
Szanowni Państwo! 
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PROCHOWICE - STYCZEŃ 2016

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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Budowa chodnika na ulicy 
Jaworowskiej

 
ieszkańcy ulicy Jawo-
rowskiej mają powody 
do radości, gdyż prace 
nad budową chodnika 
wraz z odwodnieniem 
trwają i idą pełną parą. 

To bardzo ważne przedsięwzięcie znacz-
nie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów, wpłynie także na 
estetykę tego terenu. Zadanie realizujemy 
we współpracy ze Starostwem Powiatu 
Legnickiego. Na inwestycję została prze-
znaczona kwota 1 milion 300 tysięcy zł. 
Wykonamy około 1,5 km ciągu pieszo – ro-
werowego. 
 Niewątpliwie należy w rejonie 
prac zachować szczególną uwagę i prze-
strzegać zasad bezpieczeństwa. Wzdłuż 
drogi pracuje ciężki sprzęt oraz liczna 
ekipa budowlana. , dlatego ruch odbywa 
się wahadłowo. Duże natężenie ruchu ze 
względu na dojazd do autostrady powodu-
je liczne utrudnienia. Ale cierpliwość się 
opłaci i zaowocuje jesienią oczekiwanym 
efektem.

Park miejski

ozpoczęła się także rewitali-
zacja naszego parku. Miesz-
kańcy bardzo lubią spędzać 
wolny czas na jego terenie, 
szczególnie, że pora sprzyja 
spacerom, wycieczkom ro-

werowym i zabawom na świeżym powie-
trzu. 
 Walory i zalety parku znane są 
nam wszystkim, a trwająca inwestycja je 
wyeksponuje i sprawi, że będzie piękniej-
szy i bardziej funkcjonalny. 
 Prace potrwają do późnej jesieni 
i obejmą pielęgnację oraz uporządkowanie 
zieleni, wykonanie ścieżek dla pieszych, 
pojawią się nowe ławki i lampy. Powstanie 
też ścieżka edukacyjna z punktem eduka-
cyjnym i zielona ściana oddzielająca park 
od terenu po byłej garbarni. 
 Zadanie jest współfinansowa-
ne ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 
O rozmachu działań świadczą dobitnie 
środki przeznaczone na zadanie; wydatko-
wana zostanie kwota około 1 miliona zł.
 W tym roku kontynuowane będą 
również prace remontowe na naszym zam-
ku. Imponująca jest również kwota prze-
znaczona na wykonanie kolejnego etapu 
prac, ponieważ wynosi 330 tysięcy zł. 
 Zrewitalizowany park wraz z od-
restaurowanym zabytkiem stanowić bę-

dzie piękny kompleks parkowo – zamko-
wy i podniesie znacząco walory naszego 
miasteczka. Mam nadzieję, że polubią go 
nie tylko mieszkańcy, ale stanie się także 
atrakcją turystyczną, dzięki której coraz 
liczniej odwiedzać będą nas turyści z re-
gionu.

Dzień Matki

kalendarzu świąt wie-
le jest ważnych rocznic 
i ważnych świąt, ale 
niewiele budzi tak wiele 
emocji jak Dzień Matki. 
Warto z tej okazji poznać 

krótką genezę święta. Chociaż współcze-
sna forma święta jest stosunkowo młoda, 
to w różnych kulturach na przestrzeni 
wieków istniały święta poświęcone zarów-
no macierzyństwu, jak i płodności. Staro-
żytne kultury miały własne święta ku czci 
matek, często reprezentowanych przez 
boginie-matki, symbole płodności i uro-
dzaju. W XVI wieku rozwinął się zwyczaj 
odwiedzania rodzinnych stron i brania 
udziału w mszy odprawianej w ,,kościele-
-matce’’ w czwartą niedzielę Wielkiego Po-
stu. Wizyta w rodzinnych stronach wiązała 

się, oczywiście, z odwiedzinami rodzinne-
go domu, spotkaniem z matką i ojcem. 
Współczesna forma święta wywodzi się ze 
Stanów Zjednoczonych Ameryki i została 
zapoczątkowana za sprawą Anny Jarvis 
z Filadelfii, która zorganizowała 12 maja 
1907 r. nabożeństwo na cześć swojej zmar-

łej matki, działaczki na 
rzecz kobiet. 
 P a m i ę t a j m y 
w tym dniu o swojej ko-
chanej mamie i uczcij-
my ten dzień. Składamy 
życzenia, do których i ja 
się dołączam, ale często 
też sprawiamy mamom 
drobne upominki. Ta-
kim upominkiem 
chcę również ob-
darować mamy 
z naszego miasta 
i gminy, a ma on 

formę koncertu, na który zapraszam 
w dniu 27 maja o godzinie 17.00 do 
Prochowickiego Ośrodka Kultury 
i Sportu. Szczegóły znajdziecie Pań-
stwo na zaproszeniu znajdującym 
się w „Wieściach”.
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Gdy ktoś chce zamknąć w jednym tylko słowie 
ogrom uczuć jasnych, do granic ostatka. Niech 
to imię wypowie, jedno, jedyne, przenajsłodsze 

… Matka.

Wszystkim mamom składam moc życzeń. Niech 
Wasza codzienna troska oraz bezinteresowna miłość 
przyniosą owoc najpiękniejszy – szczęście Waszych 
dzieci. Nieważne, ile mają lat, zawsze jesteście 
pierwsze i najważniejsze, gdy trzeba sięgnąć do 
doświadczenia i zaczerpnąć z bezgranicznego oddania.  

Chwilę po wyjątkowym Dniu Matki również dzieci 
mają swoje święto. Małym i dorosłym córkom 
i synom życzę zatem niegasnącej radości i sięgania 

z powodzeniem po najśmielsze cele. 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka
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URZĄD MIASTA
I GMINY PROCHOWICE

Informacje i ogłoszenia

kwietnia 2016 roku 
odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu, Roz-
woju Gospodarczego, 
Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska.

Podczas obrad:
1.W wolnych wnioskach i zapytaniach radni:
Prosili o:
• wyrównanie nawierzchni dróg gminnych 

na terenie sołectwa Lisowice, na ul. Ru-
miankowej w Prochowicach oraz uprząt-
nięcie wyciętego zakrzaczenia przy dro-
dze rogowskiej,

• wyjaśnienie przyczyn wstrzymaniu po-
stępowania administracyjnego w sprawie 
budowy sieci sanitarnej w sołectwie Go-
lanka Dolna,

• likwidację tzw. wnyków na wałach rz. Ka-
czawa,

• uzupełnienie zapadliny po podłączeniu 
do sieci sanitarnej w drodze gminnej na 
terenie sołectwa Lisowice.

Zgłoszono:
• obsadzenie pobocza drogi w Lisowicach 

klonami z obawą, że gdy drzewa urosną 
mogą powodować zniszczenie drogi,

• zabrudzenie drogi biegnącej w kierunku 
kościoła we wsi Kwiatkowice przez sprzęt 
rolniczy, prosząc o zobligowanie rolni-
ków do posprzątania powstałego zabru-
dzenia oraz uczulenie, aby w przyszłości 
przed wyjazdem na drogę wykonywali 
choć częściowego oczyszczenia sprzętu 
z gliny, ziemi.

Poruszono zagadnienie związane ze zmianą 
nazw ulic.

2. Kierownik Referatu GKiM przedłożył in-
formację dotycząca realizacji modernizacji 
oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

W ramach umowy zawartej na lata 2006-
2015, na terenie gminy Prochowice dobu-
dowanych zostało 202 punkty świetlne, tj. 
wzrost o ok. 22%. 22 marca 2016 r. zawarta 
została nowa umowa usługi oświetleniowej 
na lata 2016-2021 w ramach, której zostanie 
przeprowadzona dalsza rozbudowa oświe-
tlenia ulicznego, zakładająca zamontowanie 
dodatkowo 129 opraw.

3. Informacja nt. przygotowań do inwestycji 
na 2016 rok.

Burmistrz MiG oraz Kierownik Ref. Inwe-
stycji i Gospodarki Przestrzennej omówiły 
zadania inwestycyjne ujęte do realizacji na 
rok bieżący:

1.Przebudowa ul. Legnickiej 7D wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą. Łączne koszty 
finansowe to kwota 879 000zł.

Zadanie na etapie dokumentacyjnego przy-
gotowania. Złożenie wniosku o dotację 
planowane jest w ramach rządowego „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019” – 
dawna tzw. Schetynówka – nabór wrzesień 
2016.

2. Przebudowa drogi powiatowej w Kawi-
cach – opracowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej – łączne koszt finansowe 
1 104 678 zł.

Inwestycja do realizacji w 2016-2017 przez 
Gminę Prochowice z udziałem środków Po-
wiatu Legnickiego, po uzyskaniu dofinanso-
wania w ramach PROW na lata 2014-2020.

Gmina przygotowała komplet dokumentacji 
projektowej, uzyskaliśmy pozwolenie na bu-
dowę oraz sporządziliśmy i złożyliśmy wnio-
sek o dotację - czekamy na rozpatrzenie.

