajów wielka-
nocnych przypomniał zebranym występ 
artystyczny młodzieży gimnazjalnej. 
Dziękujemy młodzieży, dyrekcji, gronu 
pedagogicznemu Gimnazjum oraz rodzi-
com za poświęcony czas i pracę.

W ostatnim punkcie wręczono nagro-
dy zwycięzcom gminnych konkursów 
na najpiękniejszą palmę, pisankę i inne 
ozdoby świąteczne. Prac było bardzo 
dużo –nagrodzono – 25 osób. Gratulu-
jemy zwycięzcom.

Radni podjęli uchwały dotyczące:
• zmian w budżecie na rok 2016 i WPF 

na lata 2016-2025; zmiana dotyczyła 
głównie zwiększenia dochodów i wy-
datków o dotację celową na realizację 
Programu Rodzina 500+,

• przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na ternie 
Gminy,

• skarg kasacyjnych do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego od wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego - dotyczące planów zagospodaro-

wania przestrzen-
nego obszarów 
w obrębie sołectw 
–Szczedrzykowice, 
Szczedrzykowice 
Stacja, Dąbie, Mo-
tyczyn,
• uwzględnienia 
skarg Wojewody 
Dolnośląskiego do-
tyczących planów 
zagospodarowania 
przestrzennego ob-
szarów w obrębie 
sołectw - Rogów 
Legnicki i Mierzo-
wice,
• zmian w Sta-
tucie MG Ośrodka 
Pomocy Społecz-
nej,
• przystąpienia 
do opracowania 
Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy 
Prochowice na lata 
2016-2021.

S p r a w o z d a n i e 
z pracy burmistrza 
w okresie mię-
dzysesyjnym jak 
i sprawozdanie 
z zakresu wspar-
cia rodziny i pieczy 

zastępczej Radni przyjęli bez uwag. Dla 
wiadomości podaję, że sprawozdanie do 
wglądu znajduje się w biurze Rady.

Po złożeniu życzeń Radnym, Pani Bur-
mistrz i zaproszonym gościom Przewod-

nicząca Rady zamknęła obrady sesji.

Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy

Maria Maćkowiak
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G

nformuję, że zakończone zo-
stało postępowanie o udzie-
lenie zamówienia publiczne-
go na „Budowę chodnika 
wraz z odwodnieniem 

przy drodze powiatowej nr 
2184D, ul. Jaworowska w Pro-
chowicach - ETAP I  km 0+154 
– 1+056”. Długość planowanego 
do realizacji  w I etapie, chodnika – 

902 mb. Jednak już wiemy, że uda 
się zrobić dużo więcej.

Wpłynęło 9 ofert, z których wy-
brano ofertę Firmy Budowlanej 
FOBIS Sp. z o.o. Lubin za kwotę  
ofertową 700 056,95 zł.

Termin zakończenia prac planowa-
ny jest do dnia 31 lipca 2016 r. 

I
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 115/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia 
wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej (działka nr 326/15 w obrębie 

Mierzowice).

Z okazji Święta Służby Zdrowia 
pragnę przekazać wszystkim 
lekarzom, pielęgniarkom, 
ratownikom medycznym i innym 
pracownikom służby zdrowia 
najserdeczniejsze życzenia oraz 
wyrazy szacunku. Państwa 
praca wymaga wiele wysiłku 
i poświęcenia, a jej sukces mierzony 
jest bezcennymi wartościami – 
ludzkim zdrowiem i życiem.

Niech codzienny trud przynosi 
satysfakcję z pełnienia ważnej 
misji, a wdzięczni pacjenci 
doceniają zaangażowanie i troskę. 
Oby zawsze towarzyszyło Wam 
powodzenie w życiu osobistym, 
a  los przynosił wiele pięknych 
i dobrych chwil.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Prochowice 

Alicja Sielicka

mina Prochowice 
przystąpiła do reali-
zacji zadania współ-
finansowanego przez 
WFOŚ i GW we Wro-

cławiu pn. „Rewitalizacja Zabyt-
kowego Parku w Prochowicach” 
– ostateczny termin realizacji za-
dania został wyznaczony na dzień 
31.10.2016 r.

Podstawowy zakres prac obejmuje:
• Usuwanie drzew – do 15. 06. 

2016 r.
• Cięcia pielęgnacyjne, formowa-

nie koron drzew - do 1.07.2016 r.
• Tworzenie „zielonej ściany” – 

modernizacja ogrodzenie od 
strony garbarni – do 1.09.2016r.

• Odtwarzanie łąk grądowych i po-
zostałych terenów trawiastych do 
1.10.2106r.

• Uzupełnienie zieleni poprzez na-
sadzenie drzew i krzewów (po-
nad 3000 szt) –do 25.10.2016 r.

Zakres prac przewiduje również 
modernizację ścieżek parkowych – 
do 1.08.2016 r.

W ramach rewitalizacji przewiduje 
się zakup 45 ławek parkowych, 47 
koszy na śmieci oraz 10 lamp solar-
nych.

Taki zakres prac został objęty prze-
targiem nieograniczonym. W odpo-
wiedzi na ogłoszenie 4 firmy złożyły 
oferty, proponując wykonanie za-
dania za ceny od 752 tys. do 1mln 
90 tys. złotych brutto, a komisja 
przetargowa bada złożone oferty 
w celu wybrania najkorzystniejszej.

KAnAliZAcjA W GroMAdZYniu
Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej we wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci Mierzowice”. 
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W przygotowaniu jest procedura 
przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji. 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie:
• Kanałów grawitacyjnych DN200: 1 491,1 m
• Kanałów grawitacyjnych DN160 (przykanaliki): 353,6 m
• Rurociągów tłocznych PE90: 2 232,1m
• Rurociągów tłocznych PE75: 215,5m
• Pompowni ścieków: 3 szt.
• Studni betonowych DN1200: 19 szt.
• Studni betonowych DN1000: 26 szt.
• Studni z tworzyw sztucznych DN600: 4 szt.
• Studni z tworzyw sztucznych DN425: 22 szt.
• Studni rozprężnych: 3 szt.
• Studni z armaturą napowietrzająco-odpowietrzającą: 3 szt.
• Zasilania pompowni w energię elektryczną
• Odbudowy nawierzchni.

Serdeczne życzenia
Rewitalizacja parku 

w  Prochowicach

Chodnik 
ul. Jaworowska
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Żywność 
dla potrzebujących

W kwietniu rozdano 4 tony żywności na kwotę 11. 709 zł. dla 320 mieszkańców 
miasta i gminy Prochowice oraz dla 33 osób z terenu Rui (są to osoby, które 
straciły mieszkania w pożarze).

Była  to  przedostatnia  dostawa  żywności  z  Podprogramu  2015-2020 
współfinansowana  z  Europejskiego  Funduszu  Pomocy  Najbardziej 
Potrzebującym.

N
adleśnictwo Legnica zorga-
nizowało akcję sadzenia lasu 
na terenie leśnictwa Mierzo-
wice, które było objęte poża-
rem w 2014r. W akcji wzięli 

udział strażacy z PSP oraz OSP, którzy 
brali udział w gaszeniu pożaru a także 
samorządowcy, policjanci, przedsta-
wiciele kół łowieckich oraz pracownicy 
Nadleśnictwa Legnica.
 Łącznie do sadzenia drzewek 
zgłosiło się ponad 120 osób. Nie zabrakło 
Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy 
Zdzisława Sokoła i Pani Burmistrz Mia-
sta i Gminy Prochowice Alicji Sielickiej. 
Ze względów logistycznych grupa po-
dzieliła się na 3 zespoły, które miały do 
zasadzenia swoje przydzielone rejony. 
Dwie grupy obsadzały teren sadzonkami 
sosny, a jedna brzozy. Na powierzchni 
zniszczonej pożarem ma być zasadzone 
około 400 tysięcy sadzonek.

Spłonął las - będzie nowy

adeszła długo oczeki-
wana wiosna, a wraz 
z nią rozpoczęły się pra-
ce porządkowe.
 Niestety, zdarza-

ją się przypadki, że w ramach po-
rządkowania własnych posesji część 
mieszkańców wywozi zgromadzo-
ne nieczystości, meble, urządzenia 
AGD-RTV i inne na teren komplek-
sów leśnych, poboczy dróg, parkingi 
czy park. W naszej okolicy miejsca-
mi gdzie najczęściej wyrzucane są 
śmieci są: ul. Rogowska, parking 
przy Kościele Św. Andrzeja, aleja 
parkowa w kier. Śluzy, parking przy 
dr. wojewódzkiej Nr 338 w Rogo-
wie, plac przy drodze powiatowej 
2184D w Motyczynie.

