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Szanowni Państwo,

przekazuję w Państwa ręce nowy numer Wieści 
Przemkowskich, numer wydawany w okresie 
szczególnym dla Przemkowa. W tym roku bo-
wiem odbędzie się jubileuszowa edycja Dolnoślą-
skiego Święta Miodu i Wina. Po raz dwudziesty 
staniemy się gospodarzami jednej z najważ-
niejszych i największych imprez pszczelarskich 
w regionie, a nawet, zdaniem wielu pszczelarzy, 
w Polsce. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby 
w programie tegorocznej imprezy znalazły się 
wszystkie punkty od lat nierozerwalnie związane 
ze świętem, w tym Ogólnopolski Bieg po Miód, 
a także bogaty program rozrywkowy. Zapraszam 
wszystkich Państwa do wspólnego świętowania 
i aktywnego uczestnictwa w imprezie. Poczujmy 
niezwykłą atmosferę święta, cieszmy się z owo-
ców pracy pszczół i bądźmy prawdziwymi go-
spodarzami XX Dolnośląskiego Święta Miodu 
i Wina. W ostatni weekend września Natural-
nie Przemków! jest nie tylko hasłem, ale i dro-
gowskazem.

Święto Miodu i Wina jest naszą wizytówką. W tak 
niewielkim mieście udaje się co roku zorganizować 
imprezę o zasięgu znacznie wykraczającym 
poza granice Dolnego Śląska, przy mocnym 
wsparciu wielu instytucji i podmiotów, które coraz 
chętniej stają się naszymi partnerami. Nie bez 
znaczenia jest także udział lokalnych organizacji 
społecznych i wolontariuszy. To Wy - mieszkań-
cy - co roku staracie pokazać się z jak najlepszej 
strony i promować swoje miasto jako przyjazne 
dla naszych gości.

Jako burmistrz każdego dnia staram się spro-
stać oczekiwaniom mieszkańców i stale realizo-
wać projekty i zadania, które poprawią i ułatwią 
codzienne funkcjonowanie w naszym mieście, 
a przy okazji odbywającego się Święta, pokazać 
rezultaty naszej pracy. 

Kontynuujemy rozpoczęty kilka lat wcześniej 
proces rewitalizacji centrum miasta. W tym roku, 
po raz kolejny przy wsparciu Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojowej, będziemy re-
montować chodniki na ul. Zamkowej, w tym ciąg 
pieszo-jezdny prowadzący do parku miejskie-

go, a także wyremontujemy drogi na ul. Nowej, 
Powstańców Styczniowych, Reja, Zamkowej. 
W sierpniu złożyliśmy do Wojewody Dolnoślą-
skiego wniosek o dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych remontu części ul. Gło-
gowskiej, Plac Wolności i Wiśniowej. Na potrzeby 
składania wniosku oraz w odpowiedzi na liczne 
zgłoszenia naszych mieszkańców opracowany 
został projekt stałej organizacji ruchu, wprowa-
dzający ruch jednokierunkowy na ulicy Głogow-
skiej. Mam nadzieję, że w znaczący sposób 
ułatwi to codzienne poruszanie się po mieście 
i rozładuje natężenie ruchu samochodowego, 
tak uciążliwego zwłaszcza dla mieszkających 
w centrum osób. 

Trwają prace polegające na przebudowie dróg 
ul. Klonowej i Rentowej. W celu kontynuacji, roz-
poczętego kilka lat temu procesu remontu dróg 
na Osiedlu Huta, złożyliśmy wniosek o dofinan-
sowanie, także w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych, przebudowy ulicy Topolowej. Stan 
wielu dróg na terenie gminy wymaga pilnych re-
montów, stąd moim priorytetem jest sukcesywna 
ich przebudowa lub remont. Środki są bardzo 
ograniczone, dlatego stale szukamy wsparcia 
pozabudżetowego na realizację zaplanowanych 
inwestycji. Tak jak w przypadku drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych biegnącej przez Wilko-
cin, na którą gmina pozyskała pomoc finansową 
w formie dotacji celowej z budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 

Chciałbym, aby każde z sołectw otrzymało 
wsparcie infrastrukturalne ułatwiające działal-
ność ich mieszkańców. W tym roku rozpoczęli-
śmy przebudowę świetlicy wiejskiej w Wysokiej 
- aktywnego sołectwa, które nie posiada bazy lo-
kalowej na realizację wielu ciekawych inicjatyw. 



Blisko ludzkich spraw
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Na pytania dotyczące polityki, trwającej kampanii 
wyborczej, transformacji energetycznej oraz… 
Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przem-
kowie odpowiada Wiceminister Energii Krzysztof 
Kubów, poseł na Sejm PR.

Wprowadzenie naszego kraju do grona euro-
pejskich liderów wytwarzania energii nisko-
emisyjnej, to cel, który postawił Pan sobie 
obejmując stanowisko wiceministra energii, 
czy to realne? 

Każdy kolejny dzień utwierdza mnie w przeko-
naniu, że jak najbardziej. Z tygodnia na tydzień 
i z dnia na dzień rośnie świadomość społecz-
na Polaków, którzy przekonują się, że korzyści 
z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 
(OZE) są niepodważalne. Dowodzą tego infor-

macje dotyczące pierwszego tygodnia funkcjono-
wania programu dofinansowania mikroinstalacji 
fotowoltaicznych „Mój Prąd”. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy-
jął niemal 170 wniosków. Pozytywnie ocenionych 
i zaakceptowanych przez Ministerstwo Energii 
jest już 78 projektów opiewających w sumie na 
kwotę 390 tys. zł. To kolejny krok zbliżający nas 
do europejskich liderów wytwarzania energii ni-
skoemisyjnej. 

Nie spotyka się Pan z opiniami, że dla wielu, 
odnawialne źródła energii to jednak zbyt dro-
ga inwestycja? 

Dlatego właśnie realizowanych jest tak wiele 
programów i projektów, których celem jest par-
tycypacja w kosztach inwestycji w odnawialne 

Na realizację zadania udało nam się pozyskać 
blisko 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. W odpowiedzi na potrzeby mieszkań-
ców Ostaszowa, przebudujemy istniejący budy-
nek świetlicy wiejskiej w Ostaszowie poprzez 
wykonanie kominka, ułatwiając mieszkańcom 
wsi całoroczną działalność. W Jędrzychówku 
powstanie plac zabaw dla najmłodszych miesz-
kańców. Oba zadania otrzymały wsparcie z pro-
gramu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Uważam, że 
każda inwestycja w przestrzeń publiczną pole-
gająca na polepszeniu stanu infrastruktury we 
wsiach w znaczący sposób aktywizuje lokalną 
społeczność i pozwala integrować środowisko. 

Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować 
sołtysowi oraz mieszkańcom Jędrzychówka 
za organizację w tym roku dożynek gminnych, 
które uważam za bardzo udane. Wszystkim so-
łectwom dziękuję za duże zaangażowanie i ak-
tywny udział w tegorocznym święcie plonów, 
a mieszkańcom wsi Szklarki serdecznie gra-
tuluję zasłużonej wygranej na szczeblu woje-
wódzkim w konkursie na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy! Możemy być dumni, że pomimo iż 
mali, odnosimy ogromne sukcesy! 

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zapewnienie 
wystarczającej opieki zdrowotnej mieszkańcom  
Przemkowa, podpisałem umowę o udzielanie 
w warunkach ambulatoryjnych świadczeń zdro-

wotnych w zakresie świątecznej opieki zdrowot-
nej. Świadczenia będą realizowane w soboty, 
niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, 
a co najistotniejsze - w Przemkowie. 

Wspieram lokalnych przedsiębiorców rozbu-
dowujących w naszym mieście bazę handlowo
-usługową poprzez wszelakie wsparcie i pomoc 
na każdym etapie prowadzonych w Przemkowie 
inwestycji. Ich rozwój to przecież nowe miejsca 
pracy dla naszych mieszkańców.

To tylko wybrane aspekty mojej działalności jako 
burmistrza i podległego mi urzędu. Wszystkie 
podejmowane w jednym celu – aby Przemków 
stał się dla Państwa atrakcyjnym miejscem do 
życia i zamieszkania. 

Szanowni Mieszkańcy,

przy okazji jubileuszu Dolnośląskiego Święta 
Miodu i Wina życzę udanej i bezpiecznej zaba-
wy. Czujmy dziś radość i dumę, że wrześniowy 
weekend jest dla wielu naszych przyjaciół, zna-
jomych i zaproszonych gości oczywistym cza-
sem dla Przemkowa - miodowej krainy. Udało 
nam się stworzyć produkt rozpoznawalny daleko 
poza granicami naszego miasta. To nasz wspól-
ny sukces! 

            Jerzy Szczupak
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źródła energii, a jednym z nich jest realizowany 
przez resort energii „Mój prąd”. Dzięki coraz no-
wocześniejszym rozwiązaniom instalacje OZE 
są coraz bardziej opłacalne. Dobrze zaplanowa-
na i dobrana inwestycja ma szansę zwrócić się 
w ciągu kilku lat, a potem przynosić wymierny 
zysk. Dlatego popularność OZE stale rośnie i je-
stem przekonany, że ten trend będzie się utrzy-
mywał.

- Nigdy nie zapominam, że do Sejmu Rzeczy-
pospolitej wybrany zostałem tutaj i jestem po 
to, by pomagać mieszkańcom regionu. Poparło 
mnie blisko 14,5 tysiąca osób, a to zobowiązu-
je – mówi wiceminister energii, poseł Krzysztof 
Kubów. 

Przejdźmy zatem do polityki. Będzie się Pan 
ubiegał ponownie o mandat poselski? 

Uważam, że dobre zmiany, które wprowadził 
w Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości muszą 
mieć swoją kontynuację, dlatego nie miałem 
wątpliwości, co do ponownego uczestniczenia 
w wyborach parlamentarnych. Jesteśmy tuż po 
konwencji wyborczej i myślę, że była ona do-
skonałym podsumowaniem tego wszystkiego, 
co wydarzyło się w Polsce w ciągu ostatnich 
lat. Najważniejszy jest dla mnie fakt, że korzy-

ści dobrej zmiany Polacy odczuwają osobiście, 
przede wszystkim w wymiarze finansowym, bo 
taki cel miały wdrażane programy 500+, Dobry 
Start, Trzynastka dla emerytów, Bezpłatne leki 
dla osób po 75. roku życia i wiele innych. Nie 
musimy nimi epatować na bilbordach i plaka-
tach, chcemy by przynosiły one wymierne efekty 
wszystkim Polakom, a nie tylko wybranym gru-
pom społecznym. 

Czy Polskę stać na taką politykę socjalną? 

W 2020 roku, po raz pierwszy od czasu trans-
formacji czyli od prawie trzydziestu lat, Polska 
będzie miała zrównoważony budżet państwa. 
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który 
zakłada zerowy deficyt w przyszłym roku. Udało 
się to osiągnąć mimo tak znacznego wzrostu wy-
datków społecznych i obniżenia podatków. Ten 
budżet dowodzi, że Polska jest na dobrym kur-
sie gospodarczym i możemy sobie pozwolić na 
stałe podnoszenie poziomu życia Polaków, by 
dorównywał on naszym zachodnim sąsiadom.

Ostatnie tygodnie kampanii wyborczej spę-
dzi Pan w Warszawie czy w regionie?

Stanowisko, które powierzył mi pan premier to 
wielka odpowiedzialność, olbrzymie wyzwanie 
i zobowiązanie. Ministerstwo Energii jest bez 
wątpienia jednym ze strategicznych resortów 
polskiego rządu i robię wszystko, by sprostać 
temu zadaniu. Nie zapominam jednak, że do 
Sejmu Rzeczypospolitej wybrany zostałem tu-
taj i jestem po to, by służyć i pomagać miesz-
kańcom naszego regionu. Poparło mnie blisko 
14,5 tysiąca osób i zawsze o tym pamiętam. 
Poza tym, co podkreślałem wielokrotnie, w mo-
jej poselskiej pracy najwięcej satysfakcji dają mi 
spotkania z ludźmi. W ciągu ostatniej kadencji 
odbyłem setki, jeśli nie tysiące indywidualnych 
spotkań w moich biurach poselskich, a także 
przy okazji różnego rodzaju uroczystości i wy-
darzeń. Nie zamierzam tego zmieniać. A co do 
kampanii, myślę że mamy dojrzałe społeczeń-
stwo, które przy urnie wyborczej weźmie pod 

„Dolnośląskie Święto Miodu i Wina 
jest bez wątpienia wizytówką naszego 

regionu, a jego sława dawno sięga poza 
granice kraju.”
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uwagę ostatnie cztery lata, a nie ostatnie cztery 
tygodnie. Oczywiście przypomnę się mieszkań-
com i chętnie z nimi porozmawiam także w kam-
panii wyborczej, na ile tylko czas mi pozwoli.