3. Przygotowanie projektu REWITALIZA-
CJI (wyznaczenie obszaru i plan rewitaliza-
cji). Łączne koszty finansowe 15 000 zł.
Zadanie polega na opracowaniu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Prochowice 
na lata 2016-2021. Program ma stanowić 
podstawę do podjęcia kompleksowych dzia-
łań rewitalizacyjnych na zdiagnozowanym 
obszarze Gminy, wymagającym szczegól-
nego wsparcia. Gminny Program umożliwi 
ubieganie się o pozyskiwanie środków unij-
nych na działania rewitalizacyjne.

4. Przebudowa z rozbudową budynku przy 
ul. Kochanowskiego 32/34 w Prochowicach 
na cele mieszkalno-usługowe. Łączne koszty 
finansowe 84 862 zł.

Zadanie na etapie dokumentacyjnego przy-
gotowania.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we 
wsi Gromadzyń z włączeniem do sieci 
w Mierzowicach . Łączne koszty finansowe 
1 562 836 zł.

Przygotowano dokumentację do wspólnego 
przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Gromadzyniu i sieci wodno – kanalizacyj-
nej w Kwiatkowicach.

6. Budowa sieci sanitarnej we wsi Golanka 
Dolna z włączeniem do sieci w ul. Jawo-
rowskiej w Prochowicach - opracowanie 
dokumentacji. Łączne koszty finansowe 
6 204 045 zł.

Zadanie na etapie dokumentacyjnego przy-
gotowania - w toku postępowanie admini-
stracyjne w Starostwie Powiatowym w Le-
gnicy o wydanie pozwolenia na budowę.

Na realizację Etapu 1 - tj. kanalizacji w obrę-
bie Przysiółka (od krzyża do włączenia w ist-
niejącą sieć w ul. Jaworowskiej) Gmina pla-
nuje złożenie wniosku o przyznanie pomocy 
w ramach PROW na lata 2014-2020. Nie 
jest wciąż znany termin ogłoszenia naboru 
wniosków - szacujemy, że będzie to edycja 
jesienna.

7. Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej 
w Kwiatkowicach. Łączne koszty finansowe 
to 321 894 zł.
Przygotowano dokumentację do wspólnego 
przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Gromadzyniu i sieci wod.kan. w Kwiatko-
wicach.

Przetarg ogłoszono z terminem składania 
ofert 09.05.2016, przeprowadzenie postę-
powania i podpisanie umowy z wybranym 
wykonawcą planujemy do końca maja.

8. Opracowanie dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej rozbudowy sieci wod-kan. 
na kolejne tereny „Górka L+P, Kurniki Li-
sowice, Szczytniki. Łączny koszt finansowe 
wynosi 800 000 zł.

Nie rozpoczęto realizacji - zbieramy infor-
macje o terenie i zabudowie w Lisowicach 
(kurniki przy drodze powiatowej w kierun-
ku Szczytnik), aby ocenić potrzeby i wyma-
gane nakłady na budowę kanalizacji w tym 
rejonie i ocenić zasadność takiej decyzji.

9.Modernizacja obiektów zaplecza Stadionu 
Sportowego w Prochowicach. Łączne koszty 
finansowe - 484 800 zł.

Zadanie planowane do wykonania w 2016 
roku. Na realizację zadania chcemy pozy-
skać środki z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki w ramach rządowego programu moderni-
zacji infrastruktury sportowej na rok 2016.

10. Przebudowa drogi gminnej we wsi Liso-
wice, za mostem w prawo. Zadanie do reali-
zacji w etapach, w roku bieżącym planowany 
jest I etap, na realizację przebudowy plano-
wane jest pozyskanie środków z FOGR.

11.Przebudowa drogi gminnej we wsi Szcze-
drzykowice w kierunku boiska sportowego. 
Na realizację zadania planuje się pozyskać 
dotację z FOGR. Orientacyjny koszt budowy 
drogi to ponad 500 000 zł, dofinansowanie 
wynosić będzie 130 000 zł; pozostałą braku-
jącą kwotę pokryje biogazownia.

12. Budowa chodnika przy ul. Jaworowskiej 
– Zarząd Powiatu Legnickie ogłosił przetarg 
i wyłonił wykonawcę za cenę 700 056,95 zł. 
Umowa została już podpisana. Przekazano 
plac budowy.

Cena zaproponowana przez wykonawcę jest 
korzystna, dlatego jest szansa wykonania 
kolejnego odcinka chodnika w ramach środ-
ków zaplanowany w budżecie gminy Pro-
chowice oraz Powiatu Legnickiego.

13. Budowa chodnika na cmentarzu. Planu-
jemy wykonanie w roku bieżącym kolejnego 
odcinka chodnika, tj. od wejście od ul. Wro-
cławskiej.

14.Budowa punktu selektywnej zbiórki od-
padów komunalnych – ograniczamy wy-
datki na ten cel do minimum, tj. spełnienie 
podstawowych wymogów ustawowych.

15. Rewitalizacja zabytkowego parku w Pro-
chowicach. Podpisano umowę na realizację 
zadania, w najbliższym czasie zostanie prze-
kazany plac budowy.

Zadania planowane do realizacji w ramach 
środków – funduszy sołeckich:
• budowa szatni przy boisku sportowym 

w Kawicach - rozważany jest zakup szatni 

z gotowych elementów tzw. kontenerów,
• remont nawierzchni trawiastej płyty 

boiska piłkarskiego w Kwiatkowicach - 
przygotowano i złożono wniosek o środ-
ki z programu „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi”; zadanie rozpoczęte w ramach środ-
ków funduszu sołeckiego wsi Kwiatkowi-
ce.

Ponadto w punkcie tym Pani Burmistrz po-
informowała nt:
• otrzymanego dofinansowania na rewita-

lizację Zielonej Kamienicy w Rynku,
• pozyskania dotacji na remont drogi Liso-

wice-Mierzowice,
• zlecenia prac z zakresu remontu toalet 

w Szkole Podstawowej w Prochowicach.

4. Zaopiniowano projekty uchwał w spra-
wach zmian w budżecie miasta i gminy Pro-
chowice na 2016 rok, zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Prochowice 
oraz określenia przystanków komunika-
cyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta 
i Gminy Prochowice, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Prochowice 
oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków.

5.W sprawach różnych:
• poinformowano, iż zamek w Prochowi-

cach wygrał w Plebiscycie Radia Wrocław 
TOP 5 Najsłynniejsze Dolnośląskie Du-
chy.

Zgłoszono:
• fakt wyrzucenie eternitu na drodze gmin-

nej we wsi Lisowice,
• nieporządek panujący przy pojemniku na 

używaną odzież przy ul. Legnickiej.

Proszono o wytyczenie na ul. Ciepłej ciągu 
pieszego.

Burmistrz MiG Alicja Sielicka poinformo-
wała o rozpoczęciu prac nad tworzeniem 
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
i Gminy Prochowice na lata 2016-2021. 
Radni wytypowali do zespołu ds. rewitaliza-
cji swoich przedstawicieli w osobach Prze-
wodniczącej Rady Marii Maćkowiak i Rad-
nej Jadwigi Leszczyńskiej.

20 kwietnia 2016 roku miało miej-
sce posiedzenie Komisji Zdrowia, 
Spraw Społecznych, Edukacji, Kultu-
ry i Sportu.

1. W wolnych wnioskach i zapytaniach rad-
ni:
Zgłosili:
• zniszczenie boiska do gry w kosza przy 

placu zabaw we wsi Kwiatkowice przez 
użytkowników kładów, prosząc o ustale-
nie sprawców i zobligowanie do naprawy 
powstałych szkód,

• uszkodzenie studzienki kanalizacji tele-
komunikacyjnej we wsi Lisowice.

Pytano:
• czy przeprowadzona została lustracja 

drogi gruntowej we wsi Golanka Dolna 
zniszczonej w wyniku wywózki drewna 
prowadzonej przez Nadleśnictwo; droga 
jest nadal nieprzejezdna,

Z PRACY RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

13



str.  3Wieści z Ratusza - Maj

• o możliwość nawiezienia piasku na plac 
zabaw w Mierzowicach przez osobę chęt-
ną z terenu Gminy Prochowice.

2. Kierownik Przychodni Rejonowej w Pro-
chowicach omówił sytuację finansową przy-
chodni.

W roku 2015 Przychodnia Rejonowa w Pro-
chowicach uzyskała dodatni wynik finanso-
wy w kwocie 82.995,30 złotych.

Z własnych  środków  zostały  wykonane  in-
westycje na kwotę 30.730,28 zł, takie jak:
• malowanie  pomieszczeń  w  budynku 
przychodni,

• zakupiono krzesła dla pacjentów,
• wymieniono ladę wraz z meblami w reje-
stracji,

• wykonano  naprawę  rynien  dachowych 
oraz instalacji elektrycznej.

Liczba  zaoptowanych  pacjentów  do  Przy-
chodni w Prochowicach wynosi:
• lekarz POZ - 5.132 osoby
• pielęgniarki - 5.267 osób
• położnej - 2.752 osoby
• pielęgniarki  medycyny  szkolnej  -  620 
uczniów.

Akcje zdrowotne prowadzone przez 
Przychodnię:

Przychodnia  Rejonowa  w  Prochowicach 
jest Publicznym Zakładem Opieki Zdrowot-
nej, której zadaniem jest zapewnienie pod-
stawowej  opieki  zdrowotnej.  Mieszkańcy 
naszej Gminy mają dostęp do  lekarzy pod-
stawowej  opieki,  a  jeśli  jest  taka  potrzeba, 
otrzymują  skierowania do  lekarzy  specjali-
stów.  Ponadto  w  placówce  prowadzone  są 
akcje  zdrowotne.  Przychodnia  czynna  jest 
w godzinach od 8.00 do 18.00.

3) Informacja o stanie zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego i przeciwpo-
żarowego na terenie gminy oraz goto-
wość niesienia pomocy w przypadku 
wystąpienia klęski żywiołowej.

Kierownik  Referatu  Spraw  Obywatelskich 
–przedłożył  informację  o  stanie  zabezpie-
czenia przeciwpożarowego na terenie gminy 
oraz  gotowość  niesienia  pomocy  w  przy-
padku  wystąpienia  klęski  żywiołowej.  Na-
tomiast  informację  nt.  zagrożenia  p.powo-
dziowego  omówił Dyrektor Dolnośląskiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Dla poprawy bezpieczeństwa obszaru gminy 
Prochowice  przygotowywana  jest  inwesty-
cja modernizująca istniejące wały.

Zarówno  odbudowane  odcinki  istniejących 
wałów jak i nowe wały oraz mury oporowe 
stanowić  będą  zabezpieczenie  przeciwpo-
wodziowe  miejscowości:  Kawice,  Kwiat-
kowice,  Rogów  i  Prochowice,  użytków  rol-
nych  oraz  stacji  paliw,  ferm  drobiarskich, 
zakładów  produkcyjnych  oraz  zabudowań 
wymienionych  miejscowości.  Zakres  rze-
czowy inwestycji obejmuje: budowę nowych 
odcinków wału  4914,9 m,  budowę nowych 

odcinków murów oporowych 1 035,7 m, od-
budowę istniejących odcinków wału 7 256,3 
m,  przejazdy,  wjazdy  i  zjazdy  wałowe  25 
szt., przepusty wałowe ze stanowiskiem do 
przepompowywania wód 7szt, budowa i od-
budowa dojazd 6 984 m, budowa i odbudo-
wa przepustów wałowych 7 szt. Szacunkowy 
koszt  planowanej  inwestycji  wyniesie  49 
470 940,61 zł.

Planowane  roboty  w  ramach  konserwacji 
i udrażniania cieków w 2016 roku:
a) Konserwacja wałów Kaczawy P-1 na dłu-
gości 0,626 km, P-2 na długości 2,980 km, 
L-2 na długości 6,395 km. Wały rzeki Odry 
L-7 na długości 0,441 km, L-8 na długości 
3,135 km, L-9 na długości 1,886 km.
b) Udrożnienia i konserwacja rzek wykona-
na zostanie na Kanale Prochowickim o dłu-
gości 5,800 km, Niecka I na długości 2,495 
km, Jagodziniec na długości 4,272 km.

4) Radni zapoznali się z informacją nt. ładu 
i  porządku  publicznego  na  terenie  miasta 
i  gminy  Prochowice,  którą  przedłożył  Kie-
rownik Rewiru II. Z przedłożonych danych 
wynika,  iż  sytuacja w  zakresie  bezpieczeń-
stwa w  stosunku  do  ubiegłego  roku  uległa 
poprawie.

5)  Zaopiniowano  projekty  uchwał,  które 
ostatecznie podjęto na sesji.

6)  Kierownik  Ref.  Spraw  Obywatelskich 
omówił sprawozdanie z realizacji programu 
współprac y  z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego za rok 2015.

Zgodnie  z  zapisami  art.  5  a  ust.3  ustawy 
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalno-
ści  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie 
Burmistrz  przekłada  Radzie  sprawozdanie 
z  realizacji programu współpracy z organi-
zacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego za rok 2015.

7)  Dyrektor  MGOPS  poinformowała,  iż 
zgodnie  z  art.  16  a  ustawy  o  pomocy  spo-
łecznej  z  dnia  12  marca  2004  roku  Miej-
sko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 
w Prochowicach opracował  ocenę  zasobów 
pomocy  społecznej  za  rok  2015 dla Gminy 
Prochowice.

W/w dokument znajduje się w dokumenta-
cji Rady. Jest to obszerny dokument i każdy 
zainteresowany radny może się z nim zapo-
znać.

Sesja Rady Miasta i Gminy VII kaden-
cji odbyła kolejne posiedzenie Rady 
w dniu 27.04.2016r.  Uczestniczyło  15 
radnych,  co  stanowiło  quorum  do  podej-
mowania  uchwał.  Radzie  przewodniczyła 
Maria  Maćkowiak  Przewodnicząca  Rady 
Miasta i Gminy. Po powitaniu gości i prze-
głosowaniu  porządku  obrad  przystąpiono 
do jego realizacji.

Przyjęto protokół XX sesji bez uwag. Infor-

macje  o  stanie  zabezpieczenia  przeciwpo-
wodziowego  i  przeciwpożarowego  na  tere-
nie gminy oraz gotowość niesienia pomocy 
w przypadku klęski żywiołowej oraz o stanie 
ładu, porządku i bezpieczeństwa publiczne-
go i podejmowane działań zmierzających do 
zmniejszenia przestępczości na  ternie gmi-
ny były przedmiotem dyskusji na posiedze-
niach komisji  stałych Rady. Ze względu na 
ważność zagadnienia, ponieważ dotyczy ono 
bezpieczeństwa  mieszkańców  gminy  Prze-
wodnicząca przedstawiła kilka ważnych in-
formacji przekazanych przez przedstawicieli 
zarówno  Dolnośląskiego  Zarządu  Meliora-
cji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnego 
Zespołu Kryzysowego i Policji.

Gmina  Prochowice  jest  gminą  wysokiego 
ryzyka  powodziowego.  W  okresach  zagro-
żeń powodziowych intensywne spływy wód 
w kierunku rzeki Odry powodują zagrożenie 
powodziowe  dla  wsi  Rogów,  Kwiatkowice, 
Kawice  i  miasta  Prochowice.  Dla  poprawy 
bezpieczeństwa  obszaru  gminy  przygoto-
wywana  jest  inwestycja modernizująca  ist-
niejące  wały  jak  i  budowę  nowych  odcin-
ków.  Szacunkowy  koszt  wynosi  50mln  zł. 
Wszystko jest na dobrej drodze, że budowę 
rozpocznie się w przyszłym roku. Poza inwe-
stycją ważne są prace bieżące udrożniające 
cieki  wodne,  kanały,  konserwacja  istnie-
jących  wałów.  Zarząd  melioracji  przedsta-
wił  Radzie  szczegółowy  zakres  prac w  tym 
zakresie.  Również  i  nasza  Spółka  Wodna 
w  roku  bieżącym  przeznaczy  ok.40tys.zł 
w  większości  pozyskanych  środków  na  re-
nowację rowu i stawu w sołectwie Rogów.

Jednostka  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 
w  Prochowicach  posiada  trzy  samochody 
bojowe –  lekki  ratownictwa wodnego wraz 
z pontonem, średni  Iveco przeznaczony do 
ratownictwa  technicznego  oraz  przeciw-
pożarowego  i  ciężki  samochód  Jelcz.  OSP 
posiada  wykwalifikowaną  kadrę  strażaków 
ochotników  w  liczbie  32  osoby.  Gotowość 
jednostki  jest  porównywalna  do  gotowości 
Państwowych Straży Pożarnych, co jest nie-
zmiernie ważne w  chwili  zagrożeń. Zarów-
no Dolnośląski Zarząd Melioracji jak i nasz 
Zespół Zarządzania Kryzysowego posiadają 
w  magazynach  niezbędny  sprzęt  i  mate-
riały  do  akcji  przeciwpowodziowej,  a  po-
nadto ustalone kierunki, miejsca,  tabor do 
ewentualnych ewakuacji  zarówno  ludzi  jak 
i zwierząt.

W  formie  wizualnej  Kierownik  Rewiru  II 
Policji  przedstawił  wyniki  obrazujące  stan 

bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na 
ternie naszej gminy za rok 2015 w porówna-
niu  z  rokiem 2014. Wyniki  te wskazują na 
poprawę sytuacji w zakresie wszystkich ne-
gatywnych  zachowań.  Na  pewno  wpłynęła 
na to wzmożona ilość patroli zarówno poli-
cji w mundurach jak i po cywilnemu.

Bez uwag przyjęto do protokołu sprawozda-
nie z realizacji programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego i ocenę zasobów pomocy społecznej za 
rok 2015 dla gminy Prochowice .

Obydwa  dokumenty  znajdują  się  w  biu-
rze  Rady  i  każdy  zainteresowany może  się 
z nimi zapoznać.

Radni podjęli uchwały dotyczące:
• zmian w budżecie na rok 2016 i WPF na 
lata 2016-2025.

Zmiany  dotyczyły  zarówno  zmniejszeń  jak 
i  zwiększeń dochodów  z  tytułu  zmian  sub-
wencji  oświatowej  i  z  zakresu wychowania 
przedszkolnego  oraz  zwiększeń  wydatków 
głównie na realizację zadań inwestycyjnych 
takich  jak:  budowa  kanalizacji  sanitarnej 
we wsi Gromadzyń, przebudowa kompleksu 
toalet w  szkole  podstawowej,  remont  dróg 
w Lisowicach, Szczedrzykowicach  i Lisowi-
ce-Mierzowice. 

Zmiany te zwiększyły deficyt budżetu.
• określenia  przystanków  komunikacyj-
nych na terenie miasta  i gminy, których 
właścicielem  bądź  zarządcą  jest  Gmina 
Prochowice

• zmiany  uchwały  Rady  nr  XIX/111/2016 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego  zagospodarowania  prze-
strzennego w obrębie wsi Golanka Dolna 
(na wniosek Starostwa)

• zmiany  uchwały  przystąpienia  do  opra-
cowania  Gminnego  Programu  Rewitali-
zacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 
2016-2021. (zmiana nazwy na Lokalny).

Po  złożeniu  sprawozdania  o  pracy  Burmi-
strza  między  sesjami,  które  radni  przyjęli 
bez uwag, Przewodnicząca Rady podzięko-
wała za życzenia świąteczne i zamknęła ob-
rady sesji.

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy

Maria Maćkowiak

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 121/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (działka nr 249 

w obrębie Kawice ).
2. Zarządzenie nr 123/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do 

lat 3 (część działki nr 165/2 obręb 2 miasta Prochowice).
3. Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (część 
działki nr 240 obręb Dąbie, część działki nr 964 obręb Kawice, część 
działki nr 215 obręb Szczedrzykowice, część działki nr 242/1 obręb 

Szczedrzykowice, część działki nr 242/2 obręb Szczedrzykowice).

Rodzaj programu zdrowotnego Częstotliwość

akcji  w  ciągu

2015 roku

Ilość osób przyjętych Rodzaj płatności

UROLOG 2 x w roku 70 osób bezpłatne

DIABETOLOG  +  BADANIE

HbAlC

2 x w roku 50 osób bezpłatne

BADANIE SŁUCHU 1 x w miesiącu 30 osób bezpłatne

NEUROLOG 2 x w roku 30 osób bezpłatne

KARDIOLOG 1 x w roku 15 osób bezpłatne

BADANIE

DOPPLEROWSKIE
2 x w roku 40 osób płatne

OSTEOPOROZA 1 x w roku 30 osób płatne
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Urząd Miasta i Gminy Prochowice rozpoczął prace nad przygotowaniem Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021. Za-
praszamy wszystkie uprawnione podmioty do zgłaszania propozycji projektów rewitali-
zacyjnych!

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym 
ubieganie się o dofinansowanie z  Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020  finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach w/w programów przewidziane są środki finansowe na rozwiązywanie proble-
mów degradacji miast, związanej z niszczeniem majątku o wartości kulturowej, zabyt-
ków, utratą bazy ekonomicznej w postaci zakładów przemysłowych, niskim poziomem 
przedsiębiorczości, wysokim poziomem bezrobocia czy niewykorzystanym potencjałem 
turystycznym. O środki finansowe na cele rewitalizacji oprócz gmin, ich związków lub 
stowarzyszeń, a także ich jednostek organizacyjnych, będą mogły ubiegać się różne 
instytucje i podmioty m.in. wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarzą-
dowe, kościoły i związki wyznaniowe. Jednak każdy projekt, aby móc ubiegać się 
o wsparcie, winien być wpisany do LPR, a jego realizacja musi być określona w czasie 
i uzasadniona zgodnie z kryteriami wyznaczonymi w RPO WD na lata 2014 - 2020.

Zapraszamy wszystkie uprawnione podmioty do zgłaszania propozycji pro-
jektów rewitalizacyjnych do ujęcia w programie.

W drodze konsultacji społecznych (cyklu warsztatach przeprowadzonych na potrzeby 
realizacji LPR) jako obszar rewitalizacji wskazano obręb 2 miasta Prochowice, po-
szerzając go jednak o dodatkowy fragment mieszczący się między odcinkiem ul. Rym-
szy aż do ul. Młyńskiej (do Szkoły Podstawowej), następnie ul. Warszawską, 
fragmentem łącznika między ul. Warszawską a Jagiellońską, ul. 22 Lipca, 
dalej na południe wzdłuż muru cmentarza do drogi krajowej DK 94.

Obręb 2 Prochowic obejmuje następujące ulice: 1 Maja, 22. Lipca (nr. parzyste 
4-14), Armii Czerwonej, Ciepła, Garncarska, Jaworowska (nr. 1-3), Kochanowskiego (nr. 
parzyste 4-36, nieparzyste 1-3), Kopernika, Legnicka (nr. 1-51), Miarki (nr. 4,6), Mickie-
wicza, Piotra i Pawła, Pobożnego, Pożarnicza, Przechodnia, Rynek, Wolności, Wrocław-
ska (nr. 1-21, nieparzyste 23-33), Zakątna.

Opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Procho-
wice na lata 2016 – 2021 zajmuje się Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.
 

Rekomendowane przedsięwzięcia należy zgłaszać
od 16.05.2016 r. do 30 maja 2016 r.

do Urzędu Miasta i Gminy Prochowice Rynek 1, 59-230 Prochowice
w formie podpisanych kart projektów

(więcej informacji do pobrania ze strony www.prochowice.com w zakładce 
„Rewitalizacja” lub www.bip.prochowice.com w zakładce „Rewitalizacja”).
 

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (Urząd Miasta i Gminy Prochowice) 
Bolesław Demecki - Inspektor ds. inwestycji i funduszy strukturalnych
Rynek 1, 59-230 Prochowice 
tel.: 76 858 43 42 mail: b.demecki@prochowice.com

Rewitalizacja: działania podejmowane na terenach miast, zwłaszcza w starych dziel-
nicach, zdegradowanych pod względem przestrzennym, społecznym, gospodarczym, 
estetycznym, infrastrukturalnym, komunikacyjnym, funkcjonalnym. Dąży do wypro-
wadzenia terenów, na których zaszły niepożądane, destrukcyjne procesy, ze stanu kry-
zysowego. Prowadzi do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty, 
rozumianej jako zapewnienie bezpieczeństwa, godziwych warunków mieszkaniowych, 
opieki zdrowotnej, warunków kształcenia, poprawy środowiska naturalnego i kulturo-
wego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz 
odbudowy więzi społecznych.
 
Lokalny Program Rewitalizacji: dokument długookresowy. Obejmuje działa-
nia w zakresie infrastruktury, pomocy społecznej, gospodarki lokalnej, bezpieczeństwa 
i edukacji. Bazuje na współudziale finansowym samorządu terytorialnego, mieszkańców, 
właścicieli nieruchomości i środkach zewnętrznych. Najważniejszym celem LPR jest po-
lepszenie warunków życia ludzi zamieszkujących rewitalizowany obszar.
 
W ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych programu RPO WD na lata 2014 
– 2020 dofinansowane będą zintegrowane, kompleksowe przedsięwzięcia zlokalizowane 
na terenach ujętych w lokalnych lub ponadlokalnych programach rewitalizacji zdegra-
dowanych obszarów miejskich, przygotowanych z aktywnym współudziałem lokalnych 
społeczności.

Dobrze przeprowadzony proces rewitalizacji powinien spełniać następujące cele:
• Ożywienie społeczno-gospodarcze
• Uzyskanie ładu przestrzennego
• Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości
• Zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru
• Poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców
• Zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych 

działaniach społecznych
• Partycypacja społeczna, a więc włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego
• Wsparcie konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwesty-

cji rewitalizacyjnych
• Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych
• Wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji
• Wzrost liczby turystów odwiedzających dzielnice w obszarze oddziaływania projektu
• Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym miasta 
 
Wszystkie przedsięwzięcia powinny być ukierunkowane na niwelowanie zjawisk związa-
nych  z problemami społecznymi na danym obszarze, aktywizację społeczno-gospodar-
czą oraz podniesienie jakości życia lokalnych społeczności.

Kompleksowość działań rewitalizacyjnych oznacza integrowanie działań w ramach róż-
nych priorytetów inwestycyjnych. Projekty infrastrukturalne, współfinansowane z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego towarzyszyć będą powiązanym z nimi dzia-
łaniom finansowanym przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 
priorytetowych regionalnego programu operacyjnego ukierunkowanych m.in. na samo-
zatrudnienie, rozwój przedsiębiorczości społecznej, poprawę dostępu do usług publicz-
nych, aktywizację środowisk zagrożonych wykluczeniem i ubogich.
 

Przykładowe typy przedsięwzięć
 
Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego ob-
szaru obejmujące m.in.:
• wspieranie nadawania i przywracania funkcji społecznych (w tym kulturalnych, edu-

kacyjnych i rekreacyjnych), gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim;
• rewaloryzacja/modernizacja/adaptacja istniejącej zabudowy, wyjątkowo w uzasad-

nionych przypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy;
• zagospodarowanie/rozwój przestrzeni publicznych – przedsięwzięcia ukierunkowa-

ne na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych 
i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości;

• budowa, przebudowa dróg przyczyniających się do gospodarczej i fizycznej rewitali-
zacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (jako 
element lokalnego/ponadlokalnego planu rewitalizacji).

Opracował: 
Bolesław Demecki

Inspektor ds. inwestycji i funduszy strukturalnych

Nabór do Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016 – 2021. 

Czekamy na Wasze projekty!
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W
dniach 05-08.05.2016 r. 
Prochowice po raz kolejny 
odwiedziła delegacja z Nie-
miec, reprezentująca nasze 
miasto partnerskie War-
burg. Okazją do tegoroczne-

go spotkania był Jubileusz 20 - lecia podpisa-
nia wstępnego porozumienia o partnerstwie 
miast Prochowice – Warburg.
 Gościem honorowym był Burmistrz 
Warburga Michael Stickeln. W trakcie poby-
tu niemieccy partnerzy mieli okazję poznać 
bogactwo zabytkowe i przyrodnicze gminy 
oraz efekty naszej pracy samorządowej.
 Wizyta rozpoczęła się od zwiedze-
nia obiektów gminnych: Ochotniczej Straży 
Pożarnej, świetlicy w Lisowicach, Miejskiego 
Przedszkola, Gimnazjum oraz zamku w Pro-
chowicach, a następnie goście udali się do 
Opactwa Cystersów w Lubiążu.
 Podczas uroczystej kolacji, jaka 
miała miejsce w sali Prochowickiego Ośrod-
ka Kultury i Sportu honorowi goście, Bur-

mistrz Miasta i Gminy, radni Rady Miasta 
i Gminy, Ksiądz Dziekan, właściciele zamku, 
dyrektorzy jednostek samorządowych, miej-
scowi przedsiębiorcy obejrzeli część arty-
styczną przygotowaną przez sekcje działające 
przy POKiS, trojaka w wykonaniu młodzieży 
z Gimnazjum, wysłuchali koncertu Chóru 
Dnia Jednego i wokalistki Liliany Iżyk - fina-
listki VIII edycji telewizyjnego show „Mam 
Talent”. Uroczystość przebiegała w bardzo 
przyjaznej i doniosłej atmosferze.
 Kolejny dzień pobytu obfitował 
w liczne atrakcje albowiem niemiecka dele-
gacja miała okazję poznać ciekawe i zabytko-
we miejsca Dolnego Śląska: goście zwiedzili 
Kościół Pokoju w Jaworze, podziemia Zamku 
Książ w Wałbrzychu oraz Rynek w Świdnicy.
 Obie strony rozstały się w przyja-
znej atmosferze z planami na dalszą współ-
pracę.

Referat organizacyjno-prawny

Wizyta delegacji z Niemiec

Z okazji zbliżającego się Dnia Samorzą-
du  Terytorialnego  wszystkim  Pracow-
nikom  Samorządowym,  Radnym  oraz 
osobom przyczyniającym się do propa-
gowania  idei  samorządności  składam 
najserdeczniejsze  życzenia  pomyślno-
ści,  satysfakcji  i  sukcesów w realizacji 
zadań  samorządowych.  Dzięki  swoje-
mu  zaangażowaniu  i  codziennej  cięż-
kiej pracy na rzecz lokalnych wspólnot, 

przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian i stałej po-
prawy warunków życia naszych mieszkańców.

Dziękuję za trud i poświęcenie z jakim służycie Państwo naszej spo-
łeczności, za owocną pracę, za ciekawe pomysły i śmiałe decyzje. To 
Państwa troska o nasze lokalne wspólnoty sprawia, że możemy śmia-

ło patrzeć w przyszłość.

Życzę dużo zdrowia, wytrwałości, odwagi w kreowaniu dalszego roz-
woju naszego miasta, niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej waż-
nej i odpowiedzialnej służbie, a także powodzenia w realizacji nowych, 
ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.    

Alicja Sielicka
Burmistrz MiG Prochowice

Z  okazji  Dnia  Strażaka  ży-
czę  wszystkim  członkom 
OSP  dużo  zdrowia,  po-
myślności,  wytrwałości, 
męstwa  i  satysfakcji  z  wy-
konywania zawodu obda-
rzonego  tak wielkim  zaufa-
niem  społecznym.  Składam 
Wam  wyrazy  uznania  za 
trud i ryzyko jakie podej-

mujecie  w  ochronie  życia  i  mienia  ludzkiego.  Być  stra-
żakiem  to  wciąż  niezwykłe  wyzwanie.  To  zaszczyt 
i  obowiązek.  To  bezinteresowna  służba  innym,  ciągła 
praca  nad  sobą  i  doskonalenie  własnych  umiejętności. 

Życzę spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej 
oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych. Niech po-
dejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do 
dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl stra-

żackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

życzą 

Alicja Sielicka
Burmistrz MiG Prochowice

Dzień StrażakaDzień Samorządu Terytorialnego

W
dniach od 5 do 8 maja w Le-
gnicy miały miejsce obchody 
II Dolnośląskich Dni Pio-
nierów Osadnictwa na Zie-
miach Odzyskanych. Wielu 
mieszkańców naszej gminy 

skorzystało z zaproszenia członka Zarządu 
Województwa Dolnośląskiego dr. Tadeusza 
Samborskiego i uczestniczyło w różnorod-
nych spotkaniach i uroczystościach. Nauczy-
ciele wzięli udział w konferencja DODN na 
temat „Problematyka kresowa, osadnicza, 
przesiedleńcza w nauczaniu najnowszej hi-
storii”. Dzień później zainteresowani pro-
blematyką twórczości Wojciecha Smarzow-
skiego mogli podyskutować o filmie „Wołyń” 

bezpośrednio z jego twórcami. W sobotę 
spora grupa Prochowiczan podziwiała kunszt 
Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej 
„Sursum Corda” oraz prezentację grupy re-
konstrukcyjnej „Victoria”, która przedstawi-
ła sceny z codziennego żołnierskiego życia. 
W uroczystym podsumowaniu programu na 
Zamku Piastowskim w Legnicy wzięła udział 
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice p. Ali-
cja Sielicka wraz z radnymi miasta i gminy 
Prochowice. 
 Serdecznie dziękujemy za zaprosze-
nie na wyjątkowe spotkanie z historią w tle. 
Powroty do korzeni czy sentymentalne po-
dróże w przeszłość często pozwalają dużo 
bardziej docenić tych, którzy nas przywiedli 

na Dolny Śląsk i współtworzyli to, co obecnie 
może napawać prawdziwą dumą.

II Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych
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Kultura - Edukacja 
Wydarzenia

Majówka w Prochowicach
rzyszedł maj, zatem czas 
otworzyć sezon wydarzeń 
plenerowych. W niedzielne 
pierwszomajowe popołudnie 
Stadion Sportowy w Procho-

wicach zmienił się w miejsce, w którym 
całe rodziny mogły się spotkać i znaleźć 
coś dla siebie.
 Dzieci bawiły się skacząc na 
dmuchanych zamkach, wraz z rodzicami 
brały udział w rozmaitych konkursach 
przygotowanych przez POKiS, w których 
nie było zwycięzców ani przegranych, 
bowiem wszyscy otrzymywali upominki. 
 Na scenie prezentowały się 
sekcje działające przy naszym ośrodku 
kultury. Okazję do pierwszych wystę-
pów na „dużej scenie” miały również 
dzieci z przedszkola. Pokaz tańca towa-
rzyskiego dała mieszkanka Prochowic 
– Aleksandra Drobna wraz ze swoim 
partnerem Pawłem Ujczakiem, którzy są 
obecnie 44 parą na świecie w kategorii 
„Junior”. Koncert zespołu LIONS MU-
SIC był ostatnim punktem poprzedza-
jącym zabawę taneczną przy muzyce za-

proponowanej przez pana Jana Łukasza. 
 Mamy nadzieję, że każdy miło 
mógł spędzić czas. Do zobaczenia!

Tomasz JarczakP
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Razem możemy więcej…

ieszkańcy naszej wsi 
mieli już dość bałaganu 
w parku przy świetlicy 
wiejskiej. W jedną z wio-
sennych sobót poświęcili 

swój czas, aby uporządkować, naprawić 
i odnowić to, co kiedyś zostało zaśmieco-
ne, zniszczone oraz zepsute. Ich mottem 
przewodnim było: „RAZEM MOŻEMY 
WIĘCEJ”.
 Podczas czynu społecznego 
umyte zostały okna na świetlicy, po-
sprzątane puszki i butelki (a przecież 
śmietniki są tuż za płotem i na terenie 
parku). W miejsce starej dziury w ogro-
dzeniu została wstawiona bramka, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo bawiących się 
tam dzieci. Krajobraz parku wzbogacił 
się o kilka sosen. Cały teren został wy-
koszony i starannie przygotowany pod 
wspólne, przyjemne i przede wszystkim 
rodzinne spędzanie wolnego czasu.

Sport to zdrowie

ierwszego maja 2016r. zosta-
ło oficjalnie otwarte boisko 
do gry w siatkówkę i ode-
grany inauguracyjny mecz. 
Zmierzyły się ze sobą dwie 

damsko-męskie drużyny. Rywalizacja 
była zacięta, ale to nie wynik był najważ-
niejszy, lecz dobra zabawa. 
 Chcemy szerzyć wśród ludzi 
zdrowy tryb życia i pokazać, że sport 
to nie tylko piłka nożna. Zapraszamy 
wszystkich, którzy czytają teraz „Wieści 
z Ratusza” i tych, co usłyszą o tym pocz-
tą pantoflową, mieszkańców sąsiednich 
gmin oraz tych, co siedzą i leniuchują 
teraz przed telewizorem do wspólnej in-
tegracji.

Katarzyna Sztyblewska

Aktywnie w Lisowicach

M

P
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Wieści z Przedszkola

MIA STO   I   GMI NA  P RO CH OWIC EMIA STO   I   GMI NA  P RO CH OWIC E

                                                                   
Prochowice, maj 2016r.                                             
                             

Pani

Bogusława Spryszyńska

Dyrektor Miejsko-Gminnej

Biblioteki Publicznej

w Prochowicach

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w imieniu

własnym i mieszkańców Miasta i Gminy

Prochowice składam Pani Dyrektor oraz

Pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki

Publicznej w Prochowicach serdeczne

podziękowania za dotychczasową efektywną pracę

na rzecz promocji książki i  popularyzacji

czytelnictwa. Z satysfakcją pragnę podkreślić,

że instytucja od wielu lat jest kreatywnym

ośrodkiem realizacji wielu ciekawych,

różnorodnych przedsięwzięć na rzecz promowania

literatury oraz pozyskiwania czytelników.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia

dalszej wytrwałości, pozytywnej energii,

satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyślności

osobistej,z wyrazami uznania i szacunku,

Alicja Sielicka

Burmistrz Miasta I Gminy 

Prochowice

„Dzień Żabek”
 
zieci z grupy IV wraz z pania-
mi zorganizowały w przed-
szkolu „Dzień Żabek”. W tym 
dniu przyszły do przedszkola 
ubrane na zielono. Na głowy 

miały przygotowane opaski żabek. Dzie-
ci- żabki przedstawiły pozostałym przed-
szkolakom inscenizację „Na łące”, w któ-
rej żaby były głównymi postaciami. Mali 
aktorzy śmiało wystąpili przed kolegami 
i koleżankami z innych grup, za co otrzy-
mali gromkie brawa!

„Kiedy Prochowice, zwano 
Parchwitz”

kwietniu w procho-
wickim zamku odbyła 
się wystawa pt. „ Kie-
dy Prochowice, zwano 
Parchwitz”. Starszaki 
z przedszkola odwie-

dziły wystawę, oglądały dawne zdjęcia 
i stare przedmioty. Próbowały wyobrazić 
sobie jak kiedyś wyglądała nasza miej-
scowość. Dzieci z zaciekawieniem oglą-
dały ciekawe eksponaty.

Majówka

radycyjnie 1 maja odbyła 
się majówka przygotowana 
przez POKiS na prochowic-
kim stadionie. Było wiele 
atrakcji i występów, wśród 

nich naszych przedszkolaków. Na sce-
nie zaprezentowały się grupy IV, V, VI. 
Dzieci przedstawiły piosenki wiosenne 
oraz wesołe tańce. Dziękujemy za udział!

„Moja ulubiona postać”

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego 
Przedszkola w Prochowicach zorganizo-

wało konkurs plastyczny pn. „ Moja ulu-
biona postać z bajki”. Konkurs przezna-
czony był dla przedszkolaków oraz szkół 
podstawowych naszej gminy. Dotarło 
wiele ciekawych, kolorowych i pomysło-
wych prac. Komisja konkursowa wyłoni-
ła następujace:

Kategoria I – 3,4 latki przedszkole: Iza-
bela Mierzwiak, Emila Dębicka, Antoni 
Elszyn
Kategoria II – 5,6 latki przedszkole: 
Bianka Żądło, Maria Achramowicz, We-
ronika Tamioła, Dawid Mikucewicz, Na-
talia Moskiewicz
Kategoria III – klasy I-III SP: Dominik 
Kusik, Wiktoria Kurowska, Łukasz Cyl-

ka, Szymon Dębicki, Norbert Janiga, 
Marlena Janiga.

Czytanie bajek

ramach programu Cała 
Polska Czyta Dzieciom 
gościliśmy w przed-
szkolu p. A. Sychowicz. 
Odwiedziła przedszko-
laków z ciekawą książ-

ką przedstawiającą przygody różnych 
zwierząt. Dzieci z zaciekawieniem słu-
chały historii. Wizyta przebiegała w bar-
dzo miłej atmosferze. Dziękujemy za od-
wiedziny.   

Karolina Milanowska

D

W
T

W
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Wieści ze Szkoły Podstawowej w Prochowicach 
wiecień sprawił uczniom nie 
lada niespodziankę przy-
nosząc im możliwość obu-
dzenia się z zimowego snu 
w otoczeniu budzącej się do 

życia przyrody. 
 Uczniowie klasy II a pod czuj-
nym okiem Pani Agnieszki Walskiej- 
Pieróg starali się odpowiedzieć na py-
tanie „Ile warta jest pszczoła?”. 
Uczniowie podczas lekcji wysłuchali 
informacji o tym pożytecznym owadzie. 
Nauczyciel zwrócił uwagę na niezwykłą 
mądrość pszczelego rodu, od którego 
możemy nauczyć się: pracowitości, od-
powiedzialności, wyrozumiałości i tole-
rancji. Przekonywał uczniów o pszcze-
lich walorach działając na wszystkie 
zmysły: prezentując filmy i slajdy oraz 
urządzając ucztę z miodem w roli głów-
nej. Dodatkową atrakcją dla uczniów był 
przyniesiony przez nauczyciela ul poka-
zowy, w którym umieszczona była ramka 
z żywymi pszczołami. 
 Dnia 10 kwietnia 2016 roku 
uczniowie klasy I a oraz I d wraz z  Panią 
A. Tyfel, Panią G. Charazińską i Panią A. 
Pedryc uczestniczyli w wycieczce do par-
ku rozrywki edukacyjnej „Ogrody Do-
świadczeń. Humanitarium” znaj-
dującego się we Wrocławiu. W trakcie 
wycieczki zwiedzali wystawę pt. „Szkieł-
ko i oko – tajemnice optyki” oraz uczest-
niczyli w mini warsztatach naukowych 
w specjalnie przygotowanych laborato-

riach.
 19 kwietnia 2016 r. uczniowie 
klasy 6a z wychowawcą wzięli udział 
w akcji sprzątania rezerwatu „Breki-
nia” w Mierzowicach. Koordynatorem 
całego przedsięwzięcia było Stowarzy-
szenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich 
z siedzibą w Prochowicach. W ciągu jed-
nej godziny wszystkie worki zapełniły 
się butelkami ze szkła, plastiku innymi 
odpadami. Uczniowie wzięli także udział 
w konkursach, zabawach i grach przygo-
towanych przez działaczy stowarzysze-
nia. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
ogniskiem.
 22 kwietnia 2016 r. uczniowie 
klas I d, II c i II d wraz ze swoimi wy-
chowawczyniami wzięli udział w podsu-

mowaniu projektu 
ekologicznego pn. 
„Ziemia – to 
nasz wspólny 
DOM! Dbajmy 
o niego!”. Za-
opatrzeni w rę-
kawiczki i wor-
ki wyruszyli na 
szlak prowadzący 
z Przemkowa do 
Lubiąża. Ucznio-
wie porządkowa-
li go a następnie 
piekli kiełbaski 
nad ogniskiem, 

grali w piłkę, odgadywali zagadki eko-
logiczne oraz brali udział w konkursach 
przygotowanych przez PTTK Oddział 
Ziemi Prochowickiej. Projekt eduka-
cyjny „Ziemia – to nasz wspólny DOM! 

Dbajmy o niego!” został zrealizowa-
ny dzięki zaangażowaniu nauczycielek 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Prochowicach: Pani Doroty 
Grochowskiej, Pani Aleksandry Mazur, 
Pani Gabrieli Charazińskiej i Pani Mał-
gorzaty Paszkot. Dziękujmy UMiG Pro-
chowice oraz członkom PTTK Oddział 
Ziemi Prochowickiej za udzieloną po-
moc podczas realizacji projektu.
 W dniu 28 kwietnia 2016 r. od-
dział Miejski TPD wspólnie ze Szkolnym 
Schroniskiem Młodzieżowym w Le-
gnicy zorganizował V Regionalne 
Wiosenne Spotkanie z Piosenką 
Turystyczną. Pod opieką nauczycieli 

Pani Agnieszki Węgrzyn 
i Pani Doroty Grochow-
skiej uczennice naszej 
szkoły Gabriela Wiade-
rek i Aleksandra Narusz 
wykonały piosenkę pt.: 
„Bo ja mam tylko jeden 
świat”, przy akompania-
mencie gitary na której 
zagrała Aleksandra Na-
rusz. Uczennice otrzyma-
ły wyróżnienie i nagrody.

Opracowała  
Natalia Todynek
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Wieści ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu 
Spacer po Warszawie

dniach 4-6 maja ucznio-
wie klas IV-VI wraz 
z kolegami z Wągrodna 
pojechali na wyciecz-
kę do Warszawy, którą 
zorganizował dla nas 

Pan Mieczysław Balowski, prezes PTTK 
Oddział Ziemi Prochowickiej. Wyjecha-
liśmy w strugach deszczu. Stolica po-
witała nas piękną, słoneczną pogodą. 
Pierwsze kroki skierowaliśmy do Wila-
nowa, pałacu króla Jana III Sobieskie-
go. Podczas zwiedzania braliśmy udział 
w lekcji dotyczącej obyczajów w daw-
nej Polsce. Dzieciom szczególnie utkwił 
w pamięci zwyczaj przychodzenia na 
uczty z własną łyżką, schowaną w bucie. 
Po atrakcjach na salonach udaliśmy się 
na 30. piętro Pałacu Kultury i Nauki, aby 
podziwiać Warszawę z lotu ptaka. Na 
wieczór zostawiliśmy sobie zwiedzanie 
Stadionu Narodowego. Byliśmy w szat-
niach piłkarzy, na trybunach, w salach 
VIP-ów. Drugi dzień rozpoczęliśmy od 
zabawy, nauki i doświadczeń w Centrum 
Nauki Kopernik. Każdy znalazł tam coś 
dla siebie. Dzieci z radością oddawały 
się umysłowym rozrywkom. Później ru-
szyliśmy zwiedzać Stare Miasto. Z za-
interesowaniem przechadzaliśmy się 
po komnatach Zamku Królewskiego, 
wsłuchani w jego historię. Przewodnik 
oprowadził nas po najważniejszych za-

bytkach w Śródmieściu. Zobaczyliśmy 
Pałac Prezydencki, Pomnik Adama Mic-
kiewicza, Barbakan, Kolumnę Zygmun-
ta III Wazy, Pomnik Małego Powstańca. 
Późnym wieczorem podziwialiśmy ta-
niec kolorowych fontann. Ostatni dzień 
poświęciliśmy na zwiedzanie Łazienek 
Królewskich. Spacerując w cieniu drzew, 
podziwiając kolorowe kwiaty, pawie i ła-
będzie, przenieśliśmy się w czasie. Prze-
chadzając się po Pałacu Myślewickim, 
Starej Oranżerii czy Pałacu Wodzie czu-
liśmy się, jak byśmy byli gośćmi Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. Atrakcją 
dla dzieci podczas pobytu w Warszawie 
były noclegi, bowiem nocowaliśmy na 
statku, w kajutach. Nikt z nas do tej pory 
nie spał na rzece, w towarzystwie syren-
ki warszawskiej, z widokiem na Stadion 
Narodowy. Wyprawa do stolicy na dłu-
go pozostanie w naszej pamięci i miłych 
wspomnieniach. Opiekunami dzieci byli 
Monika Pakuła-Klimiuk i Zbigniew Stę-
pień. Dziękujemy Panu Mieczysławowi 
Balowskiemu za wspaniałą przygodę. 

Międzyszkolny Turniej Kra-
iny Łęgów Odrzańskich

d grudnia ubiegłego roku 
nasza szkoła uczestniczy 
w II Międzyszkolnym Tur-
nieju Krainy Łęgów Od-
rzańskich, którego organi-

zatorem jest to stowarzyszenie. Szkołę 

w Dąbiu reprezentuje pięcioosobowy 
zespół w składzie: Wiktoria Hućko, Mar-
tyna Witkowska, Amelia Nowak z kl. 
IV i Julia Popowczak, Jakub Grzesiuk 
z kl. V. Opiekunką drużyny, której na-
zwa brzmi Odrzańskie dęby, jest na-
uczycielka przyrody pani Barbara Czop. 
Uczestnicy turnieju realizują zadania 
nawiązujące do przyrody, historii, kul-
tury i geografii obszaru Lokalnej Grupy 
Wsparcia Krainy Łęgów Odrzańskich. 
Zadania są następnie przesyłane pocz-
tą elektroniczną na adres organizatora 
i zamieszczane w zakładce jego strony 
internetowej http://www.lgdodra.pl/
turniej2/druzyny. Organizator dokonu-
je oceny przesłanych zadań i przyznaje 

punkty. O końcowej klasyfikacji w tur-
nieju decydować będzie suma wszyst-
kich punktów za wykonanie zadań oraz 
miejsce zdobyte z końcowym turnieju 
szaradziarskim. Jak do tej pory nasza 
drużyna świetnie sobie radzi i w dwóch 
ostatnich zadaniach zajęła I i II miejsce. 
Dotychczas Odrzańskie dęby zdobyły 
84 punkty i klasyfikują się na drugim 
miejscu. Nagrodą w turnieju jest statu-
etka Siwosza - baśniowego bohatera le-
gend odrzańskich, a także pamiątkowe 
dyplomy i upominki promujące Krainę 
Łęgów Odrzańskich. 

Opracowała  
Monika Pakuła-Klimiuk
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kwietniu odbyliśmy sze-
reg spotkań z uczniami 
szkół podstawowych 
oraz średnich. Miały 
one na celu zachęcenie 
dzieci z podstawówek 

do wstąpienia w nasze szeregi. Ucznio-
wie szkół średnich zachęcali nas do 
wybrania ich placówki na kontynuację 
kształcenia.

Nasza Mała Matura

olejny rocznik trzecioklasi-
stów ma za sobą obowiąz-
kowy egzamin gimnazjalny 
sprawdzający efekty ich 
trzyletniej nauki w gimna-

zjum. W dniach 18 - 20 kwietnia 2016 
r. gimnazjaliści zmagali się  z zadania-
mi egzaminacyjnymi przygotowanymi 
przez Centralną Komisję Egzamina-
cyjną w Warszawie.  Pierwszego dnia 
były to zadania z przedmiotów huma-
nistycznych, drugiego z przedmiotów 
matematyczno - przyrodniczych, a trze-
ciego dnia uczniowie sprawdzali swoje 
umiejętności lingwistyczne z języków 

obcych: angielskiego i niemieckiego. 
O godzinie 9.00 trzecioklasiści w sa-
lach egzaminacyjnych rozpoczynali 
zmagania z zadaniami sprawdzającymi 
stopień opanowania wiedzy i umiejęt-
ności w zakresie przedmiotów objętych 
egzaminem. Przystąpienie do egzaminu 
gimnazjalnego jest warunkiem ukończe-
nia gimnazjum. Wynik egzaminu, który 
będzie znany dopiero 19 czerwca 2015r., 
wpłynie na przyjęcie ucznia do wybranej 

przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. 
Mamy nadzieję, że nasi gimnazjaliści 
uzyskają satysfakcjonujące ich wyniki, 
które pozwolą im rozpocząć od września 
2016 r. naukę w wymarzonych szkołach 
ponadgimnazjalnych.

Dni otwarte Gimnazjum

naszej szkole tradycją 
stało się już organizo-
wanie Dni Otwartych 
Gimnazjum. W progach 

naszej placówki witamy uczniów klas 
szóstych wraz z rodzicami, którzy mają 
możliwość zapoznać się z bogatą ofertą 
kształcenia i bazą dydaktyczną szkoły. 
W tym roku szkolnym odbyły się one 
dnia 21 kwietnia 2016 r. Nasi uczniowie 
oprowadzali gości po szkole, zapoznając 
ich z jej licznymi atutami, opowiadając 
o tym, co się dzieje ciekawego. W sa-
lach lekcyjnych odbywały się pokazy 
doświadczeń z fizyki, zajęcia z języka 

angielskiego oraz sportowe. Ważnym 
atutem wizyty szóstoklasistów w naszym 
Gimnazjum było spotkanie z panią Bur-
mistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicją 
Sielicką oraz z panią Dyrektor Gimna-
zjum, Renatą Stępień, która przedstawi-
ła ofertę dotyczącą profili na kolejny rok 
szkolny.

Giełda Szkół

nia 22 kwietnia 2016 r. od-
była się Giełda Szkół Ponad-
gimnazjalnych.  Różne typy 
szkół, tj. licea, technika oraz 

szkoły zawodowe przedstawiły swoją 
ofertę w oddzielnych salach. Trzecio-
klasiści mogli sobie wybrać, z progra-
mem jakiej szkoły chcą się zapoznać. 
Tego dnia gościliśmy przedstawicieli 
następujących szkół: VI Liceum Ogól-
nokształcące w Legnicy, Zespół Szkół nr 
1 w Lubinie, Zespół Szkół Budowlanych 
w Legnicy.

Wioletta 
Szuszkiewicz

Wieści z Gimnazjum
Jedni przychodzą drudzy odchodzą…
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Sport - Turystyka

Pogrom Amico  
w Lubinie

ardzo wysokie zwy-
cięstwo odnieśli nasi 
trampkarze, pokonując 
na wyjeździe 13:1 ekipę 
Amico Lubin. 

Strzelcy: Pedryc x4, Waksmundz-
ki x3, Biszczak x2, Marcinkie-
wicz, Godek, Miska oraz Biśto. 
Prochowiczanka: Kaźmierski 
Jan - Wojszwiłło Bartłomiej, Mu-
rias Rafał, Miska Damian, Go-
dek Michał, Waksmundzki Jakub, 
Kostyszak Szymon, Marcinkie-
wicz Kewin, Małek Maciej, Bisz-
czak Michał, Pedryc Bartosz. 
 
Zagrali również: Cieślak Krzysztof, 
Karczewski Kacper, Łukowski Szy-
mon, Biśto Damian.

Wyniki drużyny 
seniorów

rochowiczanka – Grom 
Gromadzyń-Wielowieś 
2:0 (br. M.Matulak oraz 
P.Niewdana)
Prochowiczanka – Stal 

Chocianów 0:0
Sparta Grębocice – Prochowiczanka 
3:1 (br.T.Azikiewicz)
Prochowiczanka - Rodło Granowice 
4:2 (br. Ł.Antosiewicz, K.Majkow-
ski, T.Azikewicz i M.Matukak)
Konfeks Legnica – Prochowiczanak 
4:1 (br.K.Majkpwski)
Po 19. kolejkach w kl. „O” zajmuje-
my 4. miejsce z dorobkiem 41 punk-
tów.

Ze sportowym  
pozdrowieniem
Maciej Dorożko

B

GKS PROCHOWICZANKA

P



Wieści z Ratusza - Majstr.  12

ojna się skończyła. 
Niemcy nasza rodzinę 
wywieźli z Równego na 
Wołyniu do pracy w Lu-
baniu. Wojnę przeżyli-
śmy. Tato dogadał się 

z Zabłockim i innymi rodzinami, że wra-
camy na swoje. Ruszyliśmy w drogę. Tato 
Wacław, nasza druga mama Bronisława, 
ja, brat Tadek i siostry Zosia, Gienia i Ha-
linka.
 Ze Zgorzelca doszliśmy do Legni-
cy piechotą. Ojciec skombinował dwa konie  
i wóz. Cały wóz załadowali, a my szliśmy 
za wozem. Zanim dotarliśmy do Legnicy 
musieliśmy przejść dwa punkty kontrolne. 
Rosjanie nas zatrzymywali i przeszukiwa-
li. Mieliśmy ze sobą poniemiecką krowę. 
Na pierwszym punkcie kontrolnym Ruski 
nam ja zabrał. Szukali też czy nie wieziemy 
ze sobą jakiejś broni. 
 Dojechaliśmy do Legnicy pod pe-
ron południowy, było to z rana godzina 
9-10. Kazano nam wejść na peron. Gdy 
zabieraliśmy swoje bagaże z wozu, Ruski 
już stał i czekał, aby zabrać nasz wóz. Jak 
się wypakowaliśmy, to on wsiadł, wziął lej-
ce i odjechał, zabierając dwa konie i wóz. 
Na peronie siedzieli i czekali cały dzień 
i całą noc. Rano usłyszeliśmy komunikat 
z głośników, gdzie przebiegają teraz gra-
nice Polski. W ten sposób dowiedzieliśmy 
się, że nasz dom jest już poza granicą i nie 
mamy gdzie wracać. Musieliśmy zostać 
i osiedlić się na ziemiach odzyskanych.  
Po pewnym czasie zjawił się wójt i bur-
mistrz Prochowic Pasisz (miał żonę i córkę)  
i Mikolajt (miał żonę).
 Ojciec kazał nam czekać i nie ru-

szać się, a szczególnie pilnować bagaży. 
Najlepiej abyśmy siedzieli na nich. Szcze-
gólnie zaś pilnować musieliśmy w nocy, 
ponieważ na peronie kręciło się dużo Ru-
skich. Wychodzili na peron z harmoszką, 
zaczynali przygrywać, drugi prosił do tań-
ca, a trzeci kradł w tym czasie bagaże. Naj-
gorzej grasowali właśnie w nocy. Na dole 
przy peronie podstawione były drabiny 
i w ten sposób były podawane kradzione 
bagaże. „Spasiba, dziękuję, w rączkę cału-
ję”… a bagażu jeż nie było. Dziewczyny pła-
kały, krzyczały a  rzeczy już nie odzyskały.
 Rano przyszli Pasisz i Mikolajt, 
byli już oni już zorientowani, że blisko jest 
miasteczko - Parchwitz się nazywa, a za 
nim jest osiedle-kolonia; tam można za-
mieszkać. Było nas siedem rodzin, które 
od razu chciały jechać. Ojciec zaraz zorga-
nizował transport. Podjechał wóz drabi-
niasty i 2 koniki. Załadowaliśmy wszystko 
i przyjechaliśmy do Prochowic. 
 W pierwszym domu był już na 
miejscu znajomy ojca, miał on dwie cór-
ki nauczycielki, drugi budynek my zajęli-
śmy, trzeci dom Rączka, który z Legnicy 
przyjechał na rowerze bez opon, a potem 
Cybulski, którego znaliśmy, bo pracował 
w Niemczech w folwarku. Jak Rosjanie na-
cierali na Niemców, front się przesuwał, to 
Niemcy też nas cofali i tych, co mieszkali 
w barakach. Tak się poznaliśmy z Rączką. 
Za Rączką zamieszkał jakiś Ukrainiec. Był 
on prześladowany, bo prawdopodobnie 
był w niemieckim wojsku. Zajmował sta-
nowisko kierownika gorzelni, ale później 
ktoś się dowiedział o jego przeszłości. Po-
dobno po niego przyjechali i po człowieku 
ślad zaginął.

 Później przyjechali Gniteccy, oni 
przyjechali spod strefy amerykańskiej. Za-
raz po wojnie mogli wszędzie jechać, gra-
nice były otwarte, tylko granica rosyjska 
była zamknięta. 
 Dom, który zajęliśmy, był pusty. 
Niemcy wszystko zabrali. Dostaliśmy wraz 
z domem 15 h pola. Najpierw był tylko je-
den konik, później dostaliśmy drugiego. 
Wiele kilometrów w polu się zrobiło tą jed-
ną skibką. Ciężko było ojcu gospodarować, 
bo nie znał tego od podstaw. Przed wojną 
miał fach, a tu dostał pole i musiał gospo-
darzyć.
 Zaraz po wojnie Niemcy zaczęli 
wracać do swoich domów. Do naszego nikt 
nie przyjechał. Przyjechali Niemcy tylko 
do kilku gospodarstw, ale mieli oni rozkaz 
wyjazdu i po 2 tygodniach musieli opuścić 
te tereny.
 W sierpniu przyjechał do nas brat 
Mikołaj z żoną Władką. Nie wiedzieliśmy, 

co się z nim dzieje, bo on został złapany 
przez Niemców i wywieziony na roboty. 
Zamieszkał z żoną w Prochowicach na 
Wrocławskiej.

Wspomnienia spisała Anna Tencza 
z d. Bachusz

	 Szanowni	Państwo,	zachęcamy	
do	 publikowania	 swoich	 wspomnień,	
opowiadania	nam	o	historii	ludzi	i	na-
szej	ziemi.	Być	może	to	dzięki	Wam	uda	
się	 stworzyć	 wyjątkowy	 zbiór	 stano-
wiący	 najpiękniejszą	 historię	 miasta	
i	 gminy,	 historię	 jej	 mieszkańców.	 Je-
śli	potrzebna	będzie	pomoc	w	spisaniu	
opowieści,	służymy	pomocą,	wystarczy	
zgłosić	taką	wolę	do	sekretariatu	Gim-
nazjum	w	Prochowicach	lub	UMiG.

Kącik wspomnień
Wspomnienia Kazimierza Matysiaka urodzonego w Tuczynie na Wołyniu

W

Składamy	wyrazy	współczucia	Rodzinie,		bliskim	
i	przyjaciołom 

ŚP. Marii Violetty Fąfara z d. Dwojak. 

Do	kondolencji	dołączamy	krótkie	pożegnanie	pogrą-
żonego	w	bólu	Ojca.

Ból	nie	tylko	mój…	
Rodzice,	którzy	swe	życie	chowają,
Straszną	tragedię,	żal	i	smutek	mają.

Najukochańsza	Violuńciu,	nadszedł	czas	rozstania,	
Ale	nie	skończył	się	czas	Ciebie	kochania.	

„Ci,	których	kochamy,	nie	umierają	nigdy,	 
bo	miłość	to	nieśmiertelność.”

E. Dickinson

Niezwykła kolekcja
i 17 kwietnia na zamku w Pro-
chowicach można było zobaczyć 
wystawę przedmiotów z kolekcji 
Tomasz Jarczaka – pracownika 
Prochowickiego Ośrodka Kul-
tury i Sportu, pasjonata historii 

i miłośnika regionu. Zbiory związane są z naszym 
miastem sprzed 1945 r. Na kolekcję składają się 
głownie dokumenty, pocztówki i listy, z których 

najstarszy pochodzi z 1822 r. W ten sposób autor 
wystawy chce upowszechniać wiedzę o historii 
i dziedzictwie kulturowym miasta i gminy Pro-
chowice oraz wpływać na jej atrakcyjność. „Mam 
nadzieję, iż takie wystawy będą mogły odbywać 
się częściej, stanowiąc choć namiastkę muzeum” 
– mówi Tomek. Gratulujemy pomysły i ciekawego 
hobby.

Katarzyna Szytko
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