 Nie bądźmy obojętni w sto-
sunku do takich zachowań. Zwra-
cajmy uwagę i zgłaszajmy przy-
padki zaśmiecania gminy. Środki 
przeznaczone na likwidację dzikich 
wysypisk mogłyby być wykorzysta-
ne na doposażenie placów zabaw, 
remonty chodników czy działalno-
ści sportowo – kulturalnej.

N
Wiosenne porządki
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ok 2016 dla Prochowic-
kiego Klubu Taekwon-do 
„CHAMPION” to jak na ra-
zie pasmo sukcesów. Pod-
czas Pucharu Polski 2016, 

który odbył się w Rybniku, zawodnik 
naszego klubu Wojciech Wójtowicz za-

jął 3. miejsce w technikach specjalnych. 
Ten sam zawodnik wywalczył 1. miejsce 
w technikach specjalnych oraz 3. miejsce 
w walkach do 75 kg. Michał Wojszwiłło. 
wygrał 3. miejsce w kategorii powyżej 75 
kg, a Natalia Rosa – 3. miejsce w wal-
kach powyżej 65 kg.

 Na Mistrzo-
stwach Makroregionu 
Dolnośląskiego 2016 
w Borowej. Grand Prix 
Polski odbywających 
się w Bartoszycach od 
1 do 3 kwietnia nasi za-
wodnicy wywalczyli dla 
naszego klubu aż 4 me-
dale. Wśród laureatów 
znalazł się trener klubu 
Maciej Żuk z 1. miej-
scem w walkach do 70 
kg i 2. miejscem w ukła-
dach 2 Dan seniorów. 
Pozostałe dwa medale 
przypadły Michałowi 
Wojszwiłło za 2. miejsce 
w walkach pow. 75 kg 
juniorów oraz Wojcie-
chowi Wójtowiczowi za 
2. miejsce w technikach 
specjalnych juniorów.
 G r a t u l u j e m y 
sukcesów i życzymy, 
aby pozostała część se-
zonu przynosiła kolejne 
trofea.

Tomasz  
Jarczak

Kultura - Edukacja 
Wydarzenia

Przygoda z jajem

W
niedzielę palmową 
i jednocześnie w pierw-
szy dzień astronomicz-
nej wiosny Procho-
wicki Ośrodek Kultury 
i Sportu wraz z Panią 

Burmistrz zaprosił dzieci z miasta i gmi-

ny do wspólnej wiosennej zabawy, aby 
spędzić miło i kreatywnie niedzielne po-
południe. Dzieci brały udział w różnych 
konkurencjach przygotowanych przez 
pracowników POKiS, za udział w któ-
rych otrzymywały słodkie oraz rzeczowe 
nagrody i upominki. Wszyscy uczestni-

cy wraz z przedstawicielami 
urzędu, Panią Burmistrz Ali-
cją Sielicką, Panią Agnieszką 
Rejchan - dyrektor MGOPS, 
z Panią dyrektor POKiS – Jo-
anną Palińską mogli poma-
lować wielką wielkanocną 
pisankę. Można było również 
nabyć wielkanocne ozdoby, 
a także skosztować żurku.

Tomasz  
Jarczak

Pierwszy kwartał obfity w medale

R
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ematem spo-
tkania była 
książka pt. 
„Wołynianka” 
autorstwa Ma-

rii Berny. Nasi Klubowicze 
mieli jednakowe odczucia 
po lekturze tej książki, we-
dług nich opisana historia 
była niezwykle emocjonują-
ca i ukazała całą brutalność 
tego okresu w historii Pol-
ski. Autorka w bardzo reali-
styczny sposób przedstawiła 
swoje wspomnienia z wo-
łyńskiego dzieciństwa oraz 
historię współczesnych sto-
sunków polsko-ukraińskich 
m.in. ocenę Akcji Wisła, któ-
ra jej zdaniem „skrzywdziła 
wielu ludzi, ale była podjęta 

i przeprowadzona w intere-
sie zarówno Polaków, jak 
i wielu Ukraińców”. Książ-
ka ta ma dużą wartość do-
kumentalną, choć dotyczy 
tylko fragmentów tych sto-
sunków. 
 
 Nasza recenzentka 
p. Stanisława Lepianka tak 
opisuje tę książkę:
 
„Wołynianka” to książka 
o dużym znaczeniu po-
znawczym, szczególnie dla 
czytelniczka, który miał to 
szczęście, że w dzieciństwie 
i młodości nie przeżył tra-
gedii wołyńskiej…

Dyskusyjny Klub Książki pod Piątką

T

nia 6 kwietnia o godz. 10 
odbył się fi nał powiatowe-
go konkursu czytelnicze-
go, w którym wzięło udział 
24 uczniów klas 4-5 szkół 

podstawowych z powiatu legnickiego. 
Uczestnicy odpowiadali pisemnie na py-

tania dotyczące treści książki Andrzeja 
Maleszko pt. „Świat Ogromnych”. Dzieci 
musiały wykazać się bardzo dobrą znajo-
mością tekstu, bo pytania były niezwykle 
szczegółowe.
 Mimo tego reprezentujący naszą 
gminę uczniowie poradzili sobie z tak 

ogromnym wyzwaniem, 
a dowodem tego jest uzy-
skanie dwóch miejsc na 
podium.
 Miejsce szóste za-
jął Norbert Brząkowski, 
miejsce trzecie – Jaśmina 
Wszołek, a miejsce drugie 
zdobyła Lucynka Zwarycz.
 Chcemy serdecznie po-
dziękować uczestnikom 
za niesamowitą wytrwa-
łość i duże zaangażowanie 
w przyswojenie sobie tre-
ści książki. Szczególne po-

dziękowania składamy także Rodzicom 
dzieci, którzy także brali aktywny udział 
w przygotowaniach do konkursu.
 Nie możemy w tym miejscu za-

pomnieć także o p. Iwonie Grabowskiej 
– bibliotekarce ze Szkoły Podstawowej 
w Prochowicach, która zawsze wspiera 
nas w działaniach – dziękujemy.

Finał powiatowego konkursu czytelniczego 
pn. „W mocy magicznego drzewa”

D
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Mieszkańcy Prochowic,

zwracamy się do Państwa z prośbą 

o  włączenie się do akcji ratowania polskich cmentarzy pozo-

stawionych na Kresach Wschodnich.

Apelujemy do Państwa o wpłatę 

symbolicznej kwoty, która zostanie przeznaczona na ratowanie

polskich cmentarzy rozsianych za wschodnią granicą.

Informujemy, że pieniądze można wrzucać do skarbonki znajdującej się

w Bibliotece Publicznej w Prochowicach,  Rynek 5.
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Wieści z Przedszkola
Pierwszy Dzień Wiosny

arzanno, Marzanno Ty 
zimowa panno! Cie-
bie pożegnamy wiosnę 
przywitamy! Z tymi 
słowami przedszkola-

ki wyruszyły na spacer by powitać naj-
piękniejszą porę roku – wiosnę. Barwny 
korowód przedszkolaków z kolorowymi 
kwiatkami śpiewających wiosenne pio-
senki przeszedł wokół przedszkola, aby 
dotrzeć do miejsca pożegnania słomia-
nej kukły. Marzanna została spalona, 
aby symbolicznie pożegnać zimę.

Dzień Pandy

marca obchodziliśmy 
w przedszkolu „Dzień 
Pandy”. Grupa VI 
przygotowała krót-
ka część artystyczna 

oraz zaprezentowała wiele ciekawostek 
o pandach. Dzieci miały okazję poznać 
życie pand, ich zwyczaje, ulubione po-
żywienie. Dowiedziały się również jak 
ważna jest kwestia ochrony zwierząt. 
Przepiękne maski, interesujące zdjęcia 
i ciekawe informacje sprawiły, że dzieci 
z chęcią brały udział w tym szczególnym 
dniu.

Czary – mary…

kwietnia gościliśmy w przed-
szkolu specjalnego gościa 
– CZARODZIEJA. Występ 
artysty dostarczył wszyst-
kim sporo satysfakcji i wiele 
humoru. Dzieci miały moż-

liwość przeżycia czegoś niezwykłego, 
tym bardziej, że aktywnie uczestniczyły 
w przedstawieniu. Uczyły się tajemni-

czych zaklęć, a odważni ochotnicy poma-
gali mistrzowi w jego pokazie. Dziękuje-
my za miła wizytę.

Karolina Milanowska

M
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Wieści ze Szkoły Podstawowej w Prochowicach 
marca to szczególny 
dzień – Międzynaro-
dowy Dzień Poezji oraz 
początek astronomicz-
nej wiosny. W tym dniu 

uczniowie klas I –III Szkoły Podstawo-
wej im. M. Kopernika w Prochowicach 
spotkali się, aby uczcić te wydarzenia. 
Pomimo tego, że pogoda wcale nie wska-
zywała na przybycie wiosny uczniom 
humory dopisywały. Poszczególne klasy 
wraz ze swoimi wychowawcami przy-
były na spotkanie odświętnie ubrane: 
były słoneczka, kwiatki, bociany i żabki. 
Uczniowie z niecierpliwością oczekiwali 
spotkania z Panią Wiosną, która w li-
ście do dzieci prosiła, aby nauczyły się 
piosenki, wykonały Marzanny, wyrecy-
towały wierszyki i przygotowały piękne, 
kolorowe stroje. Uczniowie doskonale 
wypełnili te zadania. Następnie dzieci 
obejrzały prezentację multimedialną pt: 
,,Witaj Wiosno!” wykonaną przez Panią 
Iwonę Grabowską. Koordynatorem pro-
jektu była Pani Gabriela Charazińska.
 Wielkanoc to najważniejsze 
święto w naszej chrześcijańskiej tradycji. 
Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie 
obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, 
którymi cieszymy się w ciągu całego roku. 
W czasach, gdy człowiek skłonny jest 
skupiać się raczej na zewnętrznej opra-
wie tych świąt, warto zwrócić myśl ku 
temu, co w nich najistotniejsze i zachęcić 
dzieci do refleksji nad męką i śmiercią 
Chrystusa, i nad triumfem zmartwych-
wstania. Dlatego też 23 marca 2016 roku 
uczniowie naszej szkoły, by upamiętnić 
wydarzenia męki, śmierci i zmartwych-

wstania Chrystusa przygotowali apel 
wielkanocny, by na miarę swoich możli-
wości ukazać te ważne wydarzenia z ży-
cia Pana Jezusa, które są istotą naszej 
wiary chrześcijańskiej. W czasie apelu 
nie tylko mogliśmy podziwiać talenty 
aktorskie naszych uczniów, ale również 
wspólnie śpiewaliśmy pieśni wielko-
postne i te opowiadające o radości pły-
nącej ze zmartwychwstania Jezusa. Na 
zakończenie apelu pani dyrektor Donata 

Solecka złożyła wszystkim uczniom i ich 
rodzinom życzenia wielkanocne. Wzru-
szający i piękny apel wraz z uczniami 
przygotowały Pani Agnieszka Kaczyńska 
i Pani Małgorzata Waksmundzka.
 Obchody Wielkanocy w naszej 
szkole uświetniła wystawa tradycyjnych 
ozdób wielkanocnych: stroików, palm, 
bogato zdobionych jaj wykonanych 
przez uczniów naszej szkoły. Eksponaty 
wystawione na wystawie wzięły udział 

w gminnym konkursie ogłoszonym przez 
Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki 
w Prochowicach. Serdecznie dziękujemy 
autorom prac oraz wszystkim rodzicom, 
nauczycielom, którzy przyczynili się do 
powstania wystawy. Gratulujemy pomy-
słów, zręczności i precyzji wykonania.

Opracowała 
Natalia Todynek

21

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu 
Turniej Wiedzy 
Pożarniczej

marca 2016 
roku, po 
raz pierw-
szy w Szkole 
Podstawowej 

w Dąbiu, odbył się Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Konkurs miał na celu propago-
wanie wiedzy z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej oraz ratow-
nictwa wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej. Do eliminacji gmin-
nych zakwalifikowali się ucznio-
wie z klasy VI: Amelia Skuza, 
Oksana Juszczak, Patrycja Za-
darnowska i Fabian Wojtkowski. 
Następny etap, gminny, turnie-
ju, odbył się 21 marca w Remi-
zie-Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Prochowicach. Uczestnicy 
mieli do napisania test. Pierw-
sze miejsce zajęła uczennica SP 
Dąbie - Amelia Skuza. Przeszła 
do dalszego etapu eliminacji 
powiatowych. Patrycja Zadar-

nowska zajęła trzecie miejsce na 
szczeblu gminnym. 7 kwietnia 
w siedzibie Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Legnicy odbyły się elimina-
cje powiatowe, w których Ame-
lia Skuza otrzymała dyplom za 
uczestnictwo w turnieju. Gratu-
lujemy sukcesów!

Święto wiosny

zień wiosny obcho-
dziliśmy hucznie 
wraz o PTTK Od-
dział Ziemi Procho-
wickiej, uczestnicząc 

w rajdzie Witaj Wiosno! Od 
rana uczniowie klas I-III oraz 
oddział przedszkolny na bo-
isku szkolnym odganiali zimę, 
biorąc udział w licznych kon-
kursach przygotowanych przez 
członków PTTK. Dzieciaki m.in. 
trafiały rzutkami do celu, poko-
nywały slalom na hulajnodze, 
wykazywały się celnością rzutów 
do siatki. Zwycięzcy otrzymali 
drobne upominki. Następnie, 

zaopatrzone w kolorowe kwiaty, 
przemaszerowały w barwnym 
korowodzie po Dąbiu, prosząc 
zimę, by odeszła. Uczniowie klas 
IV-VI udali się na rajd pieszy do 
Cichoborza, gdzie na boisku ry-
walizowali między sobą w róż-
norodnych konkursach, rozegra-
li miecz piłki nożnej. Głównym 
punktem programu był wy-
bór najpiękniejszej marzanny.  
 I  miejsce zajęła kla-
sa IV. Jednak wszyscy za trud 
włożony w zrobienie kukieł do-
stali cukierki. Po upieczeniu 
i zjedzeniu pysznych kiełbasek, 
marzanny, na znak pożegnania 
zimy, spłonęły w ognisku. Sku-
tek chyba odnieśliśmy, bo pogo-
da dopisywała. Zrobiło się ciepło 
i pięknie świeciło słońce. Dzię-
kujemy prezesowi PTTK, prof. 
Mieczysławowi Balowskiemu, za 
udział i organizację święta wio-
sny w naszej szkole.

Anna Machała
Monika Pakuła-Klimiuk
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marca 2016 r. podczas 
uroczystej sesji Rady 
Miasta i Gminy Procho-
wice nasi gimnazjaliści 
wystąpili z programem 
artystycznym prezentu-

jącym tradycje i zwyczaje Wielkiej Nocy pt. 
„Chodzimy z kogutkiem” inspirowane frag-
mentami „Chłopów” S. W. Reymonta Przed-
stawienie przygotowane zostało na warszta-
tach teatralnych i na zajęciach tanecznych 
prowadzonych w ramach projektu, którego 
efektem będzie powstanie w naszej gminie 
Młodzieżowego Koła Miłośników Regionali-
zmu. Przedświąteczny występ to inauguracja 

działalności Koła, które w środowisku rówie-
śniczym i lokalnym ma propagować pieśnią, 
tańcem i słowem obrzędy i zwyczaje ludowe 
z różnych regionów Polski. Podczas uro-
czystej sesji gospodynie z Lisowic i Golanki 
Dolnej, do których dołączyli uczestnicy zajęć 
kulinarnych z naszej szkoły, poczęstowały 
obecnych tradycyjnymi babami wielkanoc-
nymi i kolorowymi mazurkami.

rzed Świętami Wielkiej Nocy 
w naszej Gminie odbyły się tra-
dycyjnie konkursy tematyczne 
pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy zorganizowane 
przez Gimnazjum im. Tadeusza 

Kościuszki w Prochowicach. Zgodnie z obiet-
nicą z poprzedniego wdania „Wieści z Ra-
tusza” publikujemy protokół Komisji, która 
pracowała w składzie:

1. Alicja Sielicka – Burmistrz Miasta i Gminy 
Prochowice
2. Barbara Rosiak – podinspektor ds. zarzą-
dzania kryzysowego, obronnych i oświaty 

w UMiG Prochowice
3. Robert Chruściel - Przewodniczący Zarzą-
du Związku Komunalnego „Wodociągi Liso-
wice”.
 Jury musiało podołać nie lada wy-
zwaniu, ponieważ na konkurs wpłynęły prace 
od 221 osób.

 W konkursie na Najpiękniejszą Pal-
mę Wielkanocną przyznano następujące na-
grody:

KATEGORIA - DZIECI PRZEDSZKOL-
NE
1. Hanna Deperas – Miejskie Przedszkole 
w Prochowicach
2. Michał Kostyszak – Miejskie Przedszkole 
w Prochowicach
3. Antoni Chmielewski – Miejskie Przed-
szkole w Prochowicach

KATEGORIA – SZKOŁA PODSTAWO-
WA kl. 1-3
1.Jankowska Amelia – SP Prochowice
2.Jankowska Paulina – SP Prochowice
3.Lewandowski Błażej – SP Prochowice

Wyróżnienie: Emilia Krzyśko  – SP Dąbie
Dagmara Rowińska - SP Prochowice
Oliwia Procków - SP Prochowice

KATEGORIA – SZKOŁA PODSTAWO-
WA kl. 4-6
1. Maciej Sysak  – SP Prochowice
2. Bartosz Grabowski – SP Prochowice
3. Oliwia Szuszkiewicz  – SP Prochowice

KATEGORIA – GIMNAZJUM
1. Wiktor Krysa
2. Martyna Smolińska
3. Paweł Paluch

W konkursie „Pisanki, kraszanki, jajka malo-
wane” wzięło udział  164 uczestników. Laure-
aci konkusu:

KATEGORIA - DZIECI PRZEDSZKOL-
NE I SZKOŁA PODSTAWOWA 1-3
1. Dominika Słowińska – SP Prochowice
2. Natalia Moskiewicz – Miejskie Przedszko-

le Prochowice
3. Filip Pieróg – Miejskie Przedszkole Pro-
chowice

Wyróżnienie: Alicja Wardawa – SP Procho-
wice,
Paulina Jankowska - SP Prochowice,
Amelia Jankowska - SP Prochowice,
Pola Incz - Miejskie Przedszkole Prochowice

KATEGORIA – SZKOŁA PODSTAWO-
WA kl. 4-6
1. Julia Brechuń – SP Prochowice
2. Aleksandra Grębosz  – SP Prochowice
3. Orest Chomiak  – SP Prochowice
Wyróżnienie – Oliwia Pytlik - SP Prochowice

KATEGORIA – GIMNAZJUM I OSOBY 
DOROSŁE
1. Halina Komaiszko
1. Zofia Bogusiewicz
2. Ewa Małysa
2.  Małgorzata Pawlik
3.   Zofia Krzyważnia
3.   Agnieszka Dobryniewska

Wyróżnienie: Baczmański Damian

KATEGORIA RYSOWANKI
1. Krystyna Gajda
2. Teodora Hubiak
3. Patryk Wacker

Oprac. Wioletta Szuszkiewicz

Wieści z Gimnazjum
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Sport - Turystyka

„Witaj Wiosno!  
Witaj Ligo!”

.03.2016r. KS Procho-
wiczanka Prochowi-
ce zorganizowała dla 
wszystkich zawodni-
ków trenujących na co 

dzień w grupach młodzieżowych zajęcia 
sportowo - rekreacyjne pod hasłem „Wi-
taj Wiosno! Witaj Ligo!”. 

 Celem imprezy była populary-
zacja aktywnych form rekreacji, integra-
cja środowiska piłkarskiego - trenerów 
oraz zawodników, a także wychowanie 
poprzez zabawy i rywalizację sportową. 
Jednocześnie była to kolejna - po „Fe-
riach na sportowo” - impreza organizo-
wana przez Nasz Klub, która promowała 
zdrowy styl życia.

 Na przybyłych 31 marca na sta-
dion Prochowiczanki młodych zawodni-
ków z terenu Miasta i Gminy Prochowice 
czekało wiele atrakcji: zajęcia sportowe, 
mini turnieje piłkarskie, grill oraz słodka 
niespodzianka przygotowana przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Prochowice p. 
Alicję Sielicką.

 Impreza mimo nie najlepszej 
pogody udała się, a trenerzy grup mło-
dzieżowych - Maciej Gnitecki i Michał 
Małek zapowiedzieli walkę o punkty 
w pierwszych meczach rundy wiosennej 
kl. „O”! Trzymamy kciuki za piłkarzy or-
lików, Młodzików i Trampkarzy i życzy-
my powodzenia! 

Dawid Waksmundzki 
w Śląsku Wrocław!

eden z najzdolniejszych 
naszych zawodników 
z rocznika 2003 - Dawid 
Waksmundzki - został wypo-
życzony do czerwca 2016r. 

do Śląska Wrocław. Dawid od 5 lat był 
podopiecznym trenera Michała Małka 
i jako zawodnik występował w naszym 
klubie w drużynach Orlików, Młodzików 
i Trampkarzy. 

 W swoim debiucie w Śląsku 
U-13 strzelił dwie bramki, a jego zespół 
pokonał Chojnika Jelenia Góra 2:1! 
Trzymamy za Dawida kciuki i życzymy 
wysokiej formy do końca rozgrywek! 

Podziękowania 

arząd klubu składa ser-
deczne podziękowania dla 
p. Tomasza Zomerfelda, p. 
Krzysztofa Nowickiego, p. 
Kazimierza Klimczuk oraz 

p. Bogdana Szczygłowskiego za okazane 
zainteresowanie sprawami i udzieloną 
pomoc KS Prochowiczanka Prochowice. 
Wszyscy wymienieni panowie są wierny-
mi kibicami Naszego klubu i już wielo-
krotnie udowodnili, że zawsze możemy 
na nich liczyć. Jeszcze raz dziękujemy! 

Dobra forma młodzików 

obrą formę w rundzie wio-
sennej kl.”O” młodzików 
prezentują podopieczni tre-
nera Macieja Gniteckiego, 
którzy w dwóch pierwszych 

meczach z bardzo wymagającymi rywa-
lami zdobyli 4 punkty. W 1.kolejce nasi 
młodzi piłkarze zremisowali 1:1 na wy-
jeździe z ekipą Zagłębia Lubin (bramka 
Filipa Karczewsiego), natomiast w 2.ko-
lejce pewnie pokonali 5:2 drużynę Chro-
brego Głogów (bramki: Marcinkiewicz 
x3, Grabowski oraz Muryń).

Remis trampkarzy z Ka-
czawą

meczu .kolejki kl.”O” 
trampkarzy druży-
na prowadzona przez 
trenera Michała Mał-
ka zremisowała 2:2 
z Kaczawą Bieniowice. 

Bramki dla Prochowiczanki zdobywali 
Michał Biszczak oraz Damian Miska.
   

Wyniki drużyny 
seniorów

Prochowiczanka – Górnikiem Złotoryja 
2-1 (br.: K.Majkowski Krystian i A.Mą-
dro)

Prochowiczanka – Czarni Rokitki (br. 
P.Ignatowicz)

Po 19. kolejkach w kl. „O” zajmujemy  
5. miejsce z dorobkiem 34 punktów.

Ze sportowym pozdrowieniem
 Maciej Dorożko
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Ogólnopolskim Turnie-
ju Tańca o Puchar Pre-
zydenta Legnicy udział 
wzięło 10 par tanecznych 
reprezentujących Klub 
Sportowego Tańca To-

warzyskiego „IMPULS” Prochowice. Tance-
rze rywalizowali w 5 kategoriach tanecznych 
prezentując tańce standardowe i latynoame-
rykańskie. Na szczególną pochwałę zasługu-
ją tancerze najmłodsi w kategoriach 8-9 lat 
oraz 10-11 lat. Wszyscy otrzymali medale zło-
te lub srebrne stając na podium. Przed nami 
kolejne turnieje we Wrocławiu, Wołowie 
i Zielonej Górze.

Gratulujemy życząc dalszych sukcesów.

B.P.K.

WIEŚCI Z PARKIETÓW
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