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Szanowni Państwo!

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

W

ostatnim numerze „Wieści z Ratusza” poinformowałam, że ruszyły
inwestycje. Krótko opisałam prace rewitalizacyjne w parku w Prochowicach i realizację zadania związanego
z budową chodnika na ulicy Jaworowskiej.
Zachęcam do śledzenia zmian, które tak
bardzo cieszą, ponieważ ich zakres pozwoli nie tylko na poprawę bezpieczeństwa
i podniesienie estetyki miasta, ale także
przyczyni się do podniesienia komfortu
życia naszych mieszkańców. Kolejne dobre wiadomości dotyczą bardzo szerokiego
spektrum działań związanych z kanalizacją gminy i kolejnymi remontami.

Kanalizacja we wsiach Gromadzyń, Kwiatkowice, Golanka Dolna

B

ardzo dziękuję za obecność na dzisiejszej, uroczystej sesji Rady Miasta
i Gminy Prochowice.
Jest to dla mnie świadectwo 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, które chcę przypomnieć, należą:
• zakończenie kanalizacji w Mierzowicach
• remonty dachów budynków komunalnych oraz na obiektach
użytku społecznego – na Gimnazjum i na zapleczu sportowym
przy stadionie w Prochowicach
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prace dokumentacyjne. Mamy już pozwolenie na budowę pierwszego etapu. Planujemy, że prace ruszą w przyszłym roku,
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Rok 2015 obfitował również
w wydarzenia o charakterze kulturalnym i oświatowym. Świętowaliśmy 25 – lecie samorządu terytorialnego, 50 – lecie funkcjonowania
placówki oświatowej, w której znajduje się Gimnazjum; tradycyjnie
zorganizowaliśmy Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny
i Międzynarodowy Turniej Tańca
Towarzyskiego, święto plonów i Dni
Prochowic, Dzień Edukacji Narodowej z koncertem kresowym, wieczór
romansu polsko – rosyjskiego, Mikołajki i Prochowickie Betlejem.
Za ten dobry 2015 rok, za
piękną i owocną współpracę serdecznie dziękuję: p.Tadeuszowi
Samborskiemu – wicemarszałkowi
woj. dolnośląskiego, p.Janinie Mazur – Staroście oraz Zarządowi powiatu legnickiego, Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony Środowiska,
Powiatowemu Urzędowi Pracy, Fundacji KGHM, Legnickiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej.
Codziennie przekonuję się
także, że mogę liczyć na ogromne
zaangażowanie i wsparcie organizacji, instytucji i firm działających

na terenie miasta i gminy. Myślę tu
szczególnie o służbach, czyli Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji i służbie zdrowia; organizacjach: Kole
Sybiraków, PTTK oddział Ziemi Prochowickiej, 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 Kawice.
Ciepłe i szczególnie ważne
dla mnie podziękowania kieruję do
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach. Każdego dnia
dowodzicie Państwo, że tworzymy
twórczy i zaangażowany zespół.
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Z pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice
2016 roku odbyło się
posiedzenie Komisji
Budżetu,
Rozwoju, Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Podczas obrad:
1.W wolnych wnioskach i zapytaniach radni:
1) Podziękowali za naprawę nawierzchni
dróg na terenie sołectwa Lisowice oraz
za zamontowanie ogrodzenia i bramki na
placu zabaw przy ul. Śląskiej,
2) Zgłosili potrzebę uzupełnienia ubytków w drodze gruntowej biegnącej wzdłuż
wału p.powodziowego przy ul. R.Żymierskiego.
3) Pytali:
• czy Starostwo Powiatowe udzieliło odpowiedzi na wniosek w sprawie montażu barierek ochronnych przy drodze
powiatowej we wsi Szczedrzykowice,
• czy wystosowano pismo do firmy
świadczącej usługi transportowe na
trasie Legnica-Dąbie o zakazie zatrzymywania się na wysokości bloków
wielorodzinnych w Szczedrzykowicach
oraz o możliwość zamontowania w tym
miejscu znaku przystanek na żądanie,
• kiedy zostaną podjęte działania w zakresie uzupełnienia ubytków w chodniku na moście na rz. Młynówka w Prochowicach.
4) Prosili o sprawdzenie stanu technicznego wszystkich hydrantów p. pożarowych
na terenie sołectwa Golanka Dolna oraz
studzienki wodociągowej, która umożliwi
wstrzymanie dostawy wody na wypadek
wystąpienia awarii wodociągowej.
2. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedłożył informację nt. polityki mieszkaniowej miasta
i gminy.
Radni zapoznani zostali z wielkością zasobu mieszkaniowego, strukturą wiekową
budynków komunalnych, przeciętnym
wiekiem budynków komunalnych, wyposażeniem mieszkań komunalnych w podstawowe instalacje i urządzenia, ilością
odbytych posiedzeń Społecznej Komisji
Mieszkaniowej, ilością osób oczekujących
na przydział lokali, przydziałem lokali
mieszkalnych, wolnymi lokalami mieszkalnymi, sprzedażą mieszkań, wyrokami
eksmisyjnymi.
Jeśli natomiast chodzi o budownictwo
mieszkaniowe, to trwa realizacja prac
związanych z przygotowaniem 14 lokali
mieszkalnych w budynku przy ul. Kochanowskiego 34 ( była Przychodnia Zdrowia

str. 2

Wieści z Ratusza - Czerwiec

dokumentacja projektowo - kosztorysowa).
Stan kotłowi komunalnych: na terenie
miasta i gminy Prochowice funkcjonują
3 kotłownie zlokalizowane w budynkach
stanowiących własność Gminy, tj. Prochowice ul. Pocztowa 16, Prochowice ul. Armii Czerwonej 6 i Kawice 46.
Radni zapoznali się z danymi nt. powierzchni grzewczej i ilości lokali w budynku, ilości pracowników obsługujących
kotłownie, zainstalowanych kotłach wodnych, zużyciem opału.
Dostawca opału wyłoniony został w drodze zapytania o cenę, w którym uczestniczyły trzy firmy . Wybrano najkorzystniejsza ofertę, która złożyła PHU SURMET
z Lisowic.
W sezonie grzewczym 2015/2016 nie odnotowano przerw w dostawie ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych.
3. Skarbnik MiG omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy
Prochowice za 2015 r.; w tym z realizacji
zadań inwestycyjnych wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za 2015 r. zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzeń
Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, odzwierciedlających szczegółowe wykonanie
dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów budżetu gminy.
Budżet Gminy Prochowice na rok 2015
uchwalano w dniu 27 stycznia 2015 r.
w którym ustalono:
Dochody budżetu w wysokości 26 199 118
zł
Wydatki budżetu w wysokości 27 448 660
zł
Deficyt budżetu w wysokości 1 249 542 zł
W trakcie roku dokonywane były zmiany
w budżecie w wyniku których budżet wynosił:
Plan dochodów 27 587 980,21 zł
Plan wydatków 29 551 824,37 zł
Deficyt budżetu gminy 1 963 844,16 zł
Przychody budżetu gminy 4 274 324,16 zł
Rozchody 2 310 480 zł
Na dzień 31.12.2015 r. dochody budżetu
miasta i gminy zrealizowano w kwocie
25 945 916,34 zł , co stanowi 94,05 % planu.

Wydatki budżetu za okres do 31 grudnia
2015 r.wyniosły 23 759 014,18 zł, co stanowi 80,40 % planu.
Z tego wydatki bieżące zrealizowano
w kwocie 21 928 728,49 zł, tj. 95,38%
planu a wydatki majątkowe na plan
6 561 828,10 zł zrealizowano na kwotę
1 830 285,69 zł tj. 27,89 % planu.
Z wymienionej kwoty ogółem wydano na :
• wydatki inwestycyjne i majątkowe
1 830 285,69 zł
• dotację dla instytucji kultury
1 340 831,06 zł
• realizację zadań zleconych
2 401 880,87 zł
• realizację zadań ustawowych
17 973 295,44 zł
• obsługę długu publicznego 212 721,12
zł.
4. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformował
o pracach prowadzonych w zakresie poprawy stanu sanitarnego i estetycznego
miasta.
Prace realizowane są przez: 3 pracowników gospodarczych i 5 pracowników
zatrudnianych do wykonania robót publicznych, którzy wykonują następujące
zadania:
1/ sprzątanie ciągów komunikacyjnych
i placów,
2/ koszenie terenów zielonych i placów
zabaw,
3/ udrażnianie wpustów burzowych,
4/ cięcia pielęgnacyjne drzew,
5/ wycinanie krzaków,
6/ odnawianie powłok malarskich ścian
i ogrodzeń,
7/ porządkowanie cmentarzy w Prochowicach i Kawicach.
Ponadto w ramach poprawy estetyki
miasta przystąpiono w roku bieżącym do
opracowania projektu rozbiórki pomieszczeń gospodarczych od strony pierzei
wschodniej Rynku.
Radni przeprowadzili lustrację terenu
miasta Prochowice w wyniku której potwierdzono fakt wykonywania w/w prac.
Stwierdzono, że estetyka miasta z roku na
rok ulega poprawie.
5. Zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
1) ustalenia wysokości cen biletów wstępu
na gminny basen kąpielowy w Prochowicach,
Zaakceptowane ceny biletów wstępu na
gminny basen kąpielowy w Prochowicach:
1) bilet normalny 4 zł (słownie: cztery złote),
2) bilet ulgowy – 2 zł (słownie: dwa złote)

dla młodzieży szkół średnich i studentów
do ukończenia 25 roku życia, będących
mieszkańcami miasta i gminy Prochowice,
2.Osoby uprawnione określone w ust.1 pkt
2 korzystają z ulg po okazaniu legitymacji
szkolnej lub studenckiej.
3. W czasie trwania sezonu letniego tj.
w dniach od 1 czerwca do 31 sierpnia każdego roku wprowadza się karnet w cenie 5
zł dla dzieci i młodzieży do 15 roku życia,
będących mieszkańcami miasta i gminy
Prochowice.
2) zmian w budżecie miasta i gminy Prochowice na 2016 r. Omówione zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu zwrotu
kosztów zatrudnienia pracowników gospodarczych (5 osób) – Refundacja z PUP
oraz darowizny pieniężnej otrzymanej od
partnerskiego miasta Warburg.
Dalsze ewentualne zmiany w budżecie zostaną przedłożone radnym na kolejnym
posiedzeniu komisji.
5.W sprawach różnych:
Burmistrz MiG podziękowała za pomoc
w przyjęciu delegacji z partnerskiego Miasta Warburg i poinformowała nt.:
• podpisanej umowy na remont drogi we
wsi Lisowice,
• planowanym terminie rozpoczęcia prac
remontowych na drodze w kierunku
Mierzowic,
• terminu rozpatrzenia wniosku na remont drogi w Kawicach,
• trwającej budowie chodnika w ciągu ul.
Jaworowskiej,
• trwającej procedurze przetargowej na
wyłonienie wykonawcy budowy sieci
sanitarnej w Gromadzyniu oraz we wsi
Kwiatkowice,
• planowanym terminie rozpoczęcia
prac remontowych szatni na stadionie
w Prochowicach,
• trwających pracach z zakresu opracowania dokumentacji na remont toalet
w Szkole Podstawowej w Prochowicach,
• kompletowaniu dokumentacji w sprawie rewitalizacji kamienicy w Rynku,
• trwających pracach z zakresu odnowienia powłok malarskich na ogrodzeniu
Cmentarza Komunalnego w Prochowicach,
• wyboru wykonawcy prac na boisku we
wsi Kwiatkowice,
• uzupełnieniu ubytków w nawierzchni
dróg na terenie miasta i gminy Prochowice,
• przekazania placu budowy - rewitalizacja parku w Prochowicach,
Ponadto w sprawach różnych radni:

• prosili o wykoszenie terenu -placu przy
ul. R. Żymierskiego oraz uzupełnienie
ubytków w nawierzchni drogi ul. Polna
i skropienie jej emulsją.
• zgłoszono potrzebę utwardzenia pobocza przy drodze gminnej na ul. Kościuszki.

Ogólna kwota wypłaconych dodatków
w tym okresie wynosi: 37229,39 zł w tym
dla zarządców:
• lokali komunalnych kwota
18753,37 zł
• pozostałych kwota 14180,21zł
• ryczałt w kasie ops w kwocie 4295,81 zł.

Przewodniczący Komisji
August Pawlik

Wg stanu na dzień 13.05.2016r z dodatku mieszkaniowego skorzystały 42 osoby. Średni koszt świadczenia wyniósł:
158,68zł.
Jeśli chodzi o wypłatę dodatku energetycznego to ogólna kwota wypłaconych
dodatków wynosi: 600,57zł.

Przyjęto protokół XXI sesji bez uwag. Informacje dotyczące polityki mieszkaniowej miasta i gminy z podsumowaniem
dotychczasowych działań, stanu zadłużenia i zamierzeń na przyszłość oraz estetyki
miasta i gminy; tematy te były przedmiotem analizy i dyskusji na stałych Komisjach Rady.

4. Radni zapoznali się z informacjami nt.
sytuacji finansowej szkół i przedszkola
oraz przygotowaniem do wypoczynku letniego, które przedłożyły Panie Dyrektor
placówek oświatowych.

Informacyjnie podam, że zasób mieszkaniowy gminy Prochowice składa się z 241
lokali mieszkalnych, komunalnych, usytuowanych w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Z przedłożonych informacji wynika, iż
sytuacja finansowa placówek jest dobra,
w placówkach prowadzone są prace remontowe, sale lekcyjne są doposażone
w pomoce dydaktyczno-naukowe.

Budownictwo mieszkaniowe to planowana przebudowa budynku przy ulicy Kochanowskiego 34 (była Przychodnia Zdrowia)
gdzie pozyskamy 14 lokali mieszkalnych.
Trwają prace planistyczne i prace związane z pozyskaniem środków. Radni zlustrowali miasto pod kątem estetyki jak i planowanych miejsc parkingowych.

18 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia,praw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu
Tematyka posiedzenia dotyczyła następujących zagadnień:
1) W wolnych wnioskach i zapytaniach:
Zgłoszono:
• - uwagi nt. odbioru odpadów zielonych
z osiedla XXX - lecia oraz segregowanych z ul. Świerczewskiego w Prochowicach, prosząc o interwencję w tej
sprawie w firmie świadczącej usługi
w zakresie odbioru,
• wniosek o przydział lokalu dla rodziny
z Lisowic.
Proszono o:
• wyrównanie terenu byłego wiejskiego
punktu gromadzenia odpadów w Dąbiu
oraz o likwidację mostku,
• wycinkę zakrzaczenia wzdłuż drogi
gminnej we wsi Mierzowice.
Ad 2) Prezes Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego omówiła wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania taryf zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy
Prochowice na okres od dnia 01.07.2016
do dnia 30.06.2017 r. Taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ceny i stawki opłat zawarte
w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia
działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pani Prezes przedłożyła również wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2021.
W dyskusji poruszono zagadnienia dotyczące ubytków wody i działań podejmowanych w zakresie ich eliminacji, prac
remontowych wykonywanych na SUW
i oczyszczalni, planowanej modernizacji
oczyszczalni, cenach wody obowiązujących u innych dostawców na terenie gminy Prochowice.
Radni postanowili, iż głosowanie w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków nastąpi sesji.
3. Dyrektor MGOPS zapoznała radnych z informacjami nt. wypłaty dodatku mieszkaniowego i energetycznego za
okres od stycznia do maja 2016.
Realizacja dodatków mieszkaniowych stanowi zadanie własne gminy, jest w całości
finansowane ze środków własnych gminy.
W okresie od 1 stycznia do 13maja 2016 r. M-GOPS Prochowice wydał 42 decyzje.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za
rok 2015 zostało szczegółowo omówione
na komisji Budżetu w dniu 11 maja br.
Skarbnik MiG zapoznała radnych z treścią
uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy
Prochowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowiec za 2015 rok. RIO wydało pozytywną
opinię.
Ponadto punkcie tym Skarbnik MiG
przedłożyła informacje nt. zaległości czynszowych za I kwartał 2016 r. W wyniku
analizy w/w danych Komisja zawnioskowała , aby w nowych umowach zawieranych na wynajem garaży komunalnych
wprowadzić zapis dotyczący natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu
w przypadku nieuiszczania opłat czynszowych (występowania zaległości).
5. Zaopiniowanie
w sprawach;

projektów

uchwał

• zmian w budżecie miasta i gminy na
2016 r.
• zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
• ustalenia wysokości cen biletów wstępu
na gminny basen kąpielowy w Prochowicach,
• wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu na czas nieokreślony,
• zwrotu radnym kosztów podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
6. W sprawach różnych:
Burmistrz MIG:
• zaprosiła na Koncert z okazji Dnia Matki jaki odbędzie się w POKIS w dniu 27
maja o godz. 17.00,
• poinformowała o rozpoczętych pracach
remontowych drogi w kierunku Mierzowic,
• poinformowała
o
rozstrzygnięciu
przetargu na budowę sieci sanitarnej
w Kwiatkowicach.
Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Leszczyńska
W dniu 25.05.2016r. Rady Miasta
i Gminy VII kadencji odbyła XXII
posiedzenie Rady, w którym uczestni-

czyło 14 radnych, co stanowiło quorum do
podejmowania uchwał. Radzie przewodniczyła Maria Maćkowiak Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy. Po powitaniu gości
i przegłosowaniu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji.

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

oszczędnościowe itd., itd… Radni zwrócili
uwagę na potrzebę szukania innych efektywnych rozwiązań w przyszłości.
• ustalenia wysokości cen biletów wstępu
na gminny basen kąpielowy w Prochowicach,
• wyrażenia zgody na odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu na czas nieokreślony,
• zwrotu radnym kosztów podróży służbowej odbywanej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy.
Radni zgłosili potrzebę obniżenia wysokiego chodnika przy przejściu dla pieszych
przy pomniku J.P. II i przy zjeździe z drogi wojewódzkiej w kierunku Kawic niwelację zbyt wysokiego uskoku oraz zapytali
o prace III etapu dot. kosztorysu sieci sanitarnej w Golance Dolnej.
Miłymi akcentami sesji były życzenia złożone przez Radnych na ręce Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice wszystkim
pracownikom Urzędu z okazji Dnia Samorządowca oraz na ręce Dyrektorów pracownikom kultury i biblioteki. Przekazano
również życzenia strażakom.
P. Burmistrz Miasta i Gminy wręczyła
dyplomy – podziękowania placówkom
oświatowym za akcję „Mogiłę Pradziada
Ocal od Zapomnienia”.

Zmiany dotyczyły głównie zwiększenia
planu dochodów i wydatków z tytułu
zwrotu i poniesienia kosztów zatrudnienia
pracowników gospodarczych. Zmiany te
nie mają wpływu na wynik budżetu roku
2016 wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.

P. Dyrektor D. Solecka przekazała miłą
wiadomość, że klasy VI osiągnęły wyniki
z testów powyżej średniej wojewódzkiej.

• zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Po złożeniu sprawozdania o pracy Burmistrza między sesjami, które radni przyjęli bez uwag, Przewodnicząca Rady podziękowała za zorganizowanie wyjazdu
mieszkańców Kwiatkowic do miasta Plech
w Niemczech i zamknęła obrady sesji.

Zmiana taryf budzi co roku wiele emocji
nie tylko wśród społeczeństwa ale i radnych. Zadajemy pytania czy faktycznie
należy podnieść cenę, jeżeli tak to o ile,
czy na pewno o tyle itp., czy Przedsiębiorstwo podjęło wszystkie możliwe działania

Uroczyście pożegnano Sekretarza Urzędu
Miasta i Gminy Prochowice P. W. Kwaśnego, który zakończył pracę w Urzędzie.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy
Maria Maćkowiak

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko.”
ks. Jan Twardowski

Panu

Stanisławowi Słowikowskiemu
oraz najbliższej rodzinie najszersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

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

Lp.

Nr
działki

Powierzchnia w ha

1.

459/23

0,1964

2.

459/25

0,0983

Nr księgi
wieczystej

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

LE1L/000425
27/2

3.

4.

5.

6.

459/26

459/30

459/31

459/34

Opis
nieruchomości

0,1219

0,1376

0,0827

0,1019

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

1.Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się dnia 07 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach ul.
Rynek 1 – sala nr 20, od godziny 10.00.
2. Forma i termin wniesienia wadium
Wadium należy wpłacić w gotówce na rachunek bankowy tut. Urzędu B.S. Wschowa Oddz. Prochowice nr 86 8669 0001 0341 3597 2000 0003 najpóźniej do dnia 01 lipca 2016 r. z dopiskiem
„Przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr /wpisać numer działki/ w obrębie 3 miasta Prochowice”.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od zakończenia
przetargu.

Cena wywoławcza

Wadium

58.000,00 zł + 23% Vat

6.000,00 zł

32.000,00 zł + 23% Vat

3.000,00 zł

37.000,00 zł + 23%Vat

4.000,00 zł

3. Ważność przetargu
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik
zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
UWAGA!
W przypadku małżeństw – w przetargu uczestniczą oboje małżonkowie. W razie uczestnictwa tylko jednego ze współmałżonków – wymaga
się, aby przedłożył on pisemne oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub żeby małżonek uczestniczący w przetargu
złożył oświadczenie woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego.
Oświadczenie powinno zawierać: imiona i nazwisko współmałżonka,
imiona rodziców, numer i serię dowodu osobistego oraz datę jego ważności, PESEL i adres zameldowania.
W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika
oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego
pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dot. udział w przetargu oraz w podpisaniu aktu
notarialnego) lub okazanie zwykłego pełnomocnictwa upoważniającego
tylko do reprezentowania danej osoby w procedurze przetargowej.

43.000,00 zł + 23% Vat

27.000,00 zł + 23% Vat

4.000,00 zł

3.000,00 zł

IV. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
V. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.
O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca wyłoniony w drodze przetargu zostanie poinformowany w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu to organizator przetargu odstępuje od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
VI. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z ważnych powodów.

32.000,00 zł + 23% Vat

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

3.000,00 zł

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

I. Opis nieruchomości.
Wymienione wyżej nieruchomości położone są w Prochowicach w południowo-wschodniej części miasta
(obręb 3), przy ul. Jagiellońskiej, ul. Magnoliowej i ul. Rogowskiej, w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy jednorodzinnej. Wszystkie działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

1
Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice nieruchomości
będące przedmiotem sprzedaży znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 5.MN.47 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

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:

Na działce nr 459/26 znajdują się dwa stanowiska archeologiczne nr 25 i 26, zatem zgodnie z §
205 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XII/53/2003 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2003
r. w sprawie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice (Dz. Urzęd. Wojew. Doln. z dnia 20.01.2004r., Nr 11, poz. 240 z późn. zm.) w celu ochrony zabytków archeologicznych przy planowaniu inwestycji związanych z pracami ziemnymi w rejonie występowania stanowisk
archeologicznych w fazie projektowej obowiązuje uzgodnienie sposobu ich prowadzenia i zasad
ochrony z Inspekcją Zabytków Archeologicznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Nieruchomości są wolne od praw i obciążeń osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej.
II. Informacje o poprzednich przetargach.
Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 09 lipca 2015 r.
Drugi przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 17 września 2015 r.
Trzeci przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 26 listopada 2015 r.
Czwarty przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 17 marca 2016 r.
III. Warunki przetargu.
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1. Zarządzenie nr 128/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej (lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Wrocławskiej 42 w
Prochowicach).
2. Zarządzenie nr 129/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 (część działki
nr 25/3 obręb Motyczyn).
3. Zarządzenie nr 134/2016 z dnia 09 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 (część działki
nr 124 obręb 4 miasta Prochowice, część działki nr 9/18 obręb 3 miasta
Prochowice, działka nr 9/19 obręb 3 miasta Prochowice, część działki nr 23
obręb 3 miasta Prochowice, działka nr 440 obręb 3 miasta Prochowice, działka
nr 244/8 obręb 4 miasta Prochowice, działka nr 733/6 obręb Lisowice).

Kultura - Edukacja
Wydarzenia
Anna dla wszystkich mam

w

Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu
mieliśmy przyjemność
gościć laureatów III
i IV Festiwalu Anny
German
„Eurydyka”
w Mińsku, którzy dali fantastyczny koncert pt. „Melodie dla Anny”. Artystom
towarzyszył zespół Ars Longa, a koncert
poprowadziła znana aktorka Aurelia
Sobczak. Na prochowickiej scenie wystąpiło w sumie około 30 osób, prezentując niezwykle zróżnicowaną twórczość
Anny German.
Koncert w dzień po Dniu Matki
niewątpliwie stanowił wyjątkowy prezent dla wszystkich mam z Prochowic
i okolicy. Wspaniale dobrany repertuar
i atmosfera spotkania sprawiły, że ten

wyjątkowy koncert piosenek Anny German na długo postanie nam w pamięci.
Całe przedsięwzięcie mogło się
odbyć dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego, który
objął mecenat nad imprezą, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego - panu
Cezaremu Przybylskiemu, Członkowi
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
– panu Tadeuszowi Samborskiemu oraz
Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
W koncercie wystąpili:
Anastazja Raczycka z Nowopolocka
- 1 miejsce w kategorii od 15-25 lat

Wiktorija Chomczukowa z Wolkowyska
- 1 miejsce w kategorii od 26 lat
Natalia Kasprowicz z Grodna - 1 miejsce
w kategorii od 15 - 25 lat
Julian Skurko i zespół instrumentalny
Ars Longa z Rakowa Gran Prix III Festiwalu
Zespół wokalny Majowy Kwiat z Mińska
- 1 miejsce w kategorii zespoły
ORAZ GOŚCIE:
Nadzieja Bronska - 1 nagroda Międzynarodowego Festiwalu Pamięci Anny German
Tańczące Eurydyki w Zielonej Górze
(2007)
Julija Szpilewska- aktorka Ludowego

„Impuls” na turniejach

XVIII SOLNY Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego w Nowej Soli
28.05.2016
Kategoria 10-11 lat, klasa „H”
Dobryniewski Mateusz i Nawracaj Natalia
– 1 MIEJSCE
Gąsiorowski Adrian i Witkowska Martyna
– 1 MIEJSCE
Kategoria 10-11 lat, klasa „E”
Stadnik Mateusz i Hanysz Kinga – 4 MIEJSCE
Kategoria 12-13 lat, klasa „H”
Gulewicz Marcel i Gulewicz Zuzanna
– 1 MIEJSCE
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „POWITANIE LATA” Wrocław
05.06.2016
Kategoria do 7 lat, klasa „BRĄZ”
Kamil Szalc i Wiktoria Nowakowska

Dziękujemy w imieniu wszystkich przybyłych, którzy owacjami na
stojąco wyrażali swój podziw dla artystycznego kunsztu i organizatorów
przedsięwzięcia, do którego grona należała Pani Burmistrz Alicja Sielicka.
Mamy nadzieję, że taka duchowa uczta
ma szansę się powtórzyć.
Tomasz Jarczak

„Spotkania z Mistrzami”
w Prochowicachturniejach

w

ubiegłym miesiącu tancerze Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego „IMPULS”
Prochowice z powodzeniem
reprezentowali
Prochowice
na ogólnopolskich turniejach
tańca towarzyskiego. Na szczególną uwagę oraz
gratulacje zasługują wyniki naszych najmłodszych tancerzy. Poniżej prezentujemy osiągnięcia prochowickich tancerzy:

Narodowego Teatru Akademickiego im.
Janki Kupały (członek jury 4 festiwalu)
Duet Wspólna Wędrówka - laureaci wielu międzynarodowych festiwalów.

p
– 1 MIEJSCE
Kategoria 8-9 lat,
klasa „BRĄZ”
Jakub Furmaniak
i Urszula Piskorowska
– 1 MIEJSCE
Kategoria 8-9 lat,
klasa „H”
Piotr Balcerski i Luiza Lechowicz – 1
MIEJSCE
Jakub Kowalczyk i Dominika Rutkiewicz
– 2 MIEJSCE
Kategoria 10-11 lat, klasa „H”
Dobryniewski Mateusz i Nawracaj Natalia
– 2 MIEJSCE
Gąsiorowski Adrian i Witkowska Martyna
– 1 MIEJSCE
Kategoria 10-11 lat, klasa „E”
Stadnik Mateusz i Hanysz Kinga – 3 MIEJSCE

rochowice w sobotę 28.05.2016 gościły Nikolinę
Melin, mistrzynię Polski w tańcach latynoamerykańskich. Poprowadziła ona warsztaty taneczne dla
11 par Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego „IMPULS” Prochowice działającego przy Prochowickim
Ośrodku Kultury i Sportu. Tancerze zgłębiali tajniki tańców
latynoamerykańskich takich jak: brazylijska samba, kubańska
cha-cha-cha i rumba, hiszpańskie passo doble oraz amerykański
jive. To pierwsze z cyklu „Spotkań z Mistrzami” planowane zajęcia warsztatowe. We wrześniu odbędzie się kontynuacja szkoleń
tanecznych, a tematem będą tańce standardowe.
Piotr Krzyżanowski
instruktor tańca KTT” IMPULS” Prochowice

B.P.K.
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Kolorowy Dzień Dziecka

1

czerwca na Stadionie Miejskim
w Prochowicach już po raz kolejny odbył się festyn z okazji
Dnia Dziecka. Patronat nad
wydarzeniem przyjęła Pani
Burmistrz Alicja Sielicka.
W tym najmilszym dniu w roku
Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu
wspierany przez Miejsko Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotował dla wszystkich dzieci moc atrakcji. Na naszych milusińskich
czekały pyszne kiełbaski, wata cukrowa
oraz owocowe mrożone szejki. Dzieciaczki miały okazję wspaniale bawić się
z grupą animacyjną „Kraina Eldorado”
oraz z Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym – PTTK Oddział Ziemi Prochowickiej. Worek nagród i wesoła ekipa
prowadzących wzbudzała spore zainteresowanie konkursami. Ogromną popularnością cieszyły się szalone zabawy
na gumowych skakańcach. Uczestnicy

Sukces naszych baletnic

s

festynu mogli obejrzeć przedstawienia
teatralne przygotowane przez uczniów
klas VI w reżyserii polonistki p. Małgorzaty Rutowicz ze Szkoły Podstawowej
w Prochowicach. Pokaz Klubu Karate
Shotokan TORA przyciągnął wielu zapalonych sportowców. Nasi podopieczni podczas swego święta wzięli również
udział w konkursie plastycznym pn.”Razem lepiej”. Powstało około 50 prac spośród których komisja konkursowa wyłoniła najlepsze.
Dzięki wspaniałej zabawie w ten
słoneczny dzień wszystkie dzieci powróciły do swoich domów szczęśliwe i zmęczone. Jeszcze raz życzymy wszystkim
dzieciom wspaniałych i pełnych przygód
wakacji.
Wyniki Konkursu: ”Razem lepiej”
SZKOŁA PODSTAWOWA
KL. I –III
str. 6
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1. Agata Urbańska
2. Natalia Salwanowska
3. Mateusz Dobryniewski
Wyróżnienia:
Gabrysia Walska
Natasza Rutkowska
SZKOŁA PODSTAWOWA
KL. IV – VI
1. Aneta Sępik
2. Martyna Godek
3. Ania Linda
Wyróżnienia:
Natalia Mesjasz
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować gronu pedagogicznemu SP Prochowice i SP Dąbie za pomoc w organizacji
bezpiecznego przebiegu dziecięcego pikniku.
Katarzyna Szytko

ekcja baletowa pod kierownictwem pana Konstantina Kuszczenki
zajęła 1 miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca o Puchar Burmistrza Gminy Milicz i Starosty Powiatu Milickiego „Magia Tańca”
Milicz 2016.

Dobre, bo polskie…

t

akim oto sloganem powitaliśmy mieszkańców naszej
gminy podczas Pikniku
Rodzinnego pod hasłem:
„Zdrowo jesz, zdrowo żyjesz w sporcie sukces gwarantujesz”
w słoneczną niedzielę 5 czerwca. Impreza pod patronatem i sfinansowana
ze środków Fundacji Polskie Produkty
cieszyła się ogromnym powodzeniem.
Najmłodsi mieli swoje miasteczko atrak-

cji pełne radości i uciech, a rodzice mogli udać się na spacer po kulinarnych
stoiskach, gdzie serwowano: pieczyste,
golonki, świeżonki, kiełbaski, kaszaneczki i pieczone prosiaczki. Wszystkie dania wspaniałe i smakowite miały
swoich zwolenników i smakoszy. Scena
pełna atrakcji muzycznych przyciągnęła
sporą widownię: zespół folklorystyczny
„Kumoszki”, Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Legnicka” czy „Kapela Lubin City”
doskonale bawili oglądających, o czym
świadczyły gromkie brawa.
Głównym hasłem pikniku był
sport i zdrowy tryb życia, to nie mogło
zabraknąć elementów sportowych. Został rozegrany turniej drużyn podwórkowych, podczas którego miejsce I zajęły
Czerwone Diabły, II miejsce Królewscy,
III FC Ponalewce i otrzymali bardzo ciekawe i cenne nagrody. W tym turnieju
najlepszym strzelcem okazał się Filip
Karczewski, najlepszym bramkarzem
został Dawid Piątek, najlepszym rozgrywającym został Damian Polański,
a Damian Biśto najlepszym obrońcą.
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy
panu Andrzejowi Todynkowi za przygotowanie turnieju.
Przed sceną na macie mogliśmy
oglądać po raz pierwszy w Prochowicach pokaz zapasów przygotowany przez
Sekcję Zapaśniczą „Wiatr Wołów”. Fantastycznie przygotowany pokaz w wykonaniu młodych sportowców był nie lada
gratką dla uczestników naszego pikniku.
Taki pokaz mogliśmy podziwiać tylko
dzięki inicjatywie pana Jacka Kiełta;
sam i przy pomocy sponsorów mógł
zaprosić tak elitarną sekcję do Prochowic. Serdecznie dziękujemy! Ten sam
mieszkaniec Prochowic zaprosił do nas
paralotniarzy, którzy nie tylko dali pokaz swych umiejętności w powietrzu, ale
i zabierali śmiałków w przestworza.
Dzień atrakcji kulinarnych, muzycznych nie mógł obejść się bez kulinarnych potyczek, do których zaprosiliśmy miejscowe koła gospodyń wiejskich.
W konkursie na najsmaczniejsze danie
z wieprzowiny, udział wzięło cztery koła
z terenu gminy Prochowice: KGW Lisowiczanki. KGW Kawiczanki, KGW Mierzowiczanki oraz KGW Golanka Dolna.

Jury konkursowe w składzie:
Przewodniczący:

czona karkówka w konserwowej papryce.

Wojciech Szydełko
Agnieszka Rejchan
Edyta Ociepka
Anna Mazurkiewicz
Zdzisław Karnaś

Wszystkim serdecznie gratujemy wygranych i czekamy na takie pyszności na dożynkach.
Piękna czerwcowa pogoda, suto
zastawione stoły i wiele atrakcji muzycznych sprawiło, że nasz rodzinny piknik
na długo pozostanie nam w pamięci.
Pragniemy bardzo serdecznie
podziękować pani Burmistrz Alicji Sielickiej za podjęcie inicjatywy zaproszenia do naszego miasta fundacji, a panu
Wojciechowi Szydełko –prezesowi fundacji Polskie Produkty Rolne za osobiste
zaangażowanie przygotowania imprezy.

Po degustacji dań postanowiło
przyznać następujące miejsca:
I miejsce - KGW Mierzowiczanki - Golonka faszerowana
II miejsce KGW Lisowiczanki - Róża
wieprzowa
III miejsce KGW Kawiczanki - Roladki wieprzowe zawijane cukinia w sosie
kurkowym
IV miejsce KGW Golanka Dolna- Pie-

Katarzyna Szytko
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Wieści z DKK pod Piątką

W

ostatnim czasie Dyskusyjny Klub Książki odrzucił książkę na rzecz
najlepszego filmu zagranicznego nominowanego
do Oskra 2016. Film pt.
„Mustang” to opowieść o pięciu siostrach,
których jedynym pragnieniem jest wolność. Dziewczęta za wszelką cenę chcą znaleźć sposób, by pokonać ograniczenia i żyć
po swojemu.
Historia pokazana w tureckim filmie nie była obca naszym Klubowiczom,
bo we własnych rodzinnych historiach
odnaleźli wiele podobnych wątków, narzucania dzieciom woli rodziców i dziadków
w kwestii poślubienia obcych sobie osób.
Majowym hitem książkowym
była biografia Simony Kossak pióra Anny
Kamińskiej – tytuł tej książki to „Simona.

Opowieść o niezwyczajnym życiu”. Emocje jakie wywołała u czytających ta książką
najlepiej obrazuje recenzja p. Stanisławy
Lepianki:
Jest to opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak. Książka
niezwykle interesująca, jest to bowiem
biografia kobiety pochodzącej z bardzo
słynnej rodziny Kossaków.
Spotykamy tu wątki obyczajowe,
historyczne i wiele fragmentów wychowawczo - pedagogicznych, np. Rozdział
Kindersztuba.
Bohaterka urodziła się w 1943 r.,
a więc w okresie okupacji hitlerowskiej
na terenie Generalnego Gubernatorstwa
z siedzibą w Krakowie, a tu rządził znienawidzony Hans Frank.
Pierwszy raz spotkałam się z takimi nowymi wyrazami funkcjonującymi

w Krakowie: flama – kochanka, a konkretnie, w tym przypadku to wielka miłość Jerzego Kossaka, a później druga
żona o imieniu Elżbieta.
Inny wyraz to „nocniki” czyli nocne przyjęcia, które odbywały się w bogatych rodzinach krakowskich. Współczuję
tej Simonie, gdy była dzieckiem i w czasie
przyjęcia towarzyskiego ojciec zapędzał
dziewczynki „do budy”, czyli pod stół.
Simona miała się urodzić męskim
potomkiem i dziedziczyć po ojcu pracownię malarską. Stało się inaczej, na świat
przyszła Simona, druga już córka Jerzego. Prawdopodobnie tego dnia Jerzy Kossak na wieść o tym, że ma córkę, strzelił
do ryngrafu z Matką Boską.
Simona została uznana w rodzinie za malarskie beztalencie.
Matka Simony - piękna blon-

Spotkania z pisarzami
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Michał Zawadka

maja br. w Bibliotece Publicznej
odbyły się warsztaty literackie
pod nazwą „Chcę być kimś! Czyli
jak osiągnąć cele, w czasach kiedy
wszyscy mają wywalone”. W warsztatach wzięli udział
uczniowie klas szóstych SP w Prochowicach. W niezwykle
intrygujący, ale jednocześnie zupełnie
zwyczajny
sposób
pan Michał Zawadka
przekazał wiedzę, na
temat jak być sobą.
Młodzi ludzie –
według prowadzącego – powinni wyznaczać sobie cele
i osiągać je. Tym pierwszym celem może być ich pasja, którą będą pogłębiać i rozwijać. Nasz gość zwrócił
uwagę na to, że w życiu najważniejsze jest poczucie
własnej wartości, obranie swojej drogi i nie zwracanie
uwagi na szybko mijające mody i trendy. Nie należy
bać się być indywidualistą, nawet jeśli będziemy odstawać od grupy rówieśników.
Michał Zawadka jest pisarzem, autorem
książek motywacyjnych i społecznych dla dzieci: „Za-

rządzanie marzeniami” oraz „Mądrość natury”, a także mówcą motywacyjnym, aktorem, konferansjerem
i lektorem.
Paweł Wakuła

T

rzecioklasiści ze SP w Prochowicach
spotkali się z Pawłem Wakułą, który
odwiedził nas w ramach XIII Dolnośląskich Spotkań pn. Z książką na walizkach.
Autor w trakcie spotkania opowiadał o głównych bohaterach swoich książek i o ich niezwykłych
przygodach. Koncentrował się szczególnie na dwutomowej powieści pt. „Kajtek i Yetik”.
Swoją
opowieść
ubarwił
licznymi
ilustracjami wykonanymi „na żywo”.
Wzbudziło to wielkie zainteresowanie,
ponieważ ujawnił się
tu jego wielki talent
malarski. Duża część
dzieci uczestniczących w spotkaniu zakupiła jego książki, a autor nie tylko dokonał wpisu,
ale również każdemu z nich wykonał niepowtarzalny
rysunek.

dynka o wiele młodsza od męża - nie posiadała uczuć macierzyńskich. Simona
była bita szpicrutą po całym ciele, także
po głowie, gdzie popadnie – za to, że się
spóźniała, albo czegoś nie zjadła, za to, że
czegoś nie zrobiła. Simona została wychowana w domu, w którym świat dzieci był
oddzielony od świata dorosłych żelazną
kurtyną.
Książka poszerza horyzonty wiedzy czytelnika, a, co ważne, to czytanie
tej biografii sprawia wielką przyjemność
i zainteresowanie, co dalej z tą niezwykłą
dziewczyną się stanie.
Odkrywamy szeroki i szczegółowy świat zwierząt, których wielbicielką
jest główna bohaterka. W świecie zwierząt znalazła akceptację, której nie otrzymała od najbliższych…

Wzorowy czytelnik

W

zorowym czytelnikiem roku 2016 został
Norbert Brząkowski, uczeń klasy czwartej
SP w Prochowicach.
		
Norbert dnia 11 maja wziął udział
w uroczystości zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Legnicy. Otrzymał tam dyplom i nagrody za szczególne osiągnięcia nie tylko
w czytaniu książek, ale również za dwukrotny udział w powiatowym konkursie czytelniczym.
Dużą atrakcją spotkania były warsztaty Michała Zawadki pt. Inscenizowana historia pisma i komunikacji.  

Wieści z Przedszkola
Wioska Indiańska
czerwca grupa III i VI udały
się na wycieczkę do Zabrodzia k/Wrocławia do Wioski
Indiańskiej. W czasie wizyty
dzieci miały okazję zwiedzić
całą wioskę z przewodnikiem
a także skorzystać z licznych atrakcji
przygotowanych przez organizatorów.
Było to m.in. malowanie twarzy, strzelanie z łuku. Dzieci miały okazję poznać
kulturę indiańską i ich zabawy, takie jak
indiańskie kręciołki, rzucanie strzałą, indiański tor przeszkód, czy też szukanie
zwierząt. Po paru godzinach intensywnej
zabawy dzieci mogły samodzielnie upiec
nad ogniem ogniska kiełbaski przywiezione ze sobą.

Dzień Rodzinki

8
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śmy Rodziców. Podczas wizyty , dzieci
z wszystkich grup prezentowały swoje
umiejętności aktorskie, muzyczne, recytatorskie, taneczne oraz plastyczne.

Dzień Dziecka

R

1

ok w rok organizowane
jest w przedszkolu Święto
Rodziny które, łączy dwa
święta: Dzień Matki i Dzień
Ojca. I w tym roku gościli-

czerwca obchodziliśmy Dzień
Dziecka. Przedszkole wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Przedszkola zorganizowało obchody
święta. Było wiele atrakcji dla
dzieci. Konkursy, zabawy, tory
przeszkód, mecze piłkarskie, bańki mydlane i tańce to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych i zorganizowanych
przez nauczycieli. Przedszkolaki świetnie się bawiły. A naszym zadaniem jest
taka organizacja czasu aby każdy dzień

w przedszkolu był równie radosny.

Dzień Biedronek
czerwcu obchodziliśmy
kolejne święto grupy,
tym razem grupa III zorganizowała Święto Biedronek. Po święcie Pandy, Wiewiórek, Żabek
i Pszczółek to następny dzień w którym
szczególną rolę odgrywają kolejne grupy. Biedroneczki zaprezentowały nam
przedstawienie „ Na łące”, gdzie pokazały nam jak ważną rolę w przyrodzie
odgrywają owady. Przedstawienie było
bardzo pouczające i ciekawe.
					
Karolina Milanowska

W

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Prochowicach

M

aj to miesiąc wydarzeń
i dobrych wiadomości.
Najważniejsza informacja
dotarła do nas w godzinach popołudniowych 25
maja. Nasi uczniowie uzyskali bardzo
dobry wynik na Sprawdzianie Szóstoklasisty! 70,4% z języka polskiego, 53,9
% z matematyki i 77,5% z języka
angielskiego. Dla porównania średni
wyniki województwa dolnośląskiego to
70% z języka polskiego, 52,5% z matematyki i 71,6 % z języka angielskiego.
Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom, którzy wspólnie osiągnęli
taki sukces!
Po wnikliwej analizie majowych
wydarzeń w naszej szkole możemy śmiało stwierdzić, że nasi uczniowie to dociekliwi przyrodnicy.
12 maja 2016 roku uczniowie
klas: .I „a”, I „c”, I „d”, II „b”, II „c” i II
„d” wzięli udział w warsztatach doświadczalnych. Do wszystkich eksperymentów
wykorzystane zostały przedmioty i substancje, które zazwyczaj mamy w domu
lub możemy bardzo łatwo zdobyć.
Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Pokazały one uczniom,
w jaki sposób wiedzę można wykorzystać w praktyce. Warsztaty zorganizowała Pani Agnieszka Tyfel.
24 maja odbył się szkolny konkurs dla
klas IV – VI „Eksperyment w przyrodzie”. Każdą klasę reprezento-

wała para uczniów. Wszystkie eksperymenty były ciekawe i pouczające.
Uczniowie solidnie przygotowali się do
naszego konkursu i trudno było wyłonić
czołowe miejsca, ale zadecydowały przyznawane przez jury punkty. I miejsce –
kl. V C: Filip Karczewski i Sylwester Kołek za doświadczenie „Lampa lawa”, II
miejsce – kl. V B: Julia Madeja i Lucyna
Zwarycz „Kolorowa chemia”, III miejsce – kl. VI B: Wanesa Grzelak i Aneta
Sempik „Napięcie powierzchniowe”.Organizatorką konkursu była Pani Joanna
Mróz.
25 maja odbył się Gminny
Konkurs „Znam Prochowice i okolice” .Naszą szkołę reprezentowały
uczennice: Malwina Stolarz, Julia Made-

ja, Gabriela Tyfel i Lucyna
Zwarycz. Konkurs dotyczył wiedzy o naszej gminie. Nasza szkoła zajęła II
miejsce. Opiekunem przygotowującym uczennice
była Pani Joanna Mróz.
1 czerwca 2016
r. uczniowie klas IIIa
i IIIb wraz ze swoimi wychowawcami
p.Bożeną
Kiryłło i p.Teresą Betlejewską pojechali na wycieczkę do Wrocławia.
Celem wycieczki było odwiedzenie Ogrodów Doświadczeń czyli HUMANITARIUM i centrum wiedzy o wodzie czyli
HYDROPOLIS. Uczniowie kreatywnie
spędzili czas na warsztatach. Zwiedzili
wystawę SZKIEŁKO I OKO --- TAJEMNICE OPTYKI. Następnie odwiedzili
Hydropolis, gdzie mogli poznać świat
wody z zupełnie innej perspektywy.
Dnia 30 maja 2016 roku
odbył się Dzień Kultury Angielskiej.
Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć
w wielu grach, zabawach i konkursach
przygotowanych dla nich przez nauczycieli języka angielskiego Panią Magdalenę Cieślak i Panią Natalię Todynek. Od
godziny 7:40 na każdej przerwie w sali 27
uczniowie mogli oglądać filmy o tematyce kulturowej oraz podziwiać wystawę
prac konkursowych Little Britain (prace plastyczne klas I – III oraz miniatury

zabytków klas IV – VI). Każdy z odwiedzających miał okazję skosztować herbaty. Podczas drugiej godziny lekcyjnej
zorganizowany został konkurs wiedzy
o krajach anglojęzycznych. Największą
atrakcją było poszukiwanie przebranych
postaci kojarzących się z krajami anglojęzycznymi. Oprócz zabawy i nauki
tego dnia nauczyciele postanowili także
zachęcić uczniów i rodziców do wsparcia szkoły. Zorganizowany został kiermasz ciasta. Udało się uzbierać aż 260
zł! Cała kwota zostanie przeznaczona
na zakup książeczek do czytania w języku angielskim. Mamy szczerą nadzieję,
że zapoczątkuje to stale rozrastający się
księgozbiór książek w języku angielskim
i zachęci najmłodszych do czytania także
w tym języku.
Opracowała Natalia Todynek

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

W

ramach
Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży cztery
uczennice klasy szóstej
naszej szkoły wzięły
udział w dwudniowym
wyjeździe do Wrocławia. Uczestnikami

wycieczki byli uczniowie Johanes Gigas
Schule w Lugde Niemcy, uczniowie Zespołu Szkół w Przemkowie oraz wspomniane uczennice naszej szkoły. Organizatorem wymiany było Centrum
Językowo-Turystyczne COLONIA pod
kierownictwem pana Jerzego Janasa,
fundatora Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Celem wymiany była
integracja młodzieży polskiej i niemieckiej oraz doskonalenie umiejętności
posługiwania się językiem angielskim,
który był językiem komunikowania się
uczniów ze sobą. W czasie wycieczki
do Wrocławia młodzież zwiedziła wiele
ciekawych miejsc: Wrocławskie ZOO,
Panoramę Racławicką, Rynek i Ostrów
Tumski, bawiła się w parku linowym
oraz robiła wspólne zakupy w Galerii
Dominikańskiej. Na zdjęciu: Oksana,
Amelka i Ewelina z naszej szkoły oraz
Annabell, Elisa, Anastasia i Angelina
z Johanes Gigas Schule na Moście Tumskim potocznie zwanym Mostem
Zakochanych.

English Language Day

10

.05.2016 odbyła się
w naszej szkole kolejna odsłona dnia języka
angielskiego pod nazwą „Dąbie can sing!”.
Zadaniem każdej z klas było zaprezentować anglojęzyczną piosenkę oraz

wykonać plakat ze słowami piosenki.
Uczniowie przygotowali się rewelacyjnie
i pokaz wypadł bardzo dobrze. Dodatkową motywacją do porozumiewania się
w tym dniu językiem angielskim była wizyta czterech dziewcząt z Johanes Gigas
Schule w Niemczech, które odwiedziły
naszą szkołę w ramach wymiany młodzieży.

Znam Prochowice i okolice

W

bieżącym roku już po
raz czwarty nasza szkoła zorganizowała konkurs wiedzy o regionie pod nazwą „Znam
Prochowice i okolice”.
Konkurs był przeznaczony dla wszystkich uczniów i przedszkolaków Gminy
Prochowice. Uczestniczyło w im wielu
uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz wychowanków Przedszkola Miejskiego w Prochowicach. 25 maja
w Szkole Podstawowej w Dąbiu odbyło
się uroczyste podsumowanie konkursu
i wręczenie nagród z udziałem zaproszonych gości, którzy byli równocześnie
jego sponsorami: pani Alicji Sielickiej burmistrza Miasta i Gminy Prochowice
oraz pani Marii Maćkowiak - przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Prochowice.
Lista nagrodzonych:
Kategoria I – konkurs plastyczny dla grup przedszkolnych, temat

„Różnorodność i bogactwo Prochowic”
I miejsce-VI grupa, II miejsce - IV grupa, III miejsce - III grupa. Wyróżnienieoddział przedszkolny przy SP Dąbie.
Kategoria II - konkurs plastyczny dla klas I-III, temat „Zabytki gminy
Prochowice” I miejsce - Konrad Milanowski SP Prochowice, II miejsce Dominik Kuś SP Dąbie, III miejsce Jakub
Kasperczak SP Dąbie, wyróżnienie Wiktoria Kurowska SP Dąbie.
Kategoria III- quiz wiedzy dla
klas IV-VI, temat „Historia i współczesność Prochowic” I miejsce drużyna z SP
Dąbie w składzie: Wiktoria Hućko, Martyna Witkowska, Oliwia Kaczor, Jakub
Grzesiuk, II miejsce drużyna z SP Prochowice: Julia Madeja, Lucyna Zwarycz,
Gabriela Tyfel i Malwina Stolarz.
Opracowała:
Agnieszka Cymbalista
Wieści z Ratusza - Czerwiec
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ZAPROJEKTOWANE GIMNAZJUM

J

edną z dróg samodoskonalenia
stały się realizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju programach i projektach edukacyjnych. Stwarzają one ogromne
możliwości rozwojowe zarówno w dziedzinie dydaktyki, jak i w sferze wychowawczej. Choć początki nie były łatwe,
nasza kadra wyspecjalizowała się w tworzeniu projektów, które powstają każdego roku i przyczyniają się do poprawy
jakości pracy szkoły, a także wzbogacają
bazę naszej placówki. Dzięki nim pracę
twórczą, a działania wychowawcze mają
nowe oblicza. Realizacje dwóch programów ukończyliśmy w czerwcu, a Kluby
Sportowe Orange należy zrealizować do
listopada.

Matematyka zaprocentuje

P

rogram rozwoju umiejętności matematycznych dzieci i młodzieży Gimnazjum
w Prochowicach otrzymał
dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych od Fundacji KGHM
Polska Miedź. Zadaniem realizatorów

stawicieli tzw. polskiej i lwowskiej szkoły
matematycznej).
Grupa 4 „Szachiści” poznali zasady gry w szachy – najpopularniejszej
gry na świecie.
Każda grupa wzięła udział w zajęciach z doradztwa zawodowego pod hasłem „Matematyka drogą do sukcesu na
rynku pracy”. Celem zajęć była promocja
matematyki obecnej w każdej dziedzinie
życia i aktywności zawodowej, a także
preferowanie szkolnictwa technicznego
i zawodowego, kształcącego potrzebnych
fachowców.
W ramach podsumowania projektu dn. 3.06.2016r. uczestnicy zorganizowali Festiwal, na którym zaprezentowali efekty swej pracy pozostałym
uczniom Gimnazjum, rodzicom oraz
przedstawicielom lokalnych władz. Widzowie mieli okazję przekonać się, że nauka może być zabawą i ma aspekt praktyczny.

chodami Święta 3 Maja, podczas uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice oraz na spotkaniu delegacji z miasta
partnerskiego Warburga.
Odbyły się warsztaty teatralne.
Młodzież przygotowała przedstawienie
pt. ”Chodzimy z kogucikiem” inspirowane fragmentami „Chłopów” S.W.Reymonta. Scenariusz przypomniał mieszkańcom miasta i gminy Prochowice
obrzędy i zwyczaje związane z obchodami świąt wielkanocnych. Wystąpili pod-

Utworzenie i działalność
Młodzieżowego Koła Miłośników Regionalizmu

była pomoc młodzieży w przezwyciężeniu stereotypów myślowych (panuje
przekonanie, że matematyka jest trudna,
nudna i niepotrzebna).

Uczniowie pracowali w czterech
grupach:
Grupa 1 „ Badacze” badali tajniki podstawowych zagadnień matematycznych.
Grupa 2 „Praktycy” poszukiwali
praktycznych zastosowań matematyki,
rozwiązując problemy metodą projektu.
Grupa 3 „Stratedzy” poszukiwali strategii rozwiązań nietypowych problemów oraz utworzyli Poczet Wielkich
Matematyków (w szczególności przed-
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D

otację w kwocie 6 000 zł dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego. Zadaniem
projektu było propagowanie wiedzy o regionie i jego mieszkańcach, wielokulturowości Dolnego Śląska
wśród dzieci i młodzieży, kultywowanie

tradycji i obrzędów, zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci i młodzieży, integracja społeczności lokalnej wokół jednego zadania, rozwijanie form twórczej
aktywności inspirowanej tradycją.
W ramach projektu prowadzo-

ne były zajęcia z regionalizmu. Młodzi
ludzie zgłębili historię miasta, gminy
i Dolnego Śląska, szczególnie ze względu na pionierów osadnictwa. Odwiedzili Dział Informacyjno-Bibliograficzny
i Regionalny Legnickiej Biblioteki Publicznej. Młodzież zapoznała się z księgozbiorem Działu, którego znaczną część
stanowią regionalia. W zbiorach znaleźć
można cenne pozycje niemieckojęzyczne, przedstawiające historię naszego regionu.
Trwałym efektem projektu jest
powstanie zespołu tańca „Zwierciadło”.
Członkowie wystąpili: podczas
uroczystości gminnych związanych z ob-

czas uroczystej sesji, spotkania z rodzicami uczniów Gimnazjum im. Tadeusza
Kościuszki w Prochowicach.
Na zajęciach kulinarnych młodzież upiekła tradycyjne baby wielkanocne i mazurki oraz poznawała
przepisy babć przywiezione z różnych
regionów Polski. Swoje wypieki uczestnicy zajęć zaprezentowali władzom samorządowym na wspomnianej już sesji
oraz podczas kiermaszu świątecznego.
Zajęcia rękodzieła przyczyniły się do poznania przez młodych ludzi
tradycyjnych form zdobienia jaj wielkanocnych. Podczas warsztatów młodzież

wykonała kartki świąteczne, rekwizyty
niezbędne do przedstawienia oraz ozdoby, które sprzedawaliśmy w czasie kiermaszu. Cennym elementem zajęć były
spotkania z twórcami ludowymi i rękodzieła w okolicy. Młodzież dzięki tym zajęciom wzbogaciła się o doświadczenie
i wiedzę z dziedziny sztuki ludowej.
Przygotowano i przeprowadzono konkursy na palmę wielkanocną
wykonaną przy pomocy tradycyjnych
materiałów oraz na pisankę i kraszankę. Konkursy przeprowadzone zostały
w trzech grupach wiekowych.
Działania projektowe przyczyniły się do powrotu do korzeni. Pozwoliły
także w sposób twórczy zagospodarować
czas młodych ludzi. Mogli oni realizować
się na wielu polach aktywności kulturalnej oraz integrować się ze społecznością
gminy.

Kluby Sportowe Orange

W

ramach Klubów Sportowych Orange klub UKS
Spartakus
działający
przy naszej szkole spotkał się 19 maja 2016r.

we Wrocławiu z Jerzym
Dudkiem, Mileną Radecką i Marcinem Urbasiem.
Wspólny trening z gwiazdami sportu związany był
z akcją Road Show, w której
udział wzięło ponad 150 utalentowanych młodych sportowców. Zawody były okazją
do bezpośredniej rywalizacji drużyn biorących udział
w programie Kluby Sportowe Orange w regionie. Spotkanie i rozgrywki odbyły się
na hali Wrocławskiego Klubu Koszykówki we Wrocławiu. W ostatecznej rywalizacji nasza młodzież zajęła 3
miejsce. Dzień wcześniej gościliśmy w naszej szkole Milenę Radecką – wielokrotną
reprezentantkę Polski w piłce siatkowej,
brązową medalistkę mistrzostw Europy seniorek w 2009 roku, uczestniczkę
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, uczestniczkę Mistrzostw Świata w Japonii.
Z drużyną kadetek zdobyła w 2001 roku
wicemistrzostwo Europy oraz brązowy
medal Mistrzostw Świata. W następnym

roku, już z zespołem juniorek, została
mistrzynią Europy, a w 2003 zdobyła
kolejny brąz, tym razem na MŚ. Milena
Radecka jest Ambasadorem Programu
Orange Kluby Sportowe, w którym od
dwóch lat bardzo aktywnie uczestniczy
nasz Uczniowski Klub Sportowy. Zawodnicy UKS Spartakus odbyli wspólny trening z gościem. Nasi uczniowie z wielkim

zaangażowaniem wykonywali polecenia
swojej trenerki, ucząc się i podpatrując
jak ćwiczy prawdziwy Mistrz. Dwa dni
pracy na treningach został zarejestrowany przez kamery TVP. Powstały reportaż
wyemitowano w programie TVP2 – Pytanie na śniadanie.
Wioletta Szuszkiewicz

Sport - Turystyka
GKS PROCHOWICZANKA
Dzień Dziecka - zdrowo na
sportowo!

J

ak co roku z okazji Dnia
Dziecka KS Prochowiczanka
Prochowice
zorganizowała dla wszystkich zawodników trenujących na co dzień
w grupach młodzieżowych zajęcia sportowo-rekreacyjne pod hasłem „Zdrowo
na sportowo”.
Celem imprezy była popularyzacja aktywnych form rekreacji, integracja
środowiska piłkarskiego - trenerów oraz
zawodników - z ich rodzicami, a także
wychowanie poprzez zabawy i rywalizację sportową. Jednocześnie była to
kolejna - po „Majowym turnieju piłki
nożnej” - z cyklu imprez promujących
zdrowy styl życia. Na przybyłych na stadion Prochowiczanki młodych zawodników z terenu miasta i gminy czekało
wiele atrakcji: mini turnieje piłkarskie,
gry i zabawy sportowe, pizza oraz słodka
niespodzianka. „Dzień Dziecka - zdrowo
na sportowo” był przygotowywany z myślą nie tylko o piłkarzach zrzeszonych
w KS Prochowiczanka Prochowice, ponieważ mieliśmy na uwadze wszystkich
tych, którzy poszukują nowych pomysłów na bezpieczne i ciekawe spędzanie
wolnego czasu, niekoniecznie przy komputerze czy TV.
Serdecznie dziękujemy Pizzerii
Food-Express za wsparcie w/w imprezy.
Dziękujemy również wszystkim rodzicom i opiekunom za zaangażowanie przy
organizacji Dnia Dziecka. Do zobaczenia
za rok!

Wysoka forma trampkarzy

B

ardzo dobrze zakończyła
swoje rozgrywki drużyna
trampkarzy Prochowiczanki Prochowice, która w 8.
kolejce kl. „O” pokonała Orlę Wąsosz aż 14:0. Bramki w tym
meczu zdobywali: Miska, Biszczak (3),
Marcinkiewicz (4), Pedryc (2), Waksmundzki (3) i Biśto. Tydzień później
podopieczni trenera Michała Małka
w swoim ostatnim meczu ligowym wygrał na wyjeździe z Chojnowianką aż
10:0! Bramki w tym spotkaniu zdobywali: Pedryc - 3, Marcinkiewicz - 3, Biszczak - 2, Wróbel - 1, Cieślak Daniel - 1.
Skład : Cieślak Krzysztof, Wojszwiłło
Bartłomiej, Małek Maciej, Kaźmierski
Jan, Kostyszak Szymon, Cieślak Daniel,
Biszczak Michał, Wróbel Dawid, Pedryc
Bartosz, Waksmundzki Jakub, Marcinkiewicz Kewin.

Dobra seria młodzików

P

odopieczni trenera Macieja Gniteckiego występujący
w kl. „O” Młodzików w dwóch
zaległych meczach zdobyli 6
punktów!

POGOŃ GORA PROCHOWICZANKA 3:5
H. ŁĘCKI - D. BIŚTO (C), R. CIEŚLAK,
A. GORAJ, A. JAROCIŃSKI, K. MARCINKIEWICZ, B. GRABOWSKI, P.
ANTOSIEWICZ, F. KARCZEWSKI - M.

MURYŃ, T. ANTOSIEWICZ, O. TRZEPLA, M. WĘGŁOWSKI, M. SYSAK
BRAMKI:
MARCINKIEWICZ X3, CIEŚLAK, GRABOWSKI
PROCHOWICZANKA - KACZAWA
BIENIOWICE 7:2
H.ŁĘCKI - D.BIŚTO (C), R. CIEŚLAK,
A. GORAJ, A. JAROCIŃSKI, K. MARCINKIEWICZ, B. GRABOWSKI, P.
ANTOSIEWICZ, F. KARCZEWSKI - M.
MURYŃ, T. ANTOSIEWICZ, O. TRZEPLA, M. WĘGŁOWSKI, M. SYSAK,
J.SŁOWIK, F. RUDOLF.

Bramki dla naszego zespołu zdobywali: P.Kula, Z.Pioś oraz K.Majkowski.
skład: Kazidróg Patryk - Cieślak Paweł,
Masztalerz Łukasz, Antosiewicz Łukasz,
Popowczak Jarosław, Kula Piotr, Pioś
Zenon, Majkowski Krystian, Majkowski Szymon, Matulak Mateusz, Kazidróg
Waldemar.
Podopieczni trenera Zbigniewa Antosiewicza zakończyli rozgrywki na 6. miejscu z dorobkiem 48 punktów na koncie.
Gratulujemy dobrego wyniku! KARCZEWSKI, SAMOBÓJCZA.
				
Ze sportowym pozdrowieniem
Maciej Dorożko

BRAMKI: MARCINKIEWICZ X 4,
GRABOWSKI,

Zwycięstwo na zakończenie

W

swoim ostatnim meczu
w kl. „O” drużyna seniorów zwyciężyła 3:1
zespół Iskry Księgienice.

Wieści z Ratusza - Czerwiec
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INFORMACJA O PROJEKCIE
„Pieszo i rowerem poznajemy swoją Gminę”.

J

ako grupa nieformalna realizujemy projekt
poprzez Stowarzyszenie Śpiewacze –Męski
„Chór Dnia Jednego”
pn. „Pieszo i rowerem poznajemy swoją gminę” , na który
otrzymaliśmy dotację w kwocie
5500 zł. w Lokalnym Konkursie
Grantowym „Działaj lokalnie
2016”. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców
i ma na celu ugruntowanie nawyku ruchu na świeżym powietrzu w grupie znajomych i sąsiadów oraz poznanie własnej
gminy. Liderem projektu jest
Jadwiga Leszczyńska, koordynatorem Barbara Kwiecień odpowiedzialna za zdjęcia i monitoring projektu.
Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się w piątek 3-06-2016
r. na placu przy ul. Żymierskiego
przybyło 36 osób. Liderka Jadwiga Leszczyńska zapoznała obecnych
z projektem i zostały ustalone terminy następnych spotkań.
Czerwiec br. - zakup dwóch
urządzeń do ćwiczeń rekreacyjno-sportowych w ramach projektu na
kwotę 5500 zł. odpowiedzialna J.
Leszczyńska, M. Maćkowiak
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28-06-2016 r. godz. 17.00 marszobieg- kijki pn. „Na spotkanie
z bobrami” Rezerwat Łęgi Korea odpowiedzialny Zbigniew Olszewski +
5 wolontariuszy

Odpowiedzialna J. Leszczyńska, J.
Gruca, B. Kwiecień, T. Rejchan, K.
Szytko, Z. Olszewski, A. Gruca.

Chcesz poznać swoją Gminę, jej urocze zakątki i żyć
Lipiec br. montaż urządzeń odpozdrowiej?
wiedzialni Józef Gruca, Leszek Dąbek, Stanisław Słowikowski
10 lipca br. o godz.
15.30 rajd rowerowy
odpowiedzialna Teresa
Rejchan + 5 wolontariuszy
16 sierpnia br. godz.
17.00. rajd pieszy - poznajemy gminne zabytki
odpowiedzialna Maria
Stawiska-Rukawiczkin+
5 wolontariuszy
20
sierpnia
br.
o godz. 17.00 zakończenie projektu na placu przy ul Żymierskiego
na osiedlu XXX-lecia–
podsumowanie, wystawa zdjęć z przebiegu
projektu, mecz piłki
siatkowej,
konkursy
sprawnościowe, wspólne ognisko z kiełbaskami, rozmowy i śpiew.

Dołącz do Nas ! ! !
Osiedlowy ﬁtness klub
Barbara Kwiecień