Zbliżające się Dolnośląskie Święto Miodu 
i Wina w Przemkowie znajdzie się w Pana ka-
lendarzu? 

Zdecydowanie tak, podobnie zresztą, jak to mia-
ło miejsce w ostatnich kilkunastu latach. Stara-
łem się nie opuścić żadnej edycji tej wyjątkowej 
imprezy i chyba mi się to udało. Jest ona bez 
wątpienia wizytówką naszego regionu, a jej sła-

Dożynki Gminne 2019
Tegoroczne Dożynki Gminy Przemków odbyły się w niedzielę 25 sierpnia w Jędrzychówku. Sołectwo, 
w skład którego wchodzi Jędrzychówek i przysiółek Łąkociny, jest najmniejszym w całej gminie. Dlate-
go też decyzja o podjęciu się organizacji uroczystości była dla mieszkańców sołectwa i Sołtysa pana 
Kazimierza Woźniaka wielkim wyzwaniem. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się korowodem poprowadzonym przez Przemkowską Orkiestrę 
Dętą, z boiska na plac dożynkowy, z udziałem grup wieńcowych, zaproszonych gości i mieszkańców. 
Korowód zatrzymał się przed sceną, na której odprawiona została msza święta, poprzedzona poświę-
ceniem wieńców. Mszę świętą koncelebrowali: Proboszcz miejscowej parafii pw. św. Jacka w Pogo-
rzeliskach, ks. Edward Bugajski oraz Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Przemkowie, ks. kan. Krzysztof Mrukowicz.

Po mszy rozpoczął się obrzęd dożynkowy. Dyrektor Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, 
Bogumiła Ornatowska - Cichoszewska, w imieniu organizatorów dożynek powitała ich Gospodarza 
– Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, Starostów Dożynek – Helenę Herbut z Łąkocin oraz 
Krystiana Polaka z Jędrzychówka, a także zaproszonych gości: Posła na Sejm RP i Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Energii Krzysztofa Kubowa, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie Janu-
sza Matuszaka, Księży Proboszczów, radnych Rady Miejskiej w Przemkowie, radnych Rady Powia-
tu Polkowickiego, sołtysów, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i lokalnych zakładów pracy 
oraz wszystkich mieszkańców. W podzięce rolnikom za ich ciężką pracę głos zabrali: Burmistrz Jerzy 
Szczupak oraz Poseł Krzysztof Kubów. Starostowie Dożynek przekazali Gospodarzowi chleb upieczo-
ny z tegorocznej mąki, który został podzielony pomiędzy uczestników uroczystości. Następnie odbyło 
się ośpiewanie dożynkowych wieńców przez mieszkańców Sołectw. 

Do konkursu na najpiękniejszy wieniec przystąpiło 8 sołectw: Jakubowo Lubińskie, Jędrzychówek 
- Łąkociny, Karpie, Krępa, Ostaszów, Piotrowice, Szklarki i Wilkocin. Zwycięski wieniec upleciono 
w Szklarkach. W konkursie na stoisko, dodatkowo wystąpiła jeszcze Wysoka – a najciekawsze stoisko 
przygotował Jędrzychówek. Najsmaczniejszy chleb dożynkowy upiekła pani Ewelina Kaźmierska z Ję-
drzychówka. W Turnieju Sołectw o Puchar Burmistrza wygrał Jędrzychówek, drugie miejsce zdobyły 
Piotrowice, a na trzecim miejscu stanął Ostaszów. Podczas Dożynek na scenie zaprezentowały się 
lokalne zespoły: Marzenie, Przemkowska Orkiestra Dęta, Łastiwczata, Cykady i Podolanki. 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wieniec dożynkowy wykonany przez sołectwo Szklarki, któ-
ry reprezentował Gminę Przemków oraz Powiat Polkowicki na dożynkach wojewódzko-diecezjalnych 
w Niemczy, uznany został za najpiękniejszy. W dożynkach wojewódzkich udział wzięło 20 grup wień-

wa dawno sięga poza granice kraju. Właśnie 
dzięki uczestnictwu w tego rodzaju wydarze-
niach, włączamy się w promowanie pszczelar-
stwa, które – w mojej opinii – jest nie tylko pasją, 
ale przede wszystkim misją. Nie wyobrażam so-
bie, bym mógł opuścić jubileuszową XX edycję 
Święta Miodu i Wina, tym bardziej, że miałem 
zaszczyt objąć patronatem Rodzinny Rajd Nor-
dic Walking. 

Dziękuję za rozmowę.
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Zwiększenie dostępności do świadczeń 
zdrowotnych w Gminie Przemków

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji tegorocznych dożynek oraz mieszkańcom i gościom za przybycie i liczny 
udział.

                (UM)

cowych z terenu województwa dolnośląskiego. Zarząd województwa reprezentował i wręczał nagrody 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Zwycięski wieniec reprezentował Dolny Śląsk na dożynkach prezydenckich w Spale w niedzielę  
15 września 2019 r.

W grudniu 2018 roku z inicjatywy Jerzego Szczu-
paka – burmistrza Przemkowa, Stefana Dudry – 
radnego Powiatu Polkowickiego i Pawła Kuźmia-
ka – Fundacja Społeczno-Oświatowa EDUCO, 
utworzony został Zespół do Spraw Zdrowia, któ-
rego celem jest zwiększenie dostępności miesz-
kańców gminy Przemków do ochrony zdrowia. 
Wspólne działania podejmowane były we współ-
pracy i w porozumieniu z COR-MED M&S Diallo 
Spółka Jawna.

Pierwszym efektem prac Zespołu do Spraw 
Zdrowia dzięki współpracy z dr. Diallo, jest za-
trudnienie od 1 czerwca 2019 roku w przemkow-
skim Ośrodku Zdrowia nowego lekarza.

Drugim efektem jest uruchomienie od września 
2019 roku w soboty i niedziele oraz dni ustawowo 
wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 10.00, 
świadczeń udzielanych w ramach ambulatoryj-

nej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. 22 sierpnia 
2019 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak 
podpisał ze spółką Cor-Med NZOZ M&S Diallo 
umowę o udzielanie dla mieszkańców Gminy 
Przemków w warunkach ambulatoryjnych świad-
czeń zdrowotnych w zakresie świątecznej opie-
ki zdrowotnej. Obejmują one m.in. udzielanie 
świadczeń diagnostycznych, leczniczych oraz 
medycznych czynności ratunkowych. Ponadto 
realizowane będą zlecenia lekarskie w procesie 
diagnostyki i leczenia, pomoc i doradztwo 
pielęgniarskie. Na pomoc mogą liczyć przede 
wszystkim pacjenci w przypadku nagłego zacho-
rowania, nagłego pogorszenia się stanu zdrowia 
oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na 
otwarcie przychodni może znacząco niekorzyst-
nie wpłynąć na stan zdrowia. Świadczenia świą-
tecznej opieki dla mieszkańców Przemkowa są 
bezpłatne.
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Nasi Partnerzy

Warto przypomnieć, że do 28 lutego 2011 roku 
w przychodni w Przemkowie w ramach umowy 
kontraktowej pomiędzy COR-MED M&S Diallo 
Spółka Jawna a Narodowym Funduszem Zdro-
wia realizowane były świadczenia w zakresie 
Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej w pod-
stawowej opiece zdrowotnej. Po tym okresie, 
w związku ze zmianą przepisów ministerialnych, 
nie było prawnych możliwości dalszej realiza-
cji tego typu świadczeń na terenie Przemkowa. 
Zespół do Spraw Zdrowia po analizie zapotrze-
bowania mieszkańców na realizację usług zdro-
wotnych postanowił podjąć działania w celu czę-
ściowego odtworzenia stanu sprzed 2011 roku. 
Efektem tego było zintensyfikowanie działań na 
rzecz uruchomienia świadczeń ambulatoryjnych 
pielęgniarskich we wszystkie dni ustawowo wol-

ne od pracy oraz w soboty i niedziele. Jak już 
wspomniano, w ramach podjętych działań od 
września 2019 roku w/w świadczenia będą re-
alizowane w Ośrodku Zdrowia przy ul. Długiej 4 
przez COR-MED M&S Diallo Spółka Jawna, co 
więcej udało się rozszerzyć ich zakres o świad-
czenia lekarskie. 

Zapewnienie świadczeń pielęgniarskich i le-
karskich w dni ustawowo wolne od pracy oraz 
w soboty i niedziele na terenie gminy Przemków, 
jest rozwiązaniem innowacyjnym w porówna-
niu do innych gmin w okolicznych powiatach. 
Umożliwi to pacjentom szerszy dostęp zarówno 
do świadczeń lekarskich jak i ambulatoryjnych 
świadczeń pielęgniarskich podstawowej opie-
ki zdrowotnej. Zabezpieczenie w takiej formie 
świadczeń medycznych również w dni wolne od 
pracy, stwarza pacjentom możliwość korzystania 
ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na 
miejscu bez konieczności dojazdów do innych 
miejscowości, w których w ramach ustawowego 
obowiązku realizowane są tego typu świadcze-
nia (np. Polkowice, Głogów). 

Zapoczątkowane przez Zespół do Spraw Zdro-
wia działania są początkiem rozszerzania do-
stępności do świadczeń zdrowotnych na terenie 
gminy Przemków. Kolejnym krokiem będzie pod-
jęcie starań o zwiększenie liczby lekarzy oraz 
rozpoczęcie procesu uruchomienia na terenie 
naszej gminy transportu medycznego.   
           (PK)

Już po raz kolejny Związek Gmin Zagłębia Mie-
dziowego, Gmina Polkowice, Intertrans Głogów, 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Nad-
leśnictwo Przemków, Powiat Polkowicki, Bank 
Spółdzielczy w  Przemkowie wspierają finanso-
wo organizację Dolnośląskiego Święta Miodu 
i Wina. W gronie naszych sponsorów i partnerów 
znalazł się także Związek Pracodawców Polska 
Miedź, Aqua Hotel Polkowice, Nadleśnictwo 
Chocianów, LGD Wrzosowa Kraina oraz Qubus 
Hotel Głogów. 

Ponadto Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź 
w odpowiedzi na wnioski złożone przez Gminę 
Przemków, zdecydował przyznać na organizację 

tegorocznego jubileuszowego XX Dolnośląskie-
go Święta Miodu i Wina, kwotę 50 tys. zł.

Wymienione instytucje już od kilku lat wspie-
rają finansowo imprezę, której organizatorem 
jest Gmina Przemków. Imprezę, która na stałe 
zapisała się w kalendarzu dolnośląskich imprez 
plenerowych i jest jednym z najważniejszych wy-
darzeń w branży pszczelarskiej. Bogaty program 
imprezy, liczne stoiska z miodami i produktami 
lokalnymi oraz wiele konkursów i zawodów spor-
towych sprawia, że impreza zdobyła już grono 
wiernych miłośników, którzy chętnie spędzają 
ostatni weekend września w Przemkowie. Re-
alizacja tak dużego przedsięwzięcia nie była-
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by możliwa bez naszych lokalnych partnerów: 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie, 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
Zespołu Szkół w Przemkowie.

Patronat nad imprezą objął Marszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz 
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak.       

Informujemy, że w związku z odbywającym 
się w dniach 28 – 29 września 2019 r. XX 
Dolnośląskim Świętem Miodu i Wina, droga 
wojewódzka nr 328 przebiegająca przez  
ul Szprotawską, Plac Wolności i Zamkową będzie 
zamknięta od zjazdu do galerii handlowej przy 
ul. Szprotawskiej do skrzyżowania ul. Zamkowej 
z drogą do biblioteki. Zmiana obowiązywać 
będzie od godziny 800 w piątek 27 września br. 
do godziny 800 w poniedziałek 30 września br. 
Objazd odbywać się będzie przez ul. Kamienną, 
ul. ks. Jana Skiby, ul. Lipową oraz ul. Plac 
Targowy. Na trasie objazdu będzie obowiązywał 
ścisły zakaz zatrzymywania się i postoju. Objazd 
spowoduje również utrudnienia na ulicach Plac 
Wolności i Ratuszowa, z których nie będzie 
można wjechać na ul. Zamkową i Szprotawską.

Dojazd do Biedronki i nowej galerii handlowej 
będzie możliwy tylko od strony obwodnicy.
Ze względu na odbywający się w sobotę 
28 września br. „Bieg po miód”, dodatkowo 
w godzinach od 930 do 1500, zamknięte dla ruchu 
będą ul. Głogowska od Zajezdni PKS do Placu 
Wolności, cały Plac Wolności, ul.Sikorskiego oraz 
ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Kamienną 
do Placu Wolności. Prosimy mieszkańców 
o nieparkowanie samochodów w tym czasie, 
szczególnie na ul. Plac Wolności. 
W niedzielę 29 września br. od godz. 10 00 do 1200 
z ruchu zostanie wyłączona część ul. Kościuszki 
od skrzyżowania z ul. Kamienną do Urzędu 
Miejskiego ze względu na przemarsz pocztów 
sztandarowych do parku.
Za utrudnienia przepraszamy.
          (UM)

Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniej-
szych wydarzeń w życiu człowieka.
Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą 
na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż 
przeciwności w życiu bywa wiele: i tych rodzin-
nych i materialnych, a często i zdrowotnych. 
Jednak, jak widać: jest to możliwe. To wielki dar 
od losu móc przeżyć wspólnie ze współmałżon-
kiem 50 lat.
Żywym tego dowodem byli Jubilaci, Państwo Re-
gina i Krzysztof Dziełakowscy którzy 11 wrze-
śnia 2019 roku świętowali w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Przemkowie swoje „Złote Gody”.
Przed kierownikiem USC, w obecności świadków 
złożyli Oni 50 lat temu oświadczenia o wstąpie-
niu w związek małżeński, wypowiadając słowa 
przysięgi składanej przez młode pary do dziś, 
a mianowicie: „Świadomi praw i obowiązków, 
wynikających z założenia rodziny, uroczyście 
oświadczamy, że wstępujemy w związek mał-
żeński i przyrzekamy uczynić wszystko, aby mał-
żeństwo nasze było zgodne szczęśliwe i trwałe.” 

W dniu swoich Złotych Godów Szanowni Jubila-
ci odnowili słowa przysięgi.
Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat 
są nagradzane w naszym Kraju na mocy usta-
wy z dnia 16 października 1992 roku o orderach 
i odznaczeniach - specjalnym medalem przyzna-
wanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. O odznaczenie takie dla Jubilatów wystąpił 
Burmistrz Przemkowa – Pan Jerzy Szczupak. Ju-
bilatom życzymy długich i jeszcze piękniejszych 

wspólnych lat 
w zdrowiu, po-
myślności i wza-
jemnej miłości. 
Takie jubile-
usze są zarów-
no dowodem 
z r o z u m i e n i a 
istoty związku 
małżeńskiego 
jak i doskona-
łym przykładem 
dla młodych po-
koleń.    
     (UM)

(UM)
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2 września 2019 r. odbyła się uroczysta Inauguracja roku szkolnego 2019/2020. W Zespole Szkół im. 
Ireny Sendler w Przemkowie miała ona w tym roku wyjątkowy charakter. W strukturę Zespołu Szkół  od 
1 września została włączona Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie. 

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole uczyć się 
będzie 423 uczniów, w tym 325 to uczniowie SP, 98 
to uczniowie szkół ponadpodstawowych (Liceum 
Ogólnokształcące i Branżowa Szkoła I Stopnia).  
Nauka odbywać się będzie w dwóch budynkach. 
Do budynku  na ul. Kościuszki 6b uczęszczać będą 
uczniowie klas 1- 3 Szkoły Podstawowej, a do bu-
dynku na ul. Leśna Góra 3 uczniowie klas 4-8 SP 
i szkół ponadpodstawowych.

Zespół Szkół zatrudnia  obecnie 50 nauczycieli 
i  15 pracowników niepedagogicznych. Wszyscy 
razem, we współpracy z rodzicami, do której dy-
rekcja szkoły serdecznie zaprasza, dążyć będzie-
my do tego, aby spełniły się słowa Henrego Forda 
– „Połączenie sił to początek, pozostawanie ra-
zem to postęp, wspólna praca to sukces” .

W trakcie uroczystego apelu, w budynku przy 
ul. Kościuszki 6b nastąpiło pasowanie na ucznia 
Szkoły Podstawowej 39 pierwszoklasistów. Gro-
no pedagogiczne i cała społeczność uczniowska 
życzą nowo przyjętym uczniom, aby każdy dzień 
spędzony w szkole dawał im radość poznawania 
czegoś nowego, interesującego i ważnego. Rodzi-
com życzymy, aby osiągnięcia dzieci były dla Was 
nieustającym powodem do dumy.

W swojej społeczności serdecznie witamy również 
nowoprzyjętych uczniów Liceum Ogólnokształcą-

cego i Branżowej Szkoły I Stopnia. W LO naukę w dwóch klasach pierwszych rozpoczęło łącznie 30 
uczniów, a do dwóch klas pierwszych szkoły branżowej zrekrutowano 32 osoby. 

Przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego rozpoczęły się już w kwietniu 2019 r. Poza  pra-
cami związanymi z organizacją działań edukacyjnych wykonany został remont w szkolnej szatni przy 
ul. Leśna Góra 3, dzięki przychylności organu prowadzącego wymieniono okna na świetlicy szkolnej, 
a na przystanku przy ul. Leśna Góra 3 stanęła nowa wiata przystankowa.

Pełni zapału do pracy rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Życzymy wszystkim satysfakcji z podejmo-
wanych działań i wielu sukcesów w kolejnym roku szkolnym.

                 (ZS)
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W roku szkolnym 2019/2020 do Publicznego Przedszkola nr 1 w Przemkowie uczęszcza 142 dzieci, 
w tym 40 rozpoczynających swoją przygodę z przedszkolem. W placówce funkcjonuje 6 oddziałów 
w tym dwa integracyjne, w których uczy się i przygotowuje do życia w grupie 8 dzieci niepełnosprawnych 
z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej przedszkole 
organizuje pracę z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym z całej gminy Przemków 
i nikogo nie wyklucza z edukacji przedszkolnej. 

Oferta przedszkola poza zajęciami wychowania przedszkolnego obejmuje jeszcze zajęcia specjalistyczne 
takie jak: logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, terapii pedagogicznej, a także zajęcia 
języka angielskiego, języka łemkowskiego i religii. Prawie wszystkie zajęcia są prowadzone przez stałą 
kadrę przedszkola, która posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

Przygotowując się do nowego roku szkolnego przeprowa-
dziliśmy prace remontowe. Odświeżone zostały sale dwóch 
grup. W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość roz-
woju, nauki, zabawy i samorealizacji. Współpracujemy 
z  Lubuskim Biurem Koncertowym „Orfeusz” by umożliwić 
przedszkolakom comiesięczne spotkania z instrumentami 
muzycznymi, muzykami i  muzyką. Dwa razy do roku dzie-
ci wyjeżdżają na przedstawienia teatralne do okolicznych 
miast. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
jesteśmy zapraszani na wystawiane przez nich w Przem-

kowskim Ośrodku Kultury przedstawienia. Dwa 
razy do roku zapraszamy rodziców do zabawy 
ze swoimi pociechami w ramach zajęć otwar-
tych. 

Z dumą informujemy, że nasze przedszkole 
zajęło I miejsce w powiecie polkowickim 
w plebiscycie Gazety Wrocławskiej i otrzymało 
tytuł „PRZEDSZKOLE NA MEDAL 2019”. 
Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie.  
         (WB)

Nowy rok szkolny w Publicznym Przedszkolu  
nr 1 w Przemkowie

 „EtnoPolska 2019” 
W lipcu tego roku Przemkowski Ośrodek Kultury 
i Biblioteka podpisał umowę z Narodowym Cen-
trum Kultury na realizację projektu zgłoszonego 
do konkursu w programie „EtnoPolska 2019”.

W ramach projektu, w 8 świetlicach wiejskich  
i w Przemkowskim Ośrodku Kultury przy ul. Gło-
gowskiej odbywają się pod okiem doświadczo-
nych twórców warsztaty z rękodzieła, które od 
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lat i przez kolejne pokolenia jest obecne na terenie naszej 
gminy. Są to warsztaty wyplatania wieńca dożynkowego, 
tworzenia kwiatów z bibuły do wielkanocnej palmy, trady-
cyjnej pisanki wielkanocnej, ozdabiania pierników oraz ce-
ramicznych naczyń i dekoracji. 

Efektem dwumiesięcznych spotkań będzie wydanie publi-
kacji przybliżającej historię rękodzieła w naszej gminie oraz 
ukazującej działania projektu.      
                (POKiB)

To nowy projekt, w którym od września 2019 r.  wezmą udział uczniowie klas licealnych Zespołu Szkół 
im. Ireny Sendler w Przemkowie i chętni uczniowie klas 8 SP z terenu Gminy Przemków. 

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie 
Fundacja „Wrzosowa Kraina”.

Dotację w konkursie grantowym otrzymała - EDUCO - PRZEMKOWSKA FUNDACJA SPOŁECZNO 
– OŚWIATOWA. Prezes fundacji prof. Stefan Dudra w czerwcu 2019 r. podpisał umowę na realizację 
zadania.  

Projekt polega na udziale uczniów i chętnych osób dorosłych w zajęciach warsztatowych i wykładach 
dotyczących 30. rocznicy przemian demokratycznych w Polsce, 20. rocznicy członkostwa w struktu-
rach NATO i 15 lat w Unii Europejskiej. Realizacja zadania przyczyni się w dużym stopniu do integracji 
społeczności lokalnej, zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Zajęcia będą się odbywać na 
terenie Zespołu Szkół w Przemkowie, a także podczas wyjazdów na Uniwersytet Zielonogórski.

Podsumowaniem projektu będzie turniej debat oksfordzkich, do udziału w którym zaproszone zostaną 
drużyny ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Przemków i gmin ościennych. Organizato-
rem turnieju będzie EDUCO PRZEMKOWSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-OŚWIATOWA, Zespół Szkół 
im. Ireny Sendler w Przemkowie przy współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do uaktywnienia młodzieży - obywateli wolnej Polski w tworzeniu 
lokalnego „społeczeństwa obywatelskiego”. Wykreuje nowych liderów, którzy aktywnie będą działać 
w samorządzie lokalnym, lokalnych organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, a może na 
arenie politycznej kraju.

                (MD)

„Wolne społeczeństwo – aktywne społeczeństwo”
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Wycieczka do Borówek
W dniach 30-31 sierpnia w ramach projektu pn. 
„Co tam sąsiedzie?”, dofinansowanego ze środ-
ków Programu Działaj Lokalnie, Fundacji „Wrzo-
sowa Kraina” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce, odbyła się wycieczka z nocle-
giem do Borówek - Wioski Darów Lasu, zarazem 
jednej z wiosek tematycznych we Wrzosowej Kra-
inie. 
Podczas wyjazdu uczestniczyliśmy w 3 bardzo cie-
kawych warsztatach: „Ziołowe oleje” - kompono-
wania aromatycznego oleju z dodatkiem różnych 
ziół, który będzie miał zastosowanie w kuchni, np. 
do doprawiania sałatek czy innych potraw, „Gajów-
kowy przysmak” - pieczenie nad ogniskiem droż-
dżowych, nawiniętych na kij rogali, których koszto-
waliśmy z różnymi dżemami oraz „Litewskie niebo 
w gębie” - to pierogi faszerowane ziemniakami 
i upieczone na rozgrzanej blasze. Odbył się także 
edukacyjny spacer po ziołowym ogrodzie z opo-
wieściami o ziołach i ich zastosowaniu w życiu co-
dziennym. 
Czas spędzony we Wrzosowej Chacie na długo 
będzie dla nas fantastycznym wspomnieniem. Wy-
jazd zorganizowany został  przez grupę nieformal-
ną „Wspólnymi siłami” we współpracy z Przemkow-
skim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką.   
        (POKiB)

     "Wakacje z POK-iem, 
     kulturalnie i fajnie"
Projekt pn. „Wakacje z POK-iem, kulturalnie i fajnie” zrealizowany został dzięki wielkiemu i właściwie 
corocznemu wsparciu Fundacji KGHM „Polska Miedź”. Przez dwa pierwsze tygodnie wakacji mogliśmy 
zorganizować dla 40 osobowej grupy młodych Przemkowian niezwykle atrakcyjne zajęcia w mieście, 
w plenerach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz wyjazdowe - w bliższe i dalsze okolice na-
szego regionu. 

Tradycyjnie rozpoczęliśmy spotkaniem z członkami Przemkowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, któ-
rzy udzielili nam wielu cennych porad dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas wakacji i udzielenia 
pierwszej pomocy, a kolejne dni wypełniły nam m.in. warsztaty przyrodnicze w plenerze - budowanie 
prawdziwych leśnych szałasów, recyklingowe – przypominające o zasadach selektywnej zbiórki od-
padów wraz z szyciem ekoworków, artystyczne (string art, decupage i magnesy na lodówkę z filcu), 
konstruowania samolotów ze sztucznego tworzywa, pisania długopisami 3D, tworzenia skomplikowa-
nych budowli ze słomek i in. Dużą atrakcją były warsztaty z robotyki i staczane przez uczestników walki 
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robotów. W ramach wyjazdów odwiedziliśmy Papugarnię „Kubuś&Endriu” w Lubinie, wzięliśmy udział 
w zajęciach edukacyjnych i rekreacyjnych w Parku Linowym, Parku Krasnala i Parku Fizyki w Nowej 
Soli. Dużą atrakcją był pobyt w Miłkowicach – w tematycznej Wiosce Kolejarzy oraz wycieczka do 
Podziemnego Miasta Osówka, gdzie poznaliśmy historię konfliktów zbrojnych i konsekwencji z nimi 
związanymi w XX w. Poznaliśmy też budowę samego kompleksu Osówka, uczestniczyliśmy w grach 
i konkursach historycznych, a po ognisku z kiełbaskami czekała nas zabawa w Parku Aktywności Cza-
rodziejska Góra.

Zawody wędkarskie
8 września 2019 r. na stawie „Przemków” odbyły 
się Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Przemkowa Pana Jerzego Szczupa-
ka. Organizatorem zawodów był Zarząd Koła nr 
30 Polskiego Związku Wędkarskiego w Przem-
kowie.

Już dziś zapraszamy na wakacje z POK-iem w przyszłym roku!     (POK)
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W zawodach udział wzięło 17 zawodników, nie-
stety ryba brała bardzo słabo, łowiono głównie 
niewymiarowe wzdręgi i okonie.

Cykady 
w Energylandii

W dniach 15-16 sierpnia kilkudziesięcioosobowa 
grupa z zespołu tanecznego Cykady uczestni-
czyła w wycieczce do Krakowa i Parku Rozrywki  
Energylandia w Zatorze.

Uczestnicy zapamiętają Kraków jako piękne 
miasto z wieloma atrakcjami. Zwiedziliśmy mię-
dzy innymi Smoczą Jamą na Wawelskim Wzgó-
rzu, Rynek Główny, Sukiennice i Kopiec Kościusz-
ki. Ciekawostką była wizyta w kawiarni Harry’ego 

Pottera DZIÓRAWY KOCIOŁ, gdzie można 
spróbować różnych eliksirów, „kremowego piwa” 
oraz nauczyć się kilku magicznych zaklęć i sztu-
czek. 

Przed kolejnym dniem pełnym wrażeń i emocji 
w uwielbianej przez małe i duże dzieci Energy-
landii odpoczęliśmy w Schronisku Młodzieżo-
wym w Grodzisku, na terenie którego było ogni-
sko, tańce i świetna zabawa do późnych godzin 
wieczornych.             (POKiB)

Zwycięzcy zawodów:

1 miejsce - Musiał Krzysztof – 1785 pkt.

2 miejsce - Florkowski Jerzy – 1650 pkt.

3 miejsce - Trawiński Tadeusz – 1425 pkt.

Nagrody zwycięzcom wręczył Burmistrz Przem-
kowa Pan Jerzy Szczupak. Dziękując za za-
proszenie, obiecał kontynuować w kolejnych 
latach współpracę z wędkarzami z koła PZW 
Przemków.       
         (KW)
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Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie otrzymała, w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie 
LGD „Wrzosowa Kraina” projektu grantowego pod nazwą „Aktywny mieszkaniec Wrzosowej Krainy”, 
grant na realizację zadania pn. „Aktywni i bezpieczni w Przemkowie” w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem grantu jest aktywizacja i edukacja mieszkańców Gminy Przemków w tym przede 
wszystkim dzieci i młodzieży oraz seniorów w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz ochrony 
przeciwpożarowej poprzez doposażenie OSP Przemków w sprzęt, dzięki któremu możliwe będzie zor-
ganizowanie pokazów i spotkań. Dzięki jego realizacji OSP stanie się partnerem i współorganizatorem 
wielu wydarzeń – o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, aktywizujących mieszkańców.

Przeprowadzenie 
pokazów eduka-
cyjnych pozwo-
li nabyć wiedzę 
t e o r e t y c z n ą 
oraz umiejętno-
ści praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej i ochrony p.poż. oraz przygotuje 
uczestników, a przede wszystkim dzieci i młodzież do 16 roku życia oraz seniorów do samodzielnego 
udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Dzięki udziało-
wi w pokazach uczestnicy będą potrafili prawidłowo reagować w przypadku większości spotykanych 
stanów zagrożenia życia i mienia, a tym samym zwiększy się bezpieczeństwo lokalnej społeczności. 
Przeszkolona grupa będzie potrafiła poprawnie zareagować w momencie zaistniałego wypadku,  pod-
jąć działanie, a od tego może zależeć ludzkie życie. 

W ramach działań przewidzianych w grancie zaplanowano pokazy edukacyjno-szkoleniowe z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej, szczególnie z uwzględ-
nieniem szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia. Działania realizowane dzięki zakupio-
nemu sprzętowi będą prowadzone przy szkołach, ale przede wszystkim podczas obchodów lokalnych 
świąt.               
              (OSP)

Z 12 na 13 sierpnia Cykady gościły w Piotro-
wicach, w siedzibie Przemkowskiego Parku  
Krajobrazowego. Uczestnicy wzięli udział 
w warsztatach przybliżających wiedzę o nie-
toperzach, robili włóczkowe trzmiele oraz  nagry-
wali filmy o różnej tematyce, które poźniej były 
montowane i wspólnie oglądane. Wieczorem, po 
spacerze do zagrody danieli, czekały kiełbaski 
z grilla i wieczorne zabawy.
    
              (POKiB)

Cykadowa Noc w Piotrowicach
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Leć, jaskółko, wysoko!
Początek tegorocznego sezonu dla zespołu Łastiwoczka zaliczamy do bardzo udanych. Wciąż przyla-
tuje do Przemkowa z nowymi nagrodami. 

29 czerwca lastiłky (jaskółki) zaprezentowa-
ły się na 53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dol-
nym. Już ponad pół wieku nad Wisłą zbierają 
się zespoły, grupy śpiewacze i soliści z całej 
Polski, którzy głęboko w swoim sercu mają 
własną kulturę, niezwykle dbają o muzykę, 
stroje i pieśni regionów, z których pochodzą. 
Głównym celem tego szanowanego w kraju 
i za granicą wydarzenia jest popularyzacja, 
zachowanie i dokumentacja autentycznego 
muzykowania i śpiewu ludowego. 

Przez 3 dni na festiwalu zaprezentowało się 20 kapel, 32 grupy śpiewacze, 14 muzykantów i 27 śpie-
waków-solistów. Ogólnie wystąpiło ponad 800 artystów ludowych ze wszystkich polskich województw. 
Profesjonalna komisja, która przez 2 dni wysłuchała wszystkich artystów, zespół łemkowski nagrodziła 
3 nagrodą w kategorii grup śpiewaczych, a Daniel Horoszczak (członek zespołu), który wystąpił w ka-
tegorii śpiewaków-solistów zdobył 2 nagrodę. Serdecznie gratulujemy! 

Prosto z królewskiego miasta 
Łastiwoczka udała się do Szpro-
tawy, na 27 Festiwal „Ziemia 
i  Pieśń”, podczas którego wy-
śpiewała Grand Prix. Serce się 
raduje, kiedy nadchodzą do nas 
takie dobre wieści. Dziękujemy 
zaangażowanym mieszkańcom 
Przemkowa, a zarazem ludziom 
tworzącym zespół, że jest swo-
jego rodzaju ambasadorem do-
brego imienia naszego małego 
miasta.  

Przy okazji opisywanych sukce-
sów, należałoby napisać parę 
słów o przemkowskiej grupie. 
W tej chwili, w zespole działają 
aż 4 pokolenia Łemków, którzy 

prezentują na scenie nie tylko muzykę, śpiew i taniec, ale także odtwarzają cenne dla kultury widowi-
ska-obrzędy. Od poprzednich pokoleń zbierają słowa zapomnianych pieśni, a także starają się wiernie 
odtwarzać łemkowskie stroje ludowe. 

Nowy repertuar Łastiwoczka zaprezentowała na festiwalu Vratislavia Cantans we wspaniałej sali Naro-
dowego Forum Muzyki, jednej z najlepiej przygotowanych akustycznie sal na świecie! 

Serdecznie zachęcamy do śledzenia artystycznej pracy Łastiwoczki i wspierania ich na koncertach.   

                (DH)
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ZARZĄDCA CMENTARZY:
w miejscowościach Przemków, Wysoka, Krępa i Jakubowo Lubińskie 
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PRZEMKOWIE

59-170 Przemków ul. Dworcowa 7 tel. 76 8319911, 76 8319462 

W ramach zarządzania i  administrowania cmentarzami do naszych podstawowych obowiązków należy:
•	 prowadzenie rejestru osób pochowanych na cmentarzach w sposób tradycyjny i elektroniczny
•	 archiwizacja danych osób pochowanych na cmentarzu
•	 nadzór nad sposobem zagospodarowania kwater grzebalnych
•	 utrzymanie porządku na cmentarzach oraz zapewnienie dostępu do wody
•	 przedłużanie opłaty za miejsca pod grób na okres kolejnych 20 lat od dnia pochówku
•	 ustalanie z organizatorami ceremonii pogrzebowej terminu pochówku, miejsca pochówku itp.

 W związku ze zbliżającymi się obchodami Święta Zmarłych jest okazja do zaktualizowania danych 
o opłatach za miejsca grzebalne i rezerwowe na terenie cmentarzy w naszej Gminie.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych po upływie 20 lat od 
dnia pochówku istnieje konieczność złożenia opłaty w biurze administratora cmentarzy na kolejne 20 lat 
użytkowania miejsca pod grób, aby nadal sprawować opiekę nad grobem lub miejscem rezerwowym. 
Brak uregulowania należności oznacza rezygnację z miejsca.

Zgodnie z uchwałą nr XXX/146/17 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie 
wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Gminie Przemków, wysokość prolongaty     
na okres 20 lat wynosi:

opłata miejsca na cmentarzu:
- grób dziecięcy – 248,40zł
- grób pojedynczy – 248,40zł
- grób głębinowy (rodzinny) – 248,40zł

- miejsce rezerwowe – 248,40zł.

 Uchwała nr XXX/146/17 Rady Miejskiej w Przemkowie wraz z cennikiem za usługi cmentarne oraz 
regulamin dla korzystających z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków są dostępne      
na tablicy ogłoszeń, na stronie www.mzgmprzemkow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Przemków.

W powyższych sprawach zapraszamy do kontaktu z Administratorem Cmentarzy 
ul. Długa 4 (biuro przy ośrodku zdrowia), 59-170 Przemków

tel. 76 8319 911

Biuro jest czynne w godzinach 7:00 – 15:00, we wtorek od 8:00 do 16:00
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Działalność OSP Przemków
W ostatnim tygodniu sierpnia strażacy z OSP Przemków brali udział w trzydniowych ćwiczeniach z za-
kresu ratownictwa wodnego, które odbyły się na zbiorniku wodnym w Lipinie (gmina Radwanice). Ