




Wieści Przemkowskie nr 2/2019 URZĄD MIEJSKI

3



Droga Przemków Łężce – zakończono roboty gwarancyjne

remont drogi  w  Wilkocinie
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6 czerwca br. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogo-
wego Sp. z o.o. w Głogowie zakończyło naprawę gwa-
rancyjną nawierzchni na drodze łączącej ul. Długą 
w  Przemkowie z miejscowością Łężce. 

W ubiegłym roku wykonano remont nawierzchni 
przedmiotowej drogi za łączną kwotę 400.065,89 zł. 
Zgodnie z podpisaną przez Burmistrza Przemkowa 
Jerzego Szczupaka umową, Gmina uzyskała na przed-
miotowe prace dofinansowanie w kwocie 273 tys. zł. 
Niestety, w trakcie użytkowania drogi ujawniły się 
usterki w nawierzchni. W efekcie ubiegłorocznego 
przeglądu gwarancyjnego ustalono, iż prace napraw-
cze, ze względów technologicznych, powinno się wy-
konywać w okresie wysokich temperatur. Ustalono, 
iż naprawa zostanie wykonana w terminie do końca 
czerwca b.r. 

24 czerwca Zastępca Burmistrza Przemkowa Magdalena Kania odebrała 
z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa 
promesę na dofinansowanie remontu drogi w Wilkocinie w wysokości 
110 tys. zł. Wniosek został złożony 30 listopada 2018 r. 

Remontem objęty będzie odcinek drogi biegnący przez centrum Wilko-
cina, od drogi wojewódzkiej nr 328 w kierunku leśniczówki na odcinku 
1,1 km. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkoci-
nie ujęta jest w Planie urządzeniowo-rolnym Gminy Przemków.

                            (UM)

W ramach obowiązującej gwarancji, PBD Sp. z o.o. 
wykonało bezkosztowo dla Gminy prace naprawcze.

         (UM)

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Przemkowie w ramach realizacji zadań Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych 
w kwietniu br. na terenie Gminy Przemków przeprowadzono badanie lokalnych zagro-
żeń społecznych. Celem badania było zdiagnozowanie skali zagrożeń społecznych w na-
szej gminie. Opracowany raport przedstawia wyniki badań ankietowych obejmujących 
podstawowe problemy społeczne związane min. z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, 
dopalaczy i narkotyków, uzależnienia od hazardu, stosowania przemocy w rodzinie oraz 
w środowisku szkolnym.

Diagnoza lokalnych zagrożeń 
społecznych



Wieści Przemkowskie nr 2/2019 URZĄD MIEJSKI

5

30 kwietnia br. został złożony wniosek o dofinanso-
wanie realizacji projektu pn. „Program grantowy na 
wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego 
Obszaru Interwencji” ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 3 „Go-
spodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.1 – OSI 
„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczno-
ści publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs 
horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e „Modernizacja syste-
mów grzewczych i odnawialne źródła energii - pro-
jekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – pro-
jekt grantowy”. Gmina Przemków złożyła wniosek 
w partnerstwie z innymi Gminami tj. Gminą Miejską 
Głogów, Gminą Głogów, Gminą Polkowice, Gminą 
Żukowice, Gminą Kotla, Gminą Radwanice i Gminą 
Jerzmanowa. 

Celem Projektu jest ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń powietrza pochodzących ze spalania paliw sta-
łych w indywidualnych instalacjach grzewczych. Jest 
to projekt grantowy, który w przypadku pozytywne-
go rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, będzie 

Dla  czystszego  powietrza

polegał na udzielaniu grantów na przedsięwzięcia 
realizowane w budynkach mieszkalnych jednoro-
dzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany do-
tychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na 
instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła 
oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie pali-
wa gazowe. Odbiorcami efektów przedsięwzięć będą 
wszyscy mieszkańcy, którzy dzięki realizacji projek-
tu, będą mogli oddychać powietrzem lepszej jakości.

O postępie i wynikach naboru będziemy na bieżąco 
informować na stronach Gminy Przemków www.
przemkow.pl.      
         (UM)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie informuje, iż w nowym okresie zasiłkowym 2019/2020, wnioski 
dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczenia „Dobry Start” (300+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
przyjmowane będą: 
-drogą elektroniczną od dnia 01.07.2019 r. (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portali Emp@tia lub 
portalu PUE ZUS), 
-drogą tradycyjną od dnia 01.08.2019 r. w dziale: 
* świadczenia rodzinne, pok. nr 4 (parter), 
* świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pok. nr 2 (I piętro) 
  w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapraszamy!
        (OPS)

Dobry Start

Raport „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Przemków na lata 2019-2021” jest dostępny 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie https://umprzemkow.bip.gov.pl w zakładce 
Strategie, programy, plany. 
                 (UM)
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowi-
cach, informuje że w II kwartale 2019 r. pobrano próby 
wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej 
z wodociągów sieciowych Przemków, Szklarki, Wysoka, 
Ostaszów, Wilkocin /teren gminy Przemków/ w zakresie 
monitoringu kontrolnego.

Badania wykazały, że woda pod względem fizykoche-
micznym i bakteriologicznym pobrana z przedmioto-
wych wodociągów sieciowych, w zakresie badania pa-
rametrów, odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalo-
nym dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

         (UM)

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców gminy Przemków

Informacja Wojewody Dolnośląskiego skierowana do właścicieli 
gruntów i innych nieruchomości w sprawie składowania, 

gromadzenia i magazynowania odpadów 

50 lat minęło ...

W związku z przypadkami gromadzenia odpadów, w tym odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdro-
wia ludzi i zwierząt oraz środowiska bez wymaganego zezwolenia przez podmioty dzierżawiące grunty i  obiekty, 
uczulam właścicieli gruntów i innych nieruchomości, aby na bieżąco kontrolowali sposób eksploatacji przed-
miotu dzierżawy przez dzierżawiącego. Stosowanie do treści art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.), posiadacz odpadów ponosi odpowiedzialność za składanie odpadów bez 
wymaganego zezwolenia i jest on obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia. W w/w ustawie wprowadzone 
jest domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią ziemi. Przez władającego po-
wierzchnią ziemi należy rozumieć właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowa-
dzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot władający gruntem – pod-
miot ujawniony jako władający.

W związku z powyższym władający powierzchnią ziemi musi mieć świadomość odpowiedzialności za działania 
osób trzecich oraz wynikających z tego tytułu konsekwencji prawnych.
           Wojewoda Dolnośląski

24 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim odbyła 
się uroczystość wręczenia medali „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”. Jubileusz 50-lecia po-
życia małżeńskiego obchodzili Państwo Barbara 
i Jan Mokwińscy, Helena i Zygmunt Bojkowie, 
Zofia i Stanisław Piątkowie. Aktu dekoracji wraz 
z życzeniami dokonał Burmistrz Przemkowa Je-
rzy Szczupak.

Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu człowieka. Złożona przysię-

ga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i na 
złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż przeciwności 
w  życiu bywa wiele: i tych rodzinnych i mate-
rialnych, a często i zdrowotnych. Jednak, jak wi-
dać: jest to możliwe… To wielki dar od losu móc 
przeżyć wspólnie ze współmałżonkiem 50 lat.

Żywym tego dowodem byli Jubilaci, którzy 
24 kwietnia 2019 roku świętowali w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Przemkowie swoje „Złote 
Gody”. Przed kierownikiem USC, w obecności 
świadków, złożyli Oni 50 lat temu oświadczenia 



Wieści Przemkowskie nr 2/2019 URZĄD MIEJSKI

7

o  wstąpieniu w związek małżeński, wypowia-
dając słowa przysięgi składanej przez młode 
pary do dziś, a mianowicie: „Świadomi praw 
i  obowiązków, wynikających z założenia ro-
dziny, uroczyście oświadczamy, że wstępujemy 
w związek małżeński i przyrzekamy uczynić 
wszystko, aby małżeństwo nasze było zgodne 
szczęśliwe i trwałe.” W dniu swoich Złotych 
Godów Szanowni Jubilaci odnowili słowa przy-
sięgi.

Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat 
są nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy 
z dnia 16 października 1992 roku o orderach 
i odznaczeniach - specjalnym medalem przy-
znawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak 
złożył Jubilatom serdeczne życzenia długich 
i  jeszcze piękniejszych wspólnych lat w zdro-
wiu, pomyślności i wzajemnej miłości. Zwra-

cając się do Jubilatów Pan Burmistrz podkreślił, 
że takie jubileusze są zarówno dowodem zrozu-
mienia istoty związku małżeńskiego jak i dosko-
nałym przykładem dla młodych pokoleń.
Jubilatom życzymy dużo szczęścia.
      (UM)

Od 1 lipca br. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodzi-
ny. Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Wnioski 
o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowo-
ści elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Przemkowie lub listownie pocztą).
  
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie 
pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że 
tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na 
nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, 
świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. 

Nowe zasady Programu Rodzina 500+



Wieści Przemkowskie nr 2/2019URZĄD MIEJSKI

8

 
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., 
składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten 
sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), 
natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). 
Uwaga: rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wycho-
wawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.
 
Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumen-
tować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku zostanie więc znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki 
temu łatwiej także będzie można składać wnioski drogą elektroniczną. To nie koniec uproszczeń proceduralnych. 
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na 
dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziec-
ko. Finalnie wypłaty przyznanych świadczeń odbywać się będą szybciej, gdyż zlikwidowany zostanie obowiązek 
rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz wydawana 
będzie informacja o przyznaniu świadczenia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie wyśle wnioskodaw-
cy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś 
w  przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia 
w  postaci papierowej. 

Wzór wniosku można pobrać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie www.przem-
kow.naszops.pl w zakładce druki do pobrania oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Ponadto szczegółowych informacji udzielą pracownicy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie w dziale 
Świadczeń Wychowawczych. Zapraszamy!
                (OPS)

W ramach programu „Dolnośląskie Małe Granty” 
grupa nieformalna „Rodzinni Przemkowianie”, sku-
piona wokół przemkowskich placówek oświatowych, 
otrzymała dotację na realizację projektu  „RODZINA 
= WARTOŚCI + TRADYCJE”. 
Program „Dolnośląskie Małe Granty” realizuje  Dol-

„RODZINA = WARTOŚCI + TRADYCJE”

nośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Pro-
gram dofinansowany jest z budżetu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Główny cel realizowanego w tym roku na terenie Gmi-
ny Przemków projektu, to działalność na rzecz pro-
mocji rodziny i wzajemnych relacji jako podstawy do 
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właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Pro-
jekt zmierzał do organizacji Wieczornicy „Rozmowy 
literatury na temat Rodziny”. Wieczornicę  poprzedzi-
ły inne działania: warsztaty artystyczne, recytatorsko 
– teatralne i kulinarne. Przedsięwzięcie było kontynu-
acją wieczornic organizowanych przez Zespół Szkół 
im. Ireny Sendler w Przemkowie już od  kilku  lat. 

Wieczornica -  to otwarte dla całej lokalnej  społecz-
ności spotkanie z literaturą, malarstwem, teatrem i fil-
mem. Na wieczornicę zaprosiliśmy mieszkańców gmi-
ny Przemków 13 czerwca 2019 r. na godz. 17:00, do 
sali widowiskowej Przemkowskiego Ośrodka Kultury. 
W tym roku swoje artystyczne umiejętności zapre-
zentowali: młodzież z Zespołu Szkół w Przemkowie, 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie, Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz członkowie 
Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Do refleksji nad rodziną skłaniała przybyłych gości 
również wystawa prac plastycznych, które wykonali 
uczniowie pod okiem Pani Iwony Wolanin w trakcie 
warsztatów artystycznych.

Artystów podziwiali zaproszeni goście, a wśród nich 
wicestarosta Powiatu Polkowickiego Krzysztof Nester, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Ja-
nusz Matuszak, radni Rady Powiatu Polkowickiego 
Ewa Mazan i prof. Stefan Dudra, radni Rady Miejskiej 
w Przemkowie: Iwona Kosińska, Joanna Więckowska, 
Olgierd Zielonka oraz Marek Gliszczyński - Dyrektor 
MZGM w Przemkowie, Stanisław Mazan - Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Chocianów, Anna Krzeszewska - 
Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawicie-
le lokalnych organizacji pozarządowych, pracodawcy 
uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS w Przem-
kowie, rodziny uczniów z wymienionych wcześniej 
placówek oświatowych oraz chętni mieszkańcy Gmi-
ny Przemków. 

Swoje spotkanie z RODZINĄ na scenie Przemkow-
skiego Ośrodka Kultury, przed zacną publicznością, 
spełnili uczniowie SP nr 1 w Przemkowie Olgierd 
Więckowski i Nikola Komarnicka, uczniowie PSP 
w Wysokiej: Julia Stafiniak, Julia Wąsowska, Blan-
ka Kearney, Tomasz Talaga, Kacper Wójcik, Jagoda 
Węgrzyn, Łukasz Rydzanicz, Paulina Skalna, Nata-
lia Gacek, Zofia Lasko, Maja Wiśniewska, Krystian 
Ślusarski, Laura Kaźmierczak, Karina Żywokarta, 
Amelia Nowakowska, Jakub Krawczonek, Maja Ko-
sińska, Paula Komarnicka, Dawid Kasperski, Nikola 
Niwieściuk, Jakub Kiziuk, Alan Wójcik, Magdalena 
Talaga oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
w   Zespole Szkół w Przemkowie: Zuzanna Świdziń-

ska, Hubert Masternak, Patryk Skrobak, Domini-
ka Kowalska, Dariusz Góralski, Joanna Mackiewicz, 
Jakub Panicz, Klaudia Kurkowska, Igor Grocholski, 
Malwina Lipiec, Daria Kozłowska, Kornel Kołomań-
ski, Zuzanna Jas, Julia Mała, Małgorzata Muszyńska. 
Za oprawę techniczną odpowiadali Tomasz Paluszek, 
Aleksandra Piotrowska, Klaudia Bąkowska i pracow-
nicy Przemkowskiego Ośrodka Kultury. Wieczornicę 
swoim występem uświetniły Panie z grupy teatralnej 
PUTW: Anna Krzeszewska i Wiesława Maluszycka. 
Wymienić należy również ucznia Gimnazjum - mon-
tażystę filmu o rodzinie Dawida Łojewskiego i staty-
stów Patrycję Gozdal oraz Igora Dałkowskiego. Uro-
czystość poprowadzili: Aleksandra Jas i Damian Janus 
– uczniowie klasy II LO w Przemkowie.

Antoine de Saint-Exupery powiedział: „Najważniej-
sze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwycza-
je i święta rodzinne. I dom pełen rodzinnych wspo-
mnień...”. Cytując pisarza i  wielu innych twórców 
młodzi artyści przenieśli widzów w świat kultury 
i  sztuki. Obok poważnych motywów literackich nie 
zabrakło zabawnych scenek kabaretowych. 

Na koniec przyszedł czas na podziękowania i na 
skosztowanie przygotowanych podczas warsztatów 
kulinarnych pyszności.

Lider grupy nieformalnej „Rodzinni przemkowia-
nie” składa serdeczne podziękowania wszystkim oso-
bom zaangażowanym w realizację projektu: członkom 
grupy nieformalnej Ewie Kuźmiak i Iwonie Wolanin, 
nauczycielom i rodzicom - opiekunom artystycznym 
przedsięwzięcia: Danucie Nowakowskiej, Anecie 
Sołtysiak, Annie Hynek, Magdalenie Żuchowskiej-
Jakubowskiej i Joannie Więckowskiej, opiekunom 
warsztatów kulinarnych: Jolancie Trygar, Annie Re-
kut i Iwonie Łopacińskiej-Skraba oraz mieszkańcom 
Gminy Przemków przybyłym na finał projektu.
      
         (MD)
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3 maja br. w Parku Miejskim w Przemkowie odbył 
się Piknik Patriotyczny. Na wydarzenie mieszkańców 
Przemkowa i okolic zaprosił Burmistrz Przemkowa 
pan Jerzy Szczupak, a głównymi organizatorami byli: 
Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Przemków 
oraz Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka. 

Ok. godz. 16.00 Bogumiła Ornatowska- Cichoszew-
ska, dyrektor POKiB, Wojciech Poplata prezes SMM 
Przemków oraz Janusz Matuszak Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Przemkowie przywitali gości oraz 
otworzyli imprezę. Na scenie zaprezentowała się 
Przemkowska Orkiestra Dęta oraz zespół taneczny 
Cykady. Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji: 
odwiedzający mogli podziwiać liczne motocykle i za-
bytkowe samochody. Dzieci mogły poskakać na dmu-
chańcach i pojeździć na koniu, były też zabawy przy-
rodnicze, malowanie twarzy, pokaz broni i militariów, 
pokazy strażackie. Skosztować można było wojskowej 

Piknik Patriotyczny w Przemkowie

grochówki oraz kiełbasek z grilla, a dla dzieci Publiczne 
Przedszkole nr 1 serwowało popcorn i watę cukrową. 
Impreza odbyła się dzięki zaangażowaniu wielu Part-
nerów. Byli nimi: Dolnośląski Zespół Parków Krajo-
brazowych o/Legnica z siedzibą w Piotrowicach, Pol-
ski Związek Wędkarski - Koło nr 30 w Przemkowie, 
Stowarzyszenie Miłośników Głogowskich Fortyfika-
cji „Twierdza Głogów”, Stowarzyszenia Hladon oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie. Zgodnie 
z zapowiedzią, podczas Pikniku zbieraliśmy fundusze 
na leczenie ciężko chorego mieszkańca naszej gminy, 
4-letniego Jakuba Skoczylasa. Kwota, którą udało się 
zebrać dzięki Państwa ofiarności to prawie 3 tys. zło-
tych.        
                  (POKiB)

Niezwykle szybko, w pracowitej, naukowej atmosferze minął w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przem-
kowie, rok szkolny 2018/2019. Na pierwsze podsumowania przyszedł czas  26 kwietnia 2019 r., odbyła się wówczas 
uroczystość pożegnania absolwentów Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 
Żegnając tegorocznych absolwentów dyrektor szkoły Monika Dźwigaj odniosła się do słów Franklina Roosevel-
ta: „Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu 
z osobna”. Takie nawiązanie wynikało z faktu ogromnego zaangażowania uczniów klasy III LO i ich rodziców 
w życie szkoły i środowiska. Po powitaniu gości i słowie wstępnym dyrektora szkoły, głos zabrała Magdalena Kania 
- Zastępca Burmistrza Przemkowa. Pani Burmistrz również zwróciła uwagę na aktywną postawę uczniów LO oraz 
ich sukcesy w konkursach i turniejach i życzyła wszystkim powodzenia na egzaminie maturalnym.
        W roku szkolnym 2018/2019 LO w ZS w Przemkowie z wyróżnieniem i z najwyższą średnią w szkole ukoń-
czyła Patrycja Piech. Średnia Patrycji to 5,12. Patrycja to dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Za 
uzyskanie najwyższego wyniku ukończenia szkoły otrzymała również nagrodę od Burmistrza Przemkowa z rąk 
Zastępcy Burmistrza Przemkowa Magdaleny Kania. Współpracę Patrycji z kołem teatralnym przy Przemkowskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku nagrodziła Prezes PUTW Anna Krzeszewska. Drugą uczennicą kończąca szkołę 
z wyróżnieniem była Nikola Sikorska. Obie absolwentki otrzymały również nagrody książkowe od Radnego Rady 
Powiatu Polkowickiego prof. Stefana Dudry.

Podsumowanie roku w Zespole Szkół w Przemkowie
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Nagrodę pieniężną ufundowaną przez ks. kanonika Krzysztofa Mrukowicza - proboszcza parafii pw. 
WNMP w Przemkowie otrzymał Szymon Dryja. W ten sposób nagrodziliśmy pracę Szymona jako sędziego or-
ganizowanych w szkole turniejów szachowych m.in. Diecezjalnych Mistrzostw Szachowych Ministrantów w Sza-
chach Szybkich o Puchar Biskupa Tadeusza Lityńskiego. Zgromadzeni goście mieli możliwość usłyszeć o osiągnię-
ciach i działalności wszystkich absolwentów LO i LOD podczas wręczania im świadectw i nagród ufundowanych 
przez Radę Rodziców.

Po wręczeniu świadectw głos zabrali absolwenci. Słowa podziękowania skierowali do dyrekcji szkoły, na-
uczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz oczywiście do wychowawczyni Iwony Łopacińskiej-Skraba. 
W imieniu rodziców głos zabrała Agnieszka Jagielska. Po części oficjalnej mieliśmy możliwość obejrzeć przed-
stawienie kabaretowe „Zebranie z rodzicami” w wykonaniu uczniów klasy II LO: Klaudii Kurkowskiej, Dominiki 
Kowalskiej, Damiana Janus, Dariusza Góralskiego i Patryka Skrobak. Apel tradycyjnie przygotowała klasa II LO 
pod okiem wychowawcy Anny Hynek. Uroczystość poprowadzili Damian Janus i Aleksandra Piotrowska. Absol-
wentom wkraczającym w dorosłość życzymy, by nie zatracili w sobie entuzjazmu do działania i chęci niesienia 
pomocy innym. 

19 czerwca podsumowaliśmy rok szkolny 2018/2019 w obecności zaproszonych gości, Grona Pedagogicz-
nego, pracowników szkoły, uczniów klas I i II LO oraz uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. Spośród uczniów 
klas I i II LO najwyższą średnią i świadectwo z wyróżnieniem otrzymał uczeń klasy II LO Damian Janus. Damian 
wykazał się wysokimi wynikami w nauce, reprezentował z sukcesami  szkołę w wielu konkursach i zawodach zaj-
mując m.in. I miejsce drużynowo w Powiatowym Turnieju Interdyscyplinarnym „Wiem, Umiem, Rozumiem…”, 
II miejsce drużynowo w Powiatowym Konkursie „Młody Przedsiębiorca”, III miejsce w etapie  regionalnym ogól-
nopolskiego „Turnieju historycznego IPN”, III miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczeń reprezentował szkołę w etapie Regionalnym Olimpiady Przed-
siębiorczości. Damian brał aktywny udział w życiu artystycznym szkoły i środowiska, współpracował m.in. z gru-
pą teatralną Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Poza nagrodą książkową ufundowaną przez Radę 
Rodziców otrzymał również stypendium od Radnego Rady Powiatu Polkowickiego prof. Stefana Dudry.

Wysokie wyniki w nauce uzyskali również uczniowie z klasy I LO:  Jakub Hybner,  Malwina Lipiec, Igor 
Grocholski i Natalia Popiwczak oraz z II LO: Aleksandra Piotrowska.

Igor Grocholski – uczeń klasy I LO, został nagrodzony również nagrodą pieniężną przez Radną Powiatu 
Polkowickiego Ewę Mazan. Nagroda ta trafiła do Igora m.in. za wzorową postawę i godne reprezentowanie szkoły 
w konkursach. Przy sukcesach Igora wymienić należy: II miejsce drużynowo w Powiatowym Turnieju Interdy-
scyplinarnym „Wiem, Umiem, Rozumiem…”, II miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Sejmie, III 
miejsce drużynowo w etapie regionalnym ogólnopolskiego „Turnieju historycznego IPN”.

Mówiąc o osiągnięciach uczniów wymienić należy sukcesy Jakuba Panicz w powiatowych konkursach 
polonistycznych. I miejsce w XIV Powiatowym Dyktandzie „Gżegżółka w trzcinie” oraz III miejsce w XV Powia-
towym Konkursie Poprawności Językowej ,,Licz się ze słowami”. 

Powiatowe dyktando okazało się również bardzo szczęśliwe dla koleżanek Jakuba, uczennice Malwina Li-
piec i Klaudia Kurkowska zajęły w nim II miejsce, a III miejsce przypadło Zuzannie  Świdzińskiej. Zuzia była 
również laureatką II miejsca w etapie powiatowym Ogólnopolskiego turnieju pożarniczego „Młodzież zapobiega 
pożarom”.

Aktywne uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych oraz zaangażowanie w życie szkoły  na-
grodził  proboszcz parafii p.w. WNMP w Przemkowie ks. kanonik Krzysztof Mrukowicz. Nagrodę od ks. pro-
boszcza otrzymali Jakub Panicz i Patryk Skrobak. Patryk Skrobak wyróżnił się I miejscem drużynowo w Powia-
towym Turnieju Interdyscyplinarnym „Wiem, Umiem, Rozumiem…”, II miejscem drużynowo w Powiatowym 
Konkursie „Młody Przedsiębiorca”, III miejscem w etapie  regionalnym ogólnopolskiego  „Turnieju historycznego 
IPN”. 

Dyrektor szkoły nagrodziła również dyplomami uczniów za aktywna postawę społeczną, zapewnienie nie-
zapomnianych przeżyć artystycznych, udział w konkursach, turniejach i akcjach edukacyjnych.

W trakcie apelu uroczyście wręczono świadectwa uczniom klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia (oddział 
ZSZ). Do każdego z nich słowa skierował wychowawca Adam Rusynko i koledzy z klasy I BS I ST. Za aktywną 
postawę i udział w konkursach uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia nagrodziła Komendant Ochotniczego Huf-
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ca Pracy w Przemkowie Aneta Maszczak. Na wyróżnienie zasłużyli: Damian Jarkowicz, Klaudia Drożdż, Patryk 
Fraszczyński oraz Kamil Foksa.

W trakcie uroczystego apelu kończącego rok szkolny 2018/2019 został oficjalnie podsumowany projekt 
„Przemkowski licealista – aktywny obywatel w Niepodległej Polsce”. Projekt skupiał cykl działań w Zespole Szkół 
w Przemkowie, dzięki którym w roku szkolnym 2018/2019 uczciliśmy setną rocznicą odzyskania niepodległo-
ści. Projekt realizowaliśmy dzięki wsparciu Fundacji Santander w ramach programu grantowego Bank Ambitnej 
Młodzieży.  Główny cel działań w projekcie to uświadomienie młodzieży znaczenia niepodległości w odniesieniu 
do aktywności społecznej i politycznej. Kształtowanie pozytywnego wizerunku „małej ojczyzny” i społeczeństwa 
obywatelskiego.  „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma 
prawa do przyszłości” - słusznie twierdził Józef Piłsudski

Poprzez podejmowane działania widzimy swoją rolę w rozwoju „małej ojczyzny” i niepodległego kraju. 
Umiemy oceniać teraźniejszość i patrzeć w przyszłość, odnosząc się do historii, ważnych wydarzeń i znaczących 
postaci. Wielu z nas zmieniło swój światopogląd na temat historii i zagadnień politycznych. Wiemy, że posta-
wa obywatelska jest kluczową bazą do rozwoju niepodległego państwa. W ramach projektu uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego wyjechali na czterodniową wycieczkę edukacyjną do Warszawy, uczestniczyli w zajęciach 
prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego w szkole, wyjeżdżali na zajęcia 
na Uniwersytet do Zielonej Góry, spotykali się z lokalnymi władzami samorządowymi i politykami, brali udział 
w nietypowych lekcjach historii „Wspomnienia uczą…” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny. Przy-
gotowywali się również do „Turnieju debat historycznych IPN”.

Przed nami zasłużony wypoczynek, a po wakacjach pełni sił staniemy do pracy i nauki  w nowym roku 
szkolnym.

                   (ZS)

12 czerwca 2019 r. w auli Zespołu Szkół w Polkowicach, 
nastąpiło podsumowanie osiągnięć uczniów w konkur-
sach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradz-
twa Metodycznego. Licealiści z Zespołu Szkół w Przem-
kowie odebrali dyplomy i nagrody za zajęcie czołowych 
miejsc w powiatowych konkursach polonistycznych.
W XV Powiatowym Konkursie Poprawności Językowej 
,,Licz się ze słowami” III miejsce zajął uczeń klasy I LO 
Jakub Panicz.
Ogromnym sukcesem uczniów Zespołu Szkół w Przem-
kowie zakończyło się również XIV Powiatowe Dyktando 
„Gżegżółka w trzcinie”. I miejsce zajął Jakub Panicz, II 

miejsce Malwina Lipiec oraz  Klaudia Kurkowska, III miejsce Zuzanna Świdzińska. Nauczycielem przygotowują-
cym uczniów do konkursów była Danuta Nowakowska.
Gratulujemy sukcesów.               (ZS)

XVI Gala Laureatów Konkursów Powiatowych

XIII Powiatowy Konkurs „Młody Przedsiębiorca”
5 kwietnia 2019 r. trójka licealistów z Zespołu Szkół w Przemkowie wzięła udział w XIII Powiatowym Konkur-
sie „Młody Przedsiębiorca”. Konkurs jest cyklicznym, wspólnym przedsięwzięciem Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie. Kierowany jest on do uczniów szkół gimnazjal-
nych i  średnich powiatu głogowskiego i powiatów ościennych. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów 
z  podstaw przedsiębiorczości, promowanie uczniów posiadających nadprzeciętną wiedzę i zdolności, rozwijanie 
wśród uczniów motywacji do doskonalenia swych przedsiębiorczych umiejętności oraz zachęcanie do zachowań 
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przedsiębiorczych w praktyce. Zespół Szkół w Przem-
kowie po raz kolejny wziął udział w tej imprezie. Każ-
dy uczestnik ze szkół ponadpodstawowych zmierzył 
się z  testem układanym przez pracowników nauko-
wych PWSZ w Głogowie. Po zakończeniu części kon-
kursowej w PWSZ, w „Ekonomiku” odbyła się gala 
wręczenia dyplomów i nagród. Drużyna w  składzie 
Damian Janus (II LO), Damian Lewandowski (III LO) 
i Patryk Skrobak (II LO) zajęła II miejsce drużynowo. 
Opiekunem uczniów była dyrektor Monika Dźwigaj.  
            (ZS)

Każda historia ma swój koniec, ale w życiu każdy koniec jest także początkiem nowej historii – pod takim hasłem 
zakończył się rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie. Po raz 
ostatni mury szkoły opuścili gimnazjaliści, a po raz pierwszy ósmoklasiści.

Podczas uroczystego apelu pani dyrektor Ewa Skrypak pożegnała wyjątkową liczbę absolwentów szkoły, bo aż 86 
uczniów. Trzeba przyznać, że nie tylko liczba absolwentów była wyjątkowa, bowiem uczniowie na swoim koncie 
zanotowali w tym roku również niezwykłe sukcesy. 

Waleczni Przemków wygrali turniej PLAY BALL i zostali najlepszą drużyną na Dolnym Śląsku, a jej zawodnicy, 
Gabriel Bokacz i Kacper Waśko, mają za sobą pierwszy występ w reprezentacji Polski pod skrzydłami Barons 
Wrocław. 

Uczniowie osiągali spektakularne wyniki na wielu polach, a na szczególną uwagę zasługuje stypendysta Programu 
Stypendialnego zDolny Śląsk i podopieczny pani Ewy Kuźmiak - Michał Dźwigaj, który otrzymał wyróżnienie 
w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny, został finalistą konkursu zDolny Ślązaczek, laureatem 
Małej Olimpiady Matematycznej, a także może się pochwalić V miejscem w województwie dolnośląskim w Alfiku 
Matematycznym. 

Osiągnięcia  w zupełnie innej dziedzinie ma Martyna Sławicz, która zdobyła nagrodę w Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym oraz została laureatką Powiatowego Konkursu Agenci 998, a swój talent rozwija pod okiem pani 
Iwony Wolanin. 

Humaniści również brali udział z powodzeniem w wielu konkursach. Dominika Juszczak zajęła III miejsce w  XII 
Powiatowym Konkursie Literackim Piszę, bo lubię oraz Gminnym Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Bur-
mistrza, dając powód do dumy pani Elżbiecie Kaniewskiej. Szkoła może się poszczycić również wspaniałymi re-
cytatorami: Karol Ochman, który jest uczniem pani Wiesławy Prokopczak, zajął I miejsce w VII Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Obcojęzycznej, a Olgierd Więckowski i Patrycja Gozdal wspierani przez 
panie: Urszulę Gołek i Dorotę Szpak zostali laureatami Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej. 

W VIII Powiatowym Turnieju Interdyscyplinarnym WIEM, UMIEM, ROZUMIEM...aż dwie drużyny stanęły na 
najwyższych stopniach podium - zwycięską drużynę tworzyli: Michał Kmita, Maja Krajewska, Wiktoria Paluszek 
i Szymon Widera, a wicemistrzowską: Kacper Bochnak, Laura Glapińska, Wiktoria Sitarek i Oliwia Sługocka. 

Wśród uczniów na szczególne wyróżnienie zasługuje Michał Marciniak, który po raz drugi zakończył rok szkolny 
z najwyższą możliwą średnią ocen, czyli 6,0.

Każda historia ma swój koniec...
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WALECZNI Z PRZEKOWA

Mistrzowskie spotkanie w SP nr 1

Wszyscy wiedzą, że dobra przerwa, to szybsza nauka, dlatego niejednokrotnie uczniowie opuszczali ławki szkol-
ne, by poznawać Polskę i nie tylko. W minionym roku szkolnym odbyły się m.in. wycieczki do Zielonej Góry, 
Wrocławia, Poznania i Pragi. Szkoła starała się również zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez 
udział projektach Gruszka Cup 2019 oraz Powrót do szkoły – powrót na stadiony. W ramach realizacji projektów 
uczniów odwiedzili znani sportowcy – mistrz siatkarski Piotr Gruszka i piłkarz KGHM Zagłębia Lubin Kamil 
Piątkowski. Wielokrotnie zarówno nauczyciele, jak i uczniowie udowadniali, że nudna szkoła to mit. Wycieczki, 
zabawy, konkursy, warsztaty plastyczne, a także imprezy organizowane przez Samorząd Uczniowski urozmaicały 
życie szkolnej społeczności.

Po tak intensywnym roku przyszedł czas na zasłużony odpoczynek, by z nową energią rozpocząć we wrześniu ko-
lejny rok szkolny w nowej rzeczywistości, bowiem Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka stanie się częścią 
Zespołu Szkół im. Ireny Sendler. 
                 (SP1)

   Umiejętność gry w baseball wyróżnia uczniów przem-
kowskiej szkoły podstawowej na tle innych szkół w regio-
nie. Ta nietypowa dyscyplina, której korzenie sięgają XIX 
wieku, rozpowszechniana jest wśród dzieci i młodzieży 
dzięki wieloletniemu trenerowi drużyn szkolnych pani 
Ewie Skrypak. 
   Drużyna Waleczni Przemków na swoim koncie ma licz-
ne sukcesy m.in. I miejsce w Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w Miejskiej Górce 2017. Szkoła 
bierze również udział w realizacji projektu PLAY BALL 
Klubu Sportowego Baseball Wrocław, który otrzymał na 
ten  cel wsparcie Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. W ramach projektu odbywają się 
rozgrywki drużyn z całego województwa. Przemkowscy 
Waleczni w ostatnim turnieju finałowym zostali najlepszą 
drużyną na Dolnym Śląsku. Dwaj wychowankowie pani Ewy Skrypak trafili pod skrzydła profesjonalnej drużyny 
baseballowej Barons Wrocław, aby móc rozwijać swój talent. Kacper Waśko i Gabriel Bokacz, bo o nich mowa, wy-
korzystali swoją szansę i w długi weekend majowy reprezentowali Polskę podczas PONY European Zone Cham-
pionships U14  w Pradze.
                 (SP1)

Piotr Gruszka, wielokrotny reprezentant Polski, me-
dalista mistrzostw świata, Europy i trzykrotny uczest-
nik igrzysk olimpijskich, spotkał się z uczniami SP 
nr 1 w ramach Gruszka Cup 2019. Sportowiec opo-
wiedział o swojej karierze siatkarskiej, a także nama-
wiał do tego, by mieć marzenia, pasje, nie zrażać się 
porażkami, ale pracować i starać się jeszcze bardziej. 
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali koszulki 
i  autografy oraz mieli możliwość zrobienia zdjęcia 
z mistrzem.      
          (SP1)
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19 czerwca br. uroczystymi apelami zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Najpierw rano uczniowie klas I – VII 
odebrali swoje świadectwa i nagrody i rozpoczęli zasłużone wakacje. O godzinie 13 zabrzmiały pierwsze nuty 
„Poloneza” Wojciecha Kilara. W ten sposób uczniowie klas VIII przywitali swoich gości, nauczycieli, rodziców 
i  pracowników szkoły na akademii zorganizowanej z okazji zakończenia ich nauki w szkole podstawowej. 
Młodzież dostojnie i z gracją zaprezentowała się w tym tańcu, za co została nagrodzona gromkimi brawami. 
Następnie pani Dorota Gołaś pełniąca obowiązki dyrektora szkoły odczytała wyniki klasyfikacji, wręczyła uczniom 
świadectwa, nagrody, listy gratulacyjne dla rodziców i dyplomy. Kolejno głos zabrali zaproszeni goście. Potem 
uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie absolwentów szkoły i podziękowali nauczycielom oraz rodzicom za trud 
nauczania i wychowania. Apel zakończył się częścią artystyczną. Akademia dostarczyła  wspaniałych i bardzo 
wzruszających przeżyć. Wszystkim naszym uczniom i absolwentom życzymy niezapomnianych, ale przede 
wszystkim bezpiecznych wakacji.  

W minionym roku szkolnym przygotowaliśmy dla uczniów bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: rozwijające 
uzdolnienia, również  wspierające w pokonywaniu trudności w nauce. Wszystkie nasze propozycje spotkały się 
z dużym zainteresowaniem uczniów przez cały rok. 
                            
W II semestrze uczniowie klas I-VIII odnosili sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, brali udział w licznych 
konkursach i  zdobywali czołowe lokaty:                                                           

•	 XVI Gminny Konkurs Ortograficzny pn. „Złote Biuro Burmistrza” – Agnieszka Karczyńska klasa VIIa - 
Mistrz Ortografii.

•	 XV Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod patronatem Burmistrza Przemkowa – 
kategoria wiekowa klas I – III: Hanna Sawicka klasa II a – I miejsce, Aleksandra Kapłon klasa IIa – III 
miejsce. Kategoria wiekowa klas IV – VI: Hanna Golonko klasa Vb – II miejsce. Kategoria wiekowa klas 
VII – VIII  i gimnazjum: Wiktoria Kwiatkowska klasa VIIa – III miejsce. 

•	 Mała Olimpiada Matematyczna – Ignacy Jersz klasa Vb – I miejsce.
•	 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje gminne – Michał Wołoch klasa VIIIa – I miejsce.
•	 Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI – konkurs biologiczny Panda 2019 – Ignacy Jersz Vb – VII 

miejsce wyróżnienie.
•	 Ogólnopolski Turniej Judo z okazji X-Lecia istnienia UKS IPPON Kożuchów – Jędrzej Janikowski klasa 

VIb - II miejsce.
•	 Turniej Szchowy „Pod Chmurką” – grupa „A” do lat 10 – Aleksander Mydłowski klasa IIIa – II miejsce.
•	 III Turniej VII Gran Prix w Szachach Błyskawicznych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Sendler 

w Przemkowie – grupa A – Aleksander Mydłowski klasa IIIa - II miejsce.
•	 V Gminne Mistrzostwa Szachowe o Puchar Wójta Niegosławic – Aleksander Mydłowski klasa IIIa – II 

miejsce.

W II semestrze uczniowie naszej szkoły wyjechali na wiele atrakcyjnych wycieczek, podczas których zwiedzili 
ciekawe miejsca, zdobywali i pogłębiali wiedzę historyczną, rozwijali swoje zainteresowania i sprawność fizyczną. 
Wyjazdy odbyły się: w Sudety, do Warszawy, Poznania, Kórnika, Zielonej Góry, Ochli, Głogowa, Bolesławca i na 
Zamek Grodziec.
                                                                                                                                                                                                                       
Dziękujemy serdecznie Wszystkim, którzy wspierali szkołę w różny sposób, życzymy radosnego, spokojnego 
i  bezpiecznego wypoczynku.                                                                                           

                 (DG)
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9 maja br. odbył się XVI Gminny Konkurs Ortograficzny 
pn. „Złote Pióro Burmistrza”. Burmistrz Przemkowa Jerzy 
Szczupak zabierając głos, pogratulował uczniom udziału 
na tym etapie i życzył zwycięstwa, a organizatorom kon-
kursu podziękował za włożoną pracę. 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół 
podstawowych naszej gminy. Wcześniej zostali zwycięz-
cami etapu szkolnego. Uczestnicy najpierw zmierzyli się 
z czterema zadaniami. W trakcie ich rozwiązywania mu-
sieli wykazać się dużą znajomością zasad ortograficznych 
w zakresie pisowni różnych wyrazów, następnie napisali 
dyktando. Do zdobycia było 115 punktów. 

W jury zasiadały nauczycielki języka polskiego - koordynatorzy konkursu w swoich szkołach, panie: Elżbieta 
Kaniewska, Aneta Sołtysiak, Dorota Guzikowska, Dorota Makowiec. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwał: Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak oraz pani dyrektor.

Regulamin konkursu oraz zadania dla wszystkich etapów (szkolny i gminny) opracowała Dorota Makowiec, rów-
nież prowadząca cały konkurs.

Mistrzem Ortografii kolejny raz została Agnieszka Karczyńska i otrzymała tytułowe pióro (SP2), II miejsce za-
jęła Maria Brych (SP2), III miejsce Dominika Juszczak (SP1).  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 
i upominki, natomiast organizatorzy i sponsorzy podziękowania. 
                 (DM)

Z ło t e  P i ó r o  Bu rm i s t r z a

25 marca 2019 roku w klasie 5b Szkoły Podstawowej 
nr 2 odbyła się bardzo ciekawa lekcja na temat Turcji 
jako kraju turystycznego, który jest celem wakacyj-
nych wypraw wielu Polaków. Lekcja w całości prze-
prowadzona została w języku angielskim przez Elvan 
Gazi, która obecnie mieszka w Polsce, ale pochodzi 
właśnie z Turcji i która była gościem specjalnym 
w naszej szkole.
 
Elvan przybliżyła uczniom treści związane z kultu-
rą, zwyczajami i obyczajami panującymi w jej kraju. 
Uczniowie mieli okazję zapoznać się z tureckimi tra-

Lekcja o Turcji
dycjami, geografią i polityką kraju. Podczas lekcji na-
wiązała się rozmowa z lektorką w języku angielskim. 
Uczniowie zadawali pytania i starali się uzyskać odpo-
wiedzi na nurtujące ich pytania. 

Lekcja przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Celem 
lekcji było, przede wszystkim, rozwijanie praktycz-
nych umiejętności językowych oraz poznanie kultury, 
tradycji i obrzędowości Turcji. Poczęstunek w posta-
ci tureckiej chałwy przygotowany został przez panią 
Elizę Jasic - przewodniczącą Rady Rodziców w naszej 
szkole.                    (JJ)

Uczestnicy kółka teatralnego klas I-III w drugim półroczu przygotowywali, między innymi, przedstawienie pt. 
„Bajka o Smoku, Królu, Rycerzu i... nie zgadniecie, o kim jeszcze”. 13 maja zaprezentowali inscenizację swoim 
kolegom ze szkoły - uczniom klas I-III oraz klasie IV a. 14 maja mali aktorzy gościli u siebie przedszkolaków 



17

Wieści Przemkowskie nr 2/2019 URZĄD MIEJSKI

Podsumowanie roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej

z Przedszkola nr 2 w Przemkowie. 29 maja przedstawienie, w połączeniu z montażem słowno-muzycznym, było 
prezentem dla Rodziców. W tym występie brali również udział wszyscy uczniowie klasy II a. Zaangażowanie ak-
torów, scenografia, stroje oraz nastrojowe piosenki przyczyniły się do sukcesu przedsięwzięcia.

Uczestniczki koła teatralnego w składzie: Nikola Melska, Martyna Myhel, Julia Dłu-
gosz, Oliwia Strojek, Eunika Świerczyńska, Lena Świerczyńska, Julia Świerczyńska, Da-
ria Tomoń, Julia Olszewska, Wiktoria Śliwińska, Hanna Golonko przygotowały pod 
kierunkiem pani Doroty Guzikowskiej spektakl pt. ”O mądrej królewnie i smoku ze 
Złotej Góry” na motywach tekstu pani Wioletty Piaseckiej. Ta mądra i pouczająca baśń 
mówiąca o tym czym jest prawdziwe bogactwo i szczęście, bardzo podobała się wszyst-
kim widzom. Najpierw przedstawienie obejrzały przedszkolaki, potem w kilku grupach 
uczniowie klas 1-8, a następnie chętne osoby ze środowiska. Młode aktorki doskonale 
poradziły sobie z opanowaniem długich ról, wykreowaniem granych postaci, ruchem 
scenicznym oraz gestem i mimiką twarzy, doskonale się przy tym bawiąc. 
 
Aby spektakl był atrakcyjniej-

szy, wykorzystano fragmenty utworów muzycznych: Mo-
dest Musorski „Obrazki z wystawy”, Fryderyk Chopin 
Etude Op 25 No.9, polonez staropolski. Radą w doborze 
muzyki służyła pani Barbara Kowalska. Obsługą sprzętu 
nagłaśniającego zajęły się uczennice klasy 7a – Wiktoria 
Kwiatkowska i Agnieszka Karczyńska. Scenografię wyko-
nały panie: Dorota Guzikowska, Alina Guzikowska, Jolan-
ta Rekut. Pomocą podczas występów służyła pani Aneta 
Rosińska. 

Dziękujemy młodym aktorom za włożony wysiłek i po-
święcony czas na przygotowanie przedstawień. Dziękuje-
my również wszystkim osobom, które pomogły realizacji 
przedsięwzięć.                (SP2)

 Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca. Wielu z nas trudno w to uwierzyć. Jednak bogactwo działań powo-
duje, iż czas biegnie z ogromną prędkością. Dlatego nadszedł czas podsumowań.
 Rozpoczęta we wrześniu współpraca z Krainą Eksperymentów zakończyła się w czerwcu. Jak już wspomi-
naliśmy uczniowie wszystkich klas podczas zajęć wykonywali różnego rodzaju doświadczenia, w wyniku których 
wytwarzali m.in. glutorobaczki, poznawali zasady uzyskania równowagi, stawiali hipotezy i sprawdzali ich praw-
dziwość. Przede wszystkim uczyli się poprzez świetną zabawę pod okiem naukowców.
 W szkole od wielu lat funkcjonuje Szkolna Kasa Oszczędności. Dzięki niej uczniowie uczą się przedsię-
biorczego gospodarowania swoimi finansami. Ci, którzy dokonywali systematycznych wpłat otrzymali upominki 
w postaci bajkowych skarbonek.
 W lutym przeżywaliśmy kolejną wizytę żołnierzy Armii Amerykańskiej, którzy docenili pielęgnowane 
przez szkołę tradycje. Spotkanie umożliwiło wzajemną wymianę kultur.  Po kilku tygodniach goście z Ameryki 
przesłali do szkoły paczki z książkami w języku angielskim, które  będą wykorzystywane podczas lekcji.
 Uczniowie  klas starszych z entuzjazmem gościli w Pracowni Ceramiki pani Małgorzaty Somerfeld-Lasko 
w Ostaszowie. Tym bardziej, że stworzone przez nich dzieła ceramiczne zostaną wystawione na licytację podczas 
Pikniku Charytatywnego dla Kubusia Skoczylasa, który odbędzie się już w przyszłym roku szkolnym.
 Natomiast młodsi uczniowie wykazali się swoimi zdolnościami plastycznymi i przygotowali wystawę prac 
o tematyce wiosennej, co mogliśmy podziwiać na szkolnych gazetkach. Z wielką radością przyjęli także zaprosze-
nie na premierowy spektakl teatralny w wykonaniu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Kot w butach”.
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 Jednym z najważniejszych elementów tegorocznej działalności edukacyjnej  było przygotowanie do Egza-
minów Ósmoklasisty. Dużo pracy i jeszcze więcej stresu. W ramach przygotowań, w sobotę 6 kwietnia, uczniowie 
wzięli udział w warsztatach matematycznych. Oprócz tego zarówno na lekcjach matematyki, języka polskiego oraz 
języka angielskiego rozwiązywali liczne arkusze próbne i powtarzali poznany materiał.
 Ważnym wydarzeniem było również wzięcie przez uczniów klas 7- 8 udziału w kilkugodzinnej konferen-
cji i warsztatach online live Digital Youth Forum, poświęconych kreatywnemu i bezpiecznemu wykorzystywaniu 
nowych technologii i Internetu. Znaleźliśmy się pośród 150 szkół z całej Polski, uczestniczących w transmisji 
konferencji dla młodzieży, która odbywała się w Warszawie. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania prelegentów 
nastolatków oraz dorosłych będących aktywistami, innowatorami i artystami.
 Zgodnie z kalendarzem szkolnych imprez w maju obchodzono Święto Pisarzy i Poetów. Przygotowano 
wystawę książek i galerię twórców. Największą atrakcją byli uczniowie przebrani za bohaterów literackich lub po-
pularnych autorów.
 Atrakcję stanowiło spotkanie z Panem Januszem Chomontkiem, 19-krotnym Mistrzem Świata w podbija-
niu różnych piłek oraz wielokrotnym rekordzistą Księgi Rekordów Guinessa.
 W tym samym dniu, dzięki uprzejmości edukatorki Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w Piotro-
wicach pani Iwony Renkas, w klasach 0-III zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjno-przyrodnicze pn.  
„W świecie nietoperzy”. Natomiast uczniowie klas IV – VI mieli możliwość zaprezentowania wiedzy przyrodni-
czej  podczas wycieczki przyrodniczo – rekreacyjnej do malowniczego Myśliborza. Była to nagroda za zdobycie 
pierwszych miejsc w konkursie plastycznym organizowanym przez PPK w Piotrowicach. Po wielu zmaganiach 
w   licznych konkurencjach związanych z wiedzą ekologiczno – przyrodniczą uczestnicy zajęli drugie miejsce, 
dzięki czemu otrzymali nagrodę w postaci dwudniowego pobytu w Myśliborzu.
 Wśród różnorodnych działań nie mogło zabraknąć akcentu patriotycznego związanego z uczczeniem 
Święta Konstytucji Trzeciego Maja. Tradycyjnie uroczysty apel przygotowała klasa piąta.
 Uczniowie podczas całego roku szkolnego mieli możliwość wykazywania się wiedzą i umiejętnościami na 
wielu płaszczyznach. Pasjonaci szachów:  Aleksandra Majewska kl. 5, Filip Masternak kl. 8, Igor Owieczkin-Pi-
larek kl. 6, Alicja Pępkowska kl. 5, Karol Skraba kl. 6, Alan Wojcik kl. 6 reprezentowali szkołę podczas turniejów 
szachowych organizowanych przez Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.
 Szachy to nie jedyne pole, na którym uczniowie musieli zmagać się z logicznym myśleniem.  Zapewnił to 
również Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”, którego celem jest popularyzacja matematyki, pro-
pagowanie kultury matematycznej oraz zachęcanie  uczniów do wspólnej intelektualnej, międzynarodowej zaba-
wy. W klasie drugiej wyróżnienia otrzymali Julia Łeńska oraz Krzysztof Klita. Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus 
pozwoliła uczniom sprawdzić swoją wiedzę z zakresu biologii, przyrody i historii. Laureaci Olimpiady to: Paula 
Komarnicka, Zofia Żmijewska, Magdalena Talaga, Karol Skraba, Alicja Pępkowska, Igor Owieczkin – Pilarek, 
Alan Wójcik, Dawid Kasperski i Julia Stafiniak.
 Natomiast humaniści i nie tylko brali udział w różnorodnych konkursach polonistycznych. Dawid Ka-
sperski kl. VI oraz Julia Stafiniak kl. IV skonfrontowali swoją wiedzę lekturową podczas konkursu czytelniczego 
„Za niebieskimi drzwiami”. Konkurs literacki „Piszę, bo lubię” pozwolił  uczniom  Magdalenie Talaga z kl. VIII, 
Milenie Kamoda z kl. VIII, Aleksandrze Majewskiej z kl. V oraz Dawidowi Kasperskiemu z kl. VI wykazać się 
twórczymi umiejętnościami pisarskimi.
 Podczas  Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Irenie Sendler pod Patronatem Senator RP Doroty 
Czudowskiej, Magdalena Talaga,  Zofia Żmijewska, Paula Komarnicka, Ilona Łukawa, Milena Kamoda prezento-
wały znajomość biografii Ireny Sendler.
 Konkurs ortograficzny ”Złote Pióro Burmistrza” oraz „Gżegżółka w trzcinie” to konkursy umożliwiają-
ce sprawdzenie wiedzy z zakresu ortografii. W zmaganiach ortograficznych uczestniczyli: Karol Skraba, Dawid 
Kasperski, Bartosz Wojciechowski, Magdalena Talaga, Oskar Pacholak, Roksana Wiśniewska, Paula Komarnicka 
i  Milena Kamoda.
 Miłośnicy sportu uczestniczyli w zajęciach SKS, którego głównym celem jest zachęcanie uczniów do ak-
tywności fizycznej. Uczniowie bardzo chętnie grali w  piłkę siatkową, koszykową, baseball czy uprawiali lekko-
atletkę.
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Zakończyliśmy realizację projektu...

 Uzdolnieni artystycznie mogli pochwalić się swoimi talentami recytatorskimi podczas Powiatowego Kon-
kursu Poezji Religijnej. Szkołę reprezentowały Julia Łeńska z klasy 2 oraz Natalia Gacek z klasy 4, która zdobyła 
wyróżnienie.
 Szczególnym akcentem w działalności naszej Szkoły był udział w Wieczornicy „Rozmowy Literatury na 
temat Rodziny”, przygotowanej w ramach współpracy z Zespołem Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.  Arty-
ści poprzez śpiew, taniec, recytację, grę aktorską wspólnie ze starszymi kolegami  opowiadali o motywie rodziny, 
ukazując jej wartość oraz pielęgnowane tradycje.
 W kilku kadrach przedstawiliśmy skrót szkolnego życia ostatnich kilkunastu tygodni. Mamy nadzieję, że 
w przyszły rok szkolny wejdziemy z nową energią, chęcią do działania i nowymi pomysłami.
 Życzymy wspaniałych, bezpiecznych wakacji!!!
                 (PSP)

W czerwcu br. Publiczne Przedszkole nr 1 zakończy-
ło realizację projektu „Mądre wsparcie w przedszkolu 
szansą na lepszy start dziecka niepełnosprawnego”. 

Projekt na ogólną kwotę 270 294,38 zł w 95 % sfinan-
sowany był ze środków europejskich w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, pozostałe środki były wkładem 
własnym Gminy Przemków. Projekt obejmował 40 
dzieci z oddziałów integracyjnych, w tym 10 niepeł-
nosprawnych, dodatkowymi zajęciami grupowymi: 
teatroterapii, socjoterapii, arteterapii i rytmiki, a tak-
że indywidualnymi zajęciami hipoterapii, dogotera-
pii, biofeedbecku i integracji sensorycznej. W sumie 
zrealizowanych zostało 926 godzin zajęć indywidual-
nych oraz 296 godzin zajęć grupowych. Oprócz tego 
8 nauczycielek przedszkola uczestniczyło w szkoleniu 
podnoszącym ich kwalifikacje do pracy z dziećmi 
o  specjalnych potrzebach. Przez rok mieliśmy także 
finansowane funkcjonowanie drugiego oddziału inte-
gracyjnego. 

W ramach realizacji projektu przedszkole zostało 
doposażone w nowy sprzęt audiowizualny i kompu-
terowy oraz nowoczesne środki dydaktyczne. Sale 
grup integracyjnych zostały odremontowane i wypo-
sażone w dodatkowe meble i specjalistyczne pomoce 
dydaktyczne. Ze środków projektu zakupiony został  
nowoczesny piec konwekcyjno-parowy, dzięki które-
mu jadłospis naszych przedszkolaków wzbogacił się 
o gamę różnorodnych posiłków, a potrawy są zdrow-
sze i chętnie zjadane przez maluchy. Na wyposażeniu 
kuchni znalazła się także profesjonalna sokowirówka, 
przy użyciu której dzieci samodzielnie przygotowują 
z wychowawcami zdrowe soki.
          (PP1)
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Nasz plac się zazielenił...
W maju plac Przedszkola nr 1wzbogacony został o po-
nad sto krzewów takich jak: rokitnik, trzmielina, ber-
berys, tawuła i krzewuszka, dzięki którym nasz teren 
się „zazielenił”, a z czasem również „zacieni”. Rośliny 
zostały zakupione przez Radę Rodziców przedszkola, 
a posadzone przez pracowników MZGM. Całą akcję 
nadzorował pan Marek Cieślak - dyrektor Przemkow-
skiego Parku Krajobrazowego. Serdecznie dziękujemy 
Radzie Rodziców i wszystkim osobom zaangażowa-
nym w akcję, a szczególne podziękowania kierujemy 
dla pana Marka Cieślaka. 
            (PP1)

W sobotę 15 czerwca br., jak co roku bawiliśmy się na 
festynie zorganizowanym wspólnie z Radą Rodziców 
Publicznego Przedszkola nr 1 w Przemkowie. W tym 
roku zbieraliśmy pieniądze na pomoc w leczeniu nasze-
go przedszkolaka Jakuba Skoczylasa oraz na doposażenie 
placu zabaw. Pomimo lejącego się z nieba żaru frekwencja 
dopisała jak zawsze. 

Uczestnicy korzystali z mocy atrakcji, wśród których były 
m.in.: dmuchana zjeżdżalnia, malowanie buziek, pokaz 
straży pożarnej, pokaz udzielania pierwszej pomocy. Go-
ściliśmy także przemkowskich motocyklistów z ich pięk-
nymi maszynami oraz naszych policjantów. Na „zgłodnia-
łych” czekało zaplecze gastronomiczne, gdzie można było 
zjeść grochówkę, kiełbasę z rusztu, chleb ze smalcem, a także coś słodkiego: watę cukrową, ciasto i napić się kawy. 
Dużym powodzeniem, jak co roku, cieszyła się loteria fantowa oblegana przez dzieci. Festyn uatrakcyjnił swo-
im występem zespół taneczny „Cykady” z trzema grupami wiekowymi, w tym z grupą naszych przedszkolaków. 
Gwoździem programu były emocje związane z losowaniem nagród z loterii fantowej, wśród których był rower. 

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować 
wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy swoim 
wsparciem pomogli w organizacji festynu. Są to instytu-
cje, firmy i osoby prywatne, które od lat wspierają nasze 
przedszkole m.in: Urząd Miejski w Przemkowie, Przem-
kowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, Bank Spółdzielczy 
w Przemkowie, Santander Bank Polska Odział Przemków, 
Multiagencja Ubezpieczeniowa Marek Mazurek i Ryszard 
Szklarczuk, Dmuchańce-Skakańce Skoczylas, Sklep proz-
drowotny Oaza Natury - Justyna Surzykiewicz, Donata i 
Robert Przychoccy – PH MARATO, Anna i Mariusz Da-
nek – AZALIA, Jadwiga Hertman – sklep wielobranżowy, 

Jak co roku o tej porze... festynowa sobota w Przedszkolu
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Z życia Publicznego Przedszkola nr 2

Pierożkarnia u Justysi - Justyna Kijowska, Hurtownia „STĘPIEŃ” Polkowice, Rada 
Rodziców SP1, Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie.
 
Dziękujemy również wszystkim rodzicom, którzy dostarczyli fanty do loterii, piekli 
ciasta oraz swoją pracą pomagali w prowadzeniu festynu. Dzięki Państwa zaangażo-
waniu na konto rady rodziców wpłynęło ponad 4 tysiące złotych, które zostaną prze-
znaczone na wsparcie leczenia Kubusia Skoczylasa, a także wykorzystane na zakup 
wyposażenia przedszkola.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom festynu, mamy nadzieję, że zabawa się udała. 
Zapraszamy na nasz festyn również w przyszłym roku.
              (WB)

 Maj i czerwiec są bardzo pracowitymi miesiącami dla przedszkola ze względu na dużą ilość uroczystości 
i imprez organizowanych w przedszkolu i środowisku. 
 Maj w Publicznym Przedszkolu nr 2 rozpoczęliśmy przedstawieniem pt. „Przyjaciele przyrody” w wyko-
naniu grupy „Pracowite pszczółki” dla rodziców i całej społeczności przedszkolnej. Przedszkolaki zostały zapro-
szone także na przedstawienia do Szkoły  Podstawowej nr 2  w wykonaniu uczniów tejże szkoły oraz do POK- u 
– na przedstawienie w wykonaniu członków UTW. Ogromną niespodziankę dzieciom z okazji Dnia Dziecka 
przygotowali rodzice, personel oraz 3 byłych absolwentów prezentując inscenizację „Rzepki”.  Wszystkie przed-
stawienia zachwyciły naszych przedszkolaków.
 Dzieci uczestniczyły także w wielu wycieczkach min. do wioski indiańskiej w Ostaszowie, do pasieki, do 
pracowni ceramicznej w Ostaszowie, zwiedzały swoje miasto (Urząd Miejski, posterunek Policji, remizę strażacką, 
bibliotekę). Grupa 6- latków uczestniczyła w Pikniku Naukowym organizowanym przez Dom WczasówDziecię-
cych. Ważnym wydarzeniem była organizacja w naszym przedszkolu Konkursu Recytatorskiego „Kto Ty jesteś 
Polak mały?”. Nasze dzieci brały także udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym w Publicznym Przedszkolu 
nr 1.
 Szczególnie ważnymi wydarzeniami w tym okresie były: Święto Rodziny, organizacja Festynu Rodzinnego 
oraz zakończenie roku szkolnego w grupie 6-latków. „Święto  Rodziny” to wspaniały czas zarówno dla rodziców 
jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, a przede wszystkim jest to czas, który mogą spędzić tylko ze sobą. 
Z tej okazji, 23 i 24 maja, przedszkolaki zaprosiły swoich najbliższych na uroczystość w przedszkolu. Okolicz-
nościowe wiersze i piosenki oraz tańce podkreślały ich wielką miłość do rodziców. Na koniec zaproszono rodzi-
ców na słodki poczęstunek oraz wręczono upominki. Kontynuacją rodzinnego świętowania był festyn rodzinny  
„Bądźmy razem”, który odbył się 25 maja. Dzieci oraz ich rodziny czekało wiele atrakcji. Impreza nie mogłaby się 
odbyć bez ogromnego zaangażowania rodziców, personelu i sponsorów, za co serdecznie dziękujemy. 
 17 czerwca br. dzieci z najstarszej grupy 6-latki, oficjalnie i uroczyście zakończyły swoją przedszkolną 
przygodę. Dziękujemy im za wspólne lata w przedszkolu i życzymy samych sukcesów w szkole. 
              (PP2)
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Wymiana młodzieży 2019
Wymiana młodzieży pomiędzy uczniami z Przemko-
wa a uczniami z Lügde trwa nieprzerwanie od 1997 
roku dzięki fundacji Polsko – Niemiecka Współpra-
ca Młodzieży z Warszawy. W dniach od 6 do 10 maja 
2019 roku po raz dwudziesty pierwszy 20 uczniów 
przemkowskich szkół uczestniczyło w kolejnej wy-
mianie młodzieży z uczniami Johannes Gigas Schule 
z  Lügde. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: kierow-
nik - pan Jerzy Janas, jednocześnie główny organiza-
tor wymiany od 1997 roku, po raz pierwszy - pani Jo-
lanta Janikowska oraz pani Irena Orłowska.

Podróż rozpoczęła się 6 maja wyjazdem busem do 
Forst, stamtąd do Lügde pociągami DB z przesiad-
kami w Cottbus, Hannoverze, Berlinie, Bad Piemont. 
Na miejscu czekała młodzież niemiecka ze swoimi 
rodzicami oraz opiekunowie ze strony niemieckiej 
w osobach pani Lilli Schnaidt oraz pana Timo Rab-
sahl. Młodzież przywitał dyrektor szkoły pan Uwe 
Tylmans, który życzył wszystkim udanego spotkania 
i … pogody. Po przedstawieniu programu wymiany, 
młodzież rozdzielono do rodzin. 

7 maja uczestnicy wymiany udali się pod pomnik 
Hermana, bohatera germańskiego z czasów starożyt-
nych, który zrobił na wszystkich duże wrażenie. Po 
powrocie młodzież bawiła się przy wspólnym grillu. 
8 maja zorganizowano wyjazd do Heide Park, a pobyt 
tam spotkał się z najwyższą oceną uczestników wy-
miany. Wpływ na to miał zapewne fakt, że przy żadnej 
atrakcji, nawet przy Colossos czy Krakenie, nie było 
kolejek. 9 maja, po dwóch lekcjach, młodzież poje-
chała do Paderborn, gdzie zwiedzała Katedrę i starą 
część miasta. Polską grupę oprowadzała pani prze-
wodnik w  języku angielskim. Była to ciekawa lekcja 
zarówno historii miasta jak  i nauka języka angielskie-
go. 10 maja uczestnicy wymiany wspólnie, ankietą, 
podsumowali tegoroczne spotkanie, po czym przem-
kowscy uczniowie wyruszyli w podróż powrotną. Na 
dworcu DB w Lügde po raz ostatni młodzież wspólnie 
„pląsała”. 
 

Nasza młodzież godnie reprezentowała swoje szko-
ły, Przemków i Ojczyznę. Opiekunowie nie mie-
li żadnych uwag co do ich zachowania. Wszystkim 
dopisywał dobry humor i apetyt. Choć pogoda nie 
dopieszczała uczestników wymiany, wszyscy wrócili 
zadowoleni, cali i zdrowi.

Pan Jerzy Szczupak - Burmistrz Przemkowa, prze-
kazał przyjaciołom z Niemiec pakiety podarunkowe 
z gadżetami promocyjnymi z Gminy Przemków.
Opiekunowie już teraz pracują nad programem wy-
miany w roku przyszłym.
        
             (IO)
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XV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI 

RELIGIJNEJ W PRZEMKOWIE

  5 czerwca br. w Publicznym Przedszkolu nr 1 
w Przemkowie odbył się już po raz siódmy konkurs 
o tematyce prozdrowotnej dla dzieci w wieku przed-
szkolnym z terenu powiatu polkowickiego pn. „Żyjmy 
zdrowo i wesoło w zgodzie z naturą” pod patronatem 
Starosty Polkowickiego i Burmistrza Przemkowa.
  Celem konkursu było utrwalanie zasad właściwe-
go zachowania się w środowisku naturalnym i przy-
rodniczym oraz rozbudzenie u dzieci zainteresowań 
zdrowym i ekologicznym trybem życia.
  W tym roku udział w konkursie wzięło 5 drużyn 
z Przemkowa, Polkowic, Chocianowa i Radwanic. 
Dzieci rywalizowały w różnych konkurencjach takich 
jak „piramida żywienia”, „ekologiczne drzewo fortu-

ny”, „segregowanie odpadów”, współzawodnictwo 
sportowe, a na koniec wzięły udział w sadzeniu drze-
wek i eksperymencie ekologicznym.
  Wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali 
nagrody w postaci medali, dyplomów, książek i  sło-
dyczy ufundowanych przez patronów konkursu – 
Starostę Polkowickiego Kamila Ciupaka, Burmistrza 
Przemkowa Jerzego Szczupaka, a także przez Nad-
leśnictwo Przemków i Radę Rodziców Publicznego 
Przedszkola Nr 1.
   
  
  
  

   Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom 
oraz wszystkim darczyńcom za wsparcie naszej im-
prezy i zapraszają w przyszłym roku.
         (PP1)

23 maja 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska 
Polskiego zorganizowała w Przemkowskim Ośrodku 
Kultury po raz piętnasty Powiatowy Konkurs Recyta-
torski Poezji Religijnej. Patronat nad konkursem objął 
Burmistrz Przemkowa pan Jerzy Szczupak, który był 
też sponsorem nagród dla dzieci i młodzieży.  

W konkursie wzięło udział 34 uczestników z 8 szkół 
powiatu polkowickiego, którzy rywalizowali w trzech 
kategoriach wiekowych: klasy  I-III i IV-VI  oraz klasy 
VII – VIII szkół podstawowych i gimnazjum. Ucznio-
wie doskonale poradzili sobie z doborem tekstów i ich 
interpretacją, co wpłynęło na wysoki poziom recyta-
cji, o czym zapewniała Rada Artystyczna oceniająca 
prezentacje.
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W pierwszej kategorii wiekowej zwyciężyła Hanna Sawicka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego 
w Przemkowie, II miejsce uzyskała Roksana Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rze-
czycy, III miejsce zdobyła Aleksandra Kapłon ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie. 

W drugiej kategorii wiekowej I miejsce przyznano Hubertowi Toporyńskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Rzeczycy, II miejsce uzyskała Hanna Golonko ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Pol-
skiego w Przemkowie, III miejsca zdobył Olgierd Więckowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 
w Przemkowie. Wyróżnieni zostali: Natalia Gacek ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Wysokiej, 
Hanna Kałużka i Maria Zawis z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mariana Falskiego w Radwanicach.

W grupie klas VII - VIII szkół podstawowych i gimna-
zjum zwyciężyła Patrycja Gozdal ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie, II miejsce Syl-
wia Kobzda z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ma-
riana Falskiego w Radwanicach, III miejsce zajęła Wikto-
ria Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska 
Polskiego w Przemkowie. Wyróżnione zostały: Wiktoria 
Paluszek i Aleksandra Holata ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Janusza Korczaka w Przemkowie.

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony przez 
panią Dorotę Guzikowską.  
Sponsorami konkursu byli:
- Burmistrz Przemkowa pan Jerzy Szczupak,
- ks. kan. Mirosław Werłos proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie.

W przygotowanie i przeprowadzenie konkursu zaangażowali się: Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, pani 
Dorota Makowiec, pani Aneta Rosińska, pani Donata Przychocka – właścicielka sklepu „Marato” i pan Wojciech 
Skraba oraz uczennica klasy 8a  – Wiktoria Marszalik, która poprowadziła konkurs.

Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze i dostarczyło występującym, ich opiekunom oraz organiza-
torom wielu emocji i pięknych wrażeń.
                 (DG)

"Łączy nas przyroda" w Przemkowie
 4 czerwca br. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Amazonka” w Ostaszowie 
odbyło się VI Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży OHP pt. „Łączy nas przy-
roda”. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Przemkowa pan Jerzy 
Szczupak. Organizatorem przedsięwzięcia był 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie 
i Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotnicze Hufce Pracy wraz z Dolno-
śląskim Zespołem Parków Krajobrazowych - Oddział w Legnicy oraz Polski 
Związek Wędkarski - Zarząd Okręgu Legnica/ Koło nr 30 w Przemkowie. 

Spotkanie otworzyła Komendant 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie pani Ane-
ta Maszczak. W spotkaniu udział wzięły jednostki: Hufiec Pracy Przemków, 
Hufiec Pracy Polkowice, Hufiec Pracy Jawor, Hufiec Pracy Bolesławiec, Hufiec 
Pracy Świdnica, Hufiec Pracy Góra, Hufiec Pracy Legnica, Hufiec Pracy Ka-
mienna Góra,  oraz Zasadnicza Szkoła im. Ireny Sendler w Przemkowie. 
Nagrody w konkursie ekologicznym ufundował Burmistrz Przemkowa Jerzy 
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Szczupak, puchary i nagrody w konkursie wędkarskim 
ufundował PZW koło nr 30 w Przemkowie, nagrodę za 
największą rybę ufundował Prezes Związku Wędkarskie-
go Leszek Cieślak. Nagrodę w konkurencji  na „największą 
ilość punktów” w  teście ekologicznym ufundował Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Ma-
tuszak, a pozostałe nagrody dla wszystkich uczestników 
zostały przekazane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych, Nadleśnictwo Przemków.            

Celów minionego przedsięwzięcia było kilka: populary-
zacja zdrowego stylu życia oraz postaw przyjaznych śro-
dowisku, wiedzy ekologicznej, kształtowanie właściwej 
postawy młodzieży na rzecz ochrony środowiska, wdrażanie norm poprawnego zachowania oraz promocja mia-
sta, powiatu, regionu i Ochotniczych Hufców Pracy. Spotkanie Młodzieży w swoim założeniu przewidywało dwa 
równolegle odbywające się konkursy: wędkarski oraz ekologiczny. Uczestnicy mieli także możliwość zwiedzenia 
wioski rycerskiej i muzeum trofeów myśliwskich. W zawodach wędkarskich wzięło udział 9  uczestników. W tym 
roku po raz kolejny zwyciężył uczestnik Gabriel Wolski z 1-3 HP Bolesławiec, drugie miejsce zajął uczestnik Kac-
per Bykowski z 1-13 HP Przemków. Na miejscu trzecim uplasowała się Zuzanna Świedzińska z Zespołu Szkół im. 
Ireny Sendler w Przemkowie. Natomiast w teście ekologicznym zwyciężyła drużyna z 1-13 HP Przemków, II miej-
sce reprezentacja z 1-21 HP Jawor, III miejsce 1-1 HP Legnica. 
              (OHP)

Turniej piłkarski – SevenCup 2019
15 czerwca 2019 r. na boisku UKS Przemków - Huta 

odbyła się 5 edycja Turnieju piłkarskiego SevenCup 2019 
wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. Turniej, tak jak 
w  latach poprzednich, odbył się pod patronatem Bur-
mistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, a organizatorem 
było Stowarzyszenie „Odbudujmy Sportem” z Przemko-
wa. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ w trak-
cie jej trwania zbierane były środki na leczenie miesz-
kańca naszej gminy 4-letniego Kubusia Skoczylasa. 
 

 W trakcie trwania turnieju rozegrane zostały mecze 
piłki nożnej w 3 kategoriach wiekowych: 
- roczniki 2010 i młodsi: I miejsce - Kopalniak Gawo-
rzyce II, II miejsce - UKS Przemków-Huta, III miejsce 
– Kopalniak Gaworzyce I.
- roczniki 2008 i młodsi: I miejsce – Kopalniak Gawo-
rzyce, II miejsce – KS Górnik Polkowice, III miejsce – 
UKS Przemków-Huta.
- seniorzy: I miejsce – Głowa w betoniarce, II miejsce 
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III Turniej Koszykówki o Puchar Burmistrza

– Byku Team, III miejsce – Delta Szwadron Super Cool 
Komando Wilków Alfa.

Wszystkie rozegrane mecze były bardzo emocjonują-
ce, a zawodnicy, pomimo upału, dali z siebie wszystko. 
Wygrane drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz 
medale, a wśród zawodników wszystkich kategorii zo-
stał wyłoniony najlepszy bramkarz oraz najlepszy strze-
lec, którzy rownież otrzymali pamiątkowe statuetki.

O godzinie 11.30 wystartował II Rajd grupy rowe-
rowej WATAHA. Uczestnicy – w tym roku aż 55 osób 
z Przemkowa i okolic (m.in. Głogowa i Radwanic) - po-
konali 32 km po malowniczym terenie Przemkowskiego 
Parku Krajobrazowego. Pomimo wysokiej temperatury 
wszyscy uczestnicy ukończyli rajd z powodzeniem i zmęczeni, ale z uśmiechami na twarzach, stawili się na mecie 
rajdu. Po powrocie na wszystkich uczestników czekał poczęstunek oraz losowanie trzech nagród rzeczowych, 
w tym m.in. akcesoria rowerowe.

O godzinie 14.00 wszyscy chętni mogli wziąć udział w tanecznych zajęciach ZUMBA przeprowadzonych przez 
instruktorkę z Przemkowa - Justynę Grzybek.

Bardzo ważnym elementem turnieju była loteria fantowa – każdy los wygrywa, z której dochód przekazany zo-
stał na leczenie Kubusia Skoczylasa. W ciągu zaledwie kilku godzin 130 przygotowanych losów znalazło swoich 
nabywców. Fanty ofiarowane przez lokalnych przedsię-
biorców oraz osoby fizyczne, które wsparły naszą akcję, 
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Atrakcją turnieju były liczne konkursy z nagroda-
mi i  zabawy przeprowadzone przez wolontariuszki 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie, a dzięki 
uprzejmości Karoliny Skoczylas, dzieci mogły także 
bez ograniczeń bawić się na dmuchańcach-skakańcach. 

Gościnnie na turnieju pojawiła się również Ochot-
nicza Straż Pożarna oraz Policja z Przemkowa, a także 
Bractwo Motocyklowe Przemków uatrakcyjniając im-
prezę.

Organizacja wydarzenia możliwa była dzięki zaanga-
żowaniu i pomocy finansowej i rzeczowej Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, lokalnych przedsiębiorców 
oraz osób fizycznych, a także zaprzyjaźnionych instytucji, którym serdecznie dziękujemy !!!
                 (ABS)

   31 maja 2019 roku na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przemko-
wie rozegrano III edycję Turnieju Koszykówki o Puchar Burmistrza Przemkowa 
„Przemkowski Streetball 2019”. W turnieju uczestniczyło 11 mieszanych trzyoso-
bowych drużyn chłopców i dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemko-
wie i Międzyszkolnego Klubu Sportowego Basket Chrobry Głogów. Patronat nad 
turniejem objął Burmistrz Przemkowa pan Jerzy Szczupak, który był sponsorem 
pucharów i nagród dla sportowców.
Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach wiekowych: klasy IV – VI oraz klasy VII. 
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
Klasy IV –VI
I miejsce – Ciosek Martyna, Prus Martyna, Serafin Olga;
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II miejsce- Skraba Nikola,Kieca Lucyna, Omietański Maciej;
III miejsce – Kobylarz Zofia, Mazur Klaudia, Doktorczyk Cezary.
Klasy VII
I miejsce - Gębala Paweł, Kuchciak Adam, Brych Maria, Witkowska Kamila;
II miejsce - Skraba Kamil, Kowalski Tycjan, Żerebecki Kacper;
III miejsce - Gębala Piotr, Zimoń Patryk, Kwiatkowska Wiktoria.
   Przeprowadzono także konkurs na plakat o tematyce koszykówki. Spo-
śród uczestników turnieju powołano komisję, która jednogłośnie wybrała 
plakat wykonany przez Agnieszkę Karczyńską ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Przemkowie.
   Można było obejrzeć bardzo interesujące i zacięte pojedynki decydujące 
o kolejności w turnieju. Po ostatnim gwizdku nastąpiło oficjalne wręcze-
nie nagród. W imieniu Burmistrza wręczył je przewodniczący Rady Sportu 
w Przemkowie Aleksander Rozkocha.
   Organizator serdecznie dziękuje Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu 
Szczupakowi za ufundowanie pucharów inagród.
               (AR)

I TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR 
BURMISTRZA PRZEMKOWA 

   11 czerwca br. na boisku ORLIK przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Przemkowie odbył się I Turniej Pił-
ki Nożnej o Puchar Burmistrza Przemkowa Jerzego 
Szczupaka, dla klas V-VI oraz VII-VIII i gimnazjum 
szkół podstawowych z Przemkowa. Organizato-
rem turnieju był Animator Sportu na boisku ORLIK 
w  Przemkowie Mariusz Piasny.
   W turnieju udział wzięły drużyny z Publicznej Szkoły 
Podstawowej  w Wysokiej, Szkoły Podstawowej nr 1, 
w tym gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej nr 2, 
w Przemkowie.
   W kategorii klas 5/6 I miejsce zajęła SP nr 1 w Przem-
kowie, II miejsce SP nr 2 w Przemkowie, III miejsce 
PSP Wysoka. Królem strzelców został Bartosz Kowal-
ski z SP nr 2, najlepszym bramkarzem Adam Skraba 
z PSP Wysoka.
   W kategorii klas 7/8 i gimnazjum I miejsca zajęła SP 
nr 2 w Przemkowie, II miejsce SP nr 1 – gimnazjum, 
III miejsce PSP Wysoka. Królem strzelców został Da-
niel Frankowski z gimnazjum w Przemkowie, najlep-
szym bramkarzem Maciej Sibera z SP nr 2 w Przem-
kowie.
   Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy!
            
           (MP)
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Bieg Orłana w Przemkowie

  25  maja  br.  w  Parki  Miejskim  w  Przemkowie  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Orlik  Przemków”
zorganizował już po raz czwarty biegowe zawody sportowe pn. Bieg Orłana.  Zawody odbyły się dla
kategorii:
- przedszkolaki – dystans 250 m,
- klasy I-II – dystans 500m,
- klasy III-IV – dystans 1000 m,
- klasy V-VI – dystans 1000
- bieg dlaosóbdorosłych (OPEN) – dystans 9000 m,
Zawody prowadził i dopingował biegaczy Jerzy Górski i Adam Rusynko.
  Uczestnicy imprezy mogli także wziąć udział w plenerze malarskim zorganizowanym przez panią

Iwonę Wolanin.

  Ogółem w biegu udział  wzięło 215 zawodników, z czego najliczniejszą grupę stanowili  biegacze

kategorii OPEN – 78. Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

Dziewczynki / kobiety Chłopcy /mężczyźni

Rocznik 2012 -2011

I – Alicja Gościewicz
II – Zuzanna Chutko
III- Joanna Schley

I – Jan Niemiec
II – Miłosz Furman
III – Bruno Hertman

Rocznik 2010-2009

I – Natalia Gacek

II – Sandra Chutko

III – Zuzanna Sandowycz

I- Karol Klimkiewicz

II – Kamil Konopski

III – Paweł Droszczak

Rocznik 2008- 2007

I- Alicja Łukasik

II – Hanna Sawicka

III – Zuzanna Szylar

I – Jakub Turaza

II – Gabriel Lewandowski

III – Marcin Mazurek

Rocznik 2006 - 2004

I – Weronika Macioł

II – Nikola Skrok

III – Joanna Sawicka

I – Paweł Gębala

II – Piotr Gębala

III- Olaf Karnicki

Kategoria OPEN

I – Mateusz Szczepański

II – Karol Winniczuk

III – Jakub Plewko

I – Elżbieta Kowalewska

II – Sara Gościewicz

III – Anna Zaczyńska

  (UM)

Bieg Orłana w Przemkowie
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 Grupa teatralna Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z Przemkowskim Ośrodkiem Kul-
tury i Biblioteką przygotowała szóstą już bajkę skierowaną do najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. 
 29 maja 2019 roku wystawiliśmy baśń o „Kocie w butach”. Spektakle zagrane zostały trzykrotnie:  
o godz. 9:30 - dla dzieci z Przedszkola nr 1 oraz dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Radwanicach, 
o godz. 11:00 - dla dzieci z Przedszkola nr 2 i dla uczniów najniższych klas Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz 
o godz. 18:00 – dla mieszkańców naszej Gminy. 
 Przedstawienie po raz pierwszy w całości realizowane było na scenie (dla przypomnienia: wcześniejsze 
bajki uzupełnione były animacją filmową oglądaną na ekranie). Jako zespół byliśmy bardzo ciekawi, czy najmłodsi 
widzowie skupią swoją uwagę na tym, co dzieje się na scenie. I udało się. Dzieci śledziły uważnie losy Janka Mły-
narczyka i jego niezwykłego Kota oraz wszystkich postaci baśniowych. Wcześniej na ekranie obejrzały swoje ry-
sunki obrazujące historię Kota w butach. Chętnie i efektywnie poddały się sprawdzianowi wiedzy przeprowadzo-
nemu przez narratorkę spektaklu. Bardzo długimi brawami podziękowały za obejrzaną baśń i zgodnie z tradycją, 
chętnie weszły na scenę, aby zrobić wspólne zdjęcie z aktorami, obejrzeć z bliska scenografię i postaci baśniowe. 
 Było nam bardzo miło, kolejny już raz, gdy dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół docenili nasz trud 
i zaangażowanie, składając na ręce prezesa Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku gratulacje i podzięko-
wania za udaną pracę edukacyjną na rzecz przemkowskiej kultury. 
 Popołudniowy występ bardzo przypadł do gustu także dorosłym odbiorcom, odczuliśmy to, gdy po zakoń-
czonym spektaklu wyszliśmy do widzów, którzy gratulowali gry aktorskiej, chęci, umiejętności. 
  My sami sobie również gratulowaliśmy. Bowiem niełatwo jest zrobić Coś prawie z niczego! Jako Grupa 
Teatralna nie dysponujemy kwotami, które pozwoliłyby przygotować piękne stroje, bogatą dekorację. Czynimy 
to własnym wysiłkiem, pomysłem i przy dużym wsparciu dyrektor i pracowników Przemkowskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki. Odczuwamy też brak kurtyny, właściwego oświetlenia i udźwiękowienia. Martwimy się o naj-
młodszych widzów, czy siedząc na krzesłach ustawionych na tym samym poziomie, widzą wszystko to co dzieje 
się na scenie. Te niedoskonałości są minimalizowane przez ogromne zaangażowanie samych aktorów, scenografa, 
kostiumologa, dźwiękowca i oświetleniowca. Te wszelakie rozterki i trudy rekompensują nam nasi mali widzowie 
i przekonanie, że trzeba umożliwiać im jak najczęściej obcowanie ze sztuką, która przekazuje wiele wartości. 
 Poniżej podajemy obsadę baśni „Kot w butach”:
Kot - Irena Orłowska (właśnie dołączyła do Grupy Teatralnej)
Janek Młynarczyk - Zofia Wójcik
Bajarka - Zofia Maluszycka 
Narrator - Eugenia Muszyńska 
Stary Młynarz oraz Lew - Wiesława Maluszycka
Syn Młynarza – Teresa Plinta 
Syn Młynarza – Regina Skraba
Straganiarka oraz Sługa – Łucja Wyrwa
Król – Wiesława Maluszycka 
Królowa – Krystyna Barylak
Królewna – Halina Hubica
Czarnoksiężnik – Anna Krzeszewska 
Scenograf – Zenon Krzeszewski
Kostiumolog – Maryla Szajder
Dźwiękowiec i operator światła - Milena Gliszczyńska 
Charakteryzator – Joanna Więckowska
Ścieżka Dźwiękowa – Zenon Krzeszewski, Damian Janus
Reżyser – Gizela Smalec
Współpracownicy reżysera – Patrycja Piech, Aleksandra Piotrowska.

"Aktorskie wyzwanie - Kot w butach"
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 Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka dziękują za 
współpracę Dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i Zespołowi Szkół. Dziękujemy także za wsparcie Bur-
mistrzowi Przemkowa panu Jerzemu Szczupakowi. 
P.S. Jesienią zapraszamy na „Zemstę”                (PUTW, POKiB)

Spotkanie z Bożeną Pajdosz

Przemkowska Orkiestra Dęta w Złotoryi

6 czerwca br. Miejską Bibliotekę w Przemkowie od-
wiedziła pani Bożena Pajdosz – autorka książek, 
których treść jest bardzo kobieca i pełna osobistych 
doświadczeń. „Pisane nocą” i „Puch niemarny”, to 
książki pełne emocji, rozterek i poszukiwań. Każdy 
czytelnik odnajdzie w nich cząstkę siebie. W spotka-
niu wzięli udział słuchacze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku z Przemkowa.
        
                 (POKiB)

W piątek 24 maja br. Przemkowska Orkiestra Dęta, dzięki zaproszeniu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury miała 
przyjemność poprowadzić korowód z okazji Dni Złotoryi.
                       (POKiB) 
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Cykady na Międzynarodowym Dziecięcym 
Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie

Zespół taneczny „CYKADY” z Przemkowskiego Ośrodka Kultury prowadzony przez Joannę Więckowską, w tym 
roku po raz szósty został zakwalifikowany na „Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie”. 

Dla Cykad było to szczególne wyróżnienie, na koniń-
skiej scenie wystąpiła grupa w kategorii Inscenizacja 
Street dance z choreografią „Hogwarts School”. Dla 
tancerzy był to duży stres, wystąpić na tak ogromnej 
scenie przed międzynarodowym jury. Choć zespół 
nie zakwalifikował się do następnego etapu to został 
gorąco nagrodzony przez widzów ogromnymi okla-
skami i okrzykami. Tancerze są dumni z możliwości 
udziału w tak prestiżowym festiwalu, ponieważ jak 
sami organizatorzy powiedzieli, zakwalifikowanie się 
na niego jest ogromnym wyróżnieniem, bo przyjeż-
dżają tu sami najlepsi z kraju i zagranicy.

Do występu zespół przygotowywał się cały rok. 
Pierwszym etapem jest nagranie płyty z układem, któ-
rą wysyła się do Konińskiego Domu Kultury. Potem 
są niecierpliwe oczekiwania na werdykt. Kolejnym 
etapem są występy na żywo, z których jury wybiera 
najlepszych z najlepszych, którzy w ostatni dzień po-
bytu pokazują swoje zdolności na gali. Galę poprze-
dza przepiękny i kolorowy korowód ulicami Konina. 
W   korowodzie biorą udział wszyscy uczestnicy fe-
stiwalu. Podczas pobytu nie było czasu na nudę, co-
dziennie dla wszystkich zespołów były przygotowane 
różne niespodzianki jak dyskoteki, ogniska, rejs stat-
kiem, wyjścia na basen oraz do parku rozrywki. 

Po powrocie zespół nabrał jeszcze większej motywacji i już zabrał się za przygotowanie nowego układu aby wrócić 
do Konina za rok.
               (POK)

24 maja br. Zespół taneczny Cykady został zaproszony na 
Rodzinny Piknik Strażacki w Polkowicach. Na polkowic-
kim Rynku były gry i zabawy, pokazy pierwszej pomocy, 
ratownictwa technicznego, wystawa sprzętu strażackiego, 
strażacka grochówka, gigantyczny tor przeszkód, a w tym 
uświetniający imprezę występ Cykad.
        
               (POKiB)

Cykady na Rodzinnym Pikniku Strażackim w Polkowicach
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Angelika Maszczak na Zamku Królewskim w Warszawie

Z życia OSP Przemków

28 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie 
wręczono nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.  
Nagroda przyznawana jest za upamiętnienie histo-
rii narodu polskiego z lat 1939–89.

Tegorocznymi laureatami - obok prezydenta Ka-
czorowskiego - są: propagator pamięci o ofiarach 
zbrodni wołyńskiej Janusz Horoszkiewicz, doktor 
nauk medycznych, więźniarka niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego w Ravensbrueck, przyjaciół-
ka Jana Pawła II, prof. Wanda Półtawska, autor 
publikacji o Powstaniu Warszawskim Marek Strok 
oraz Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami 
Wojskowymi we Lwowie.

Na uroczystości wystąpili laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej w Krakowie, 
w tym nasza przemkowianka Angelika Maszczak. 

Angelika wraz z Orkiestrą PASSIONAT poprzez wykonanie pieśni pt.: „Już mi raz zabrali Wilno” przybliżyła go-
ściom historię swojej rodziny i miasta, gdzie większość mieszkańców została przesiedlona z okolic Lwowa na zie-
mie zachodnie. Możliwość występu przed tak znamienitymi laureatami stanowi honor i dumę oraz wdzięczność 
za upamiętnianie historii naszych przodków.

Prof. Półtawska podkreśliła, że „chce pokazać ludziom, że muszą się poczuć dumni, że są Polakami, bo oni tego 
nie rozumieją”. Wskazała, że „tożsamość człowieka to są korzenie i tylko wtedy się rośnie, jak ma się korzenie, bez 
korzeni się przewraca”. Jak mówiła, „wojna pokazała nieludzką męskość i nieludzką kobiecość, a to, że się odradza 
w Polsce poczucie - jestem Polakiem, jest w pewnym sensie obudzeniem tego narodu, którego przydusiła wojna 
i komunizm”.
                 (AM)

   Gmina Przemków wsparła strażaków z powiatu gó-
rowskiego. Do jednostki OSP Chróścina (gm. Góra) 
dzięki uprzejmości Burmistrza Przemkowa Jerzego 
Szczupaka, który odpowiedział na prośbę o bezpłatne 
przekazanie, został przekazany ciężki samochód gaśni-
czy Jelcz 004 użytkowany dotychczas w OSP Przem-
ków. Jelcz został oddany w dobrym stanie technicz-
nym i  z pewnością posłuży jeszcze kilka lat. W OSP 
Przemków Jelcz został zastąpiony fabrycznie nowym 
średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym na pod-
woziu MAN.
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   Ponadto Strażacy z Przemkowa pozyskali kolejny samochód gaśniczy. W maju podczas obchodów Powiatowego 
Dnia Strażaka w Polkowicach zostały przekazane na ręce prezesa OSP kluczyki do średniego pojazdu ratowniczo-
gaśniczego marki Mercedes, który służył wcześniej w JRG Polkowice. Mercedes zastąpi użytkowany dotychczas 
jeden z pojazdów, który zostanie przekazany do OSP Jakubowo Lubińskie. Spowoduje to znaczne poprawienie 
bezpieczeństwa na terenie gminy Przemków. Warto 
dodać, iż na chwilę obecną na terenie gminy tylko jed-
nostka OSP Przemków jest zdolna do podjęcia jakich-
kolwiek działań ratowniczych. 
   Przełom maja i czerwca to okres, podczas którego 
strażacy biorą udział w pokazach podczas różnych 
festynów oraz imprez organizowanych przez szkoły i 
przedszkola oraz sołectwa. Strażacy podczas takich im-
prez często i chętnie przeprowadzają pokazy pierwszej 
pomocy, co zwiększa świadomość dzieci i młodzieży, 
a także osób dorosłych. Dzięki pozyskaniu przez jed-
nostkę fantoma, takie działania stają się łatwiejsze. 
   W kwietniu z inicjatywy druhen z OSP Przemków, 
przy jednostce powstała Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza. Powstały dwie grupy: Iskierki i Ogniki. Dzieci 
podczas spotkań uczą się podstaw pożarnictwa, pierwszej pomocy, a starsza grupa powoli przygotowuje się do 
zawodów sportowo-pożarniczych
   Rok bieżący jest dość pracowity dla strażaków z Przemkowa. Tylko do połowy czerwca do pożarów, wypadków 
i innych zdarzeń wyjeżdżali 82 razy.
                 (OSP) 

Podsumowanie Grand Prix w Szachach Błyskawicznych

   30 maja 2019 r. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przem-
kowie odbył się czwarty – ostatni w roku szkolnym 2018/2019 
- turniej VII Grand Prix w Szachach Błyskawicznych o Pu-
char Dyrektora Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemko-
wie. Przystąpiło do niego 30 zawodników.
   W kategorii A - uczniowie klas I-IV i  młodsi, w końcowej 
klasyfikacji na podium stanęli:
   I miejsce - Aleksander Mydłowski, SP nr 2 w Przemkowie, 
   II miejsce - Maciej Marciniak, SP nr 1 w  Przemkowie, 
   III miejsce - Antoni Lach, SP nr 1 w Przemkowie.
W kategorii B - uczniowie klas V-VIII SP, gimnazjaliści oraz 
szkoły ponadgimnazjalne VII Grand Prix zwyciężyli:
   I miejsce - Adrian Tarawski, SP 1 w Przemkowie, 
   II miejsce - Krzysztof Mydłowski, SP nr 2 w Przemkowie,
   III miejsce - Michał Dźwigaj, SP nr 1 w Przemkowie.
   Zwycięzcom wręczone zostały puchary ufundowane przez 
dyrektora Zespołu Szkół w Przemkowie, a wszyscy uczestni-
cy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez 
radnego Rady Powiatu Polkowickiego prof. Stefana Dudrę.
   Już dziś organizatorzy zapraszają wszystkich młodych sza-
chistów do udziału w VIII Grand Prix w Szachach Błyska-
wicznych w przyszłym roku szkolnym.      
          (MD)
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Gminny Dzień Dziecka

   Z wielką radością dziękujemy wszystkim dzieciom, które 1 czerwca, w dniu swojego święta, bardzo licznie przy-
były do Parku Miejskiego w Przemkowie. Dziękujemy zarówno tym, które przyszły same, jak i tym najmłodszym, 
które przyprowadziły swoich opiekunów i zaangażowały ich do wspólnej zabawy. Dzieci mogły zagrać w gigan-
tyczne gry planszowe, zamknąć się w bańce mydlanej, samodzielnie puszczać duże bańki mydlane. Były też warsz-
taty plastyczne: tworzenie koron na głowę, wykonanie prac z ziaren, tworzenie z włóczki ośmiorniczek oraz wiele 
innych gier i zabaw. Każde dziecko mogło namalować coś na folii owiniętej wokół drzew. Atrakcją dla dzieci były 
też dmuchańce i stragany. 
   Kolejny Dzień Dziecka już za rok – obiecujemy jeszcze fajniejszą zabawę!              (POKiB)

Dzieci, aby uczcić tak wspaniale święto, przygotowały wy-
stęp artystyczny oraz piękne upominki. Kochane mamy 
spędziły mile chwile przy wspólnym poczęstunku, śpiewa-
niu piosenek ludowych, a nawet tańcach.   
          (AŁ)

Dzień Mamy w Wysokiej

Jak co roku zabawa była wspaniała, dzieci miały okazję poska-
kać na skakańcach-dmuchańcach, była loteria fantowa, gry 
i  zabawy tj. przeciąganie liny, skoki w workach, walka na ba-
lony z wodą, malowanie twarzy, a w tym roku nawet możli-
wość jazdy na koniu. Panie upiekły przepyszne ciasta, którymi 
można było delektować się przy kawie. Rodzice i dziadkowie 
mogli chwilę odpocząć przy rozmowach ze znajomymi patrząc 
jak ich pociechy bawią się w  najlepsze. Dla ochłody były lody, 
a wieczorem gdy wszyscy zgłodnieli, grill z kiełbaskami. Dzieci 
z Wysokiej oraz okolicznych miejscowości wraz z rodzicami 
i dziadkami miło spędziły niedzielne popołudnie. Wszystkim, 
którzy pomogli w zorganizowaniu festynu serdecznie dzięku-
jemy i zapraszamy za rok.      
                          (AŁ)

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Wysokiej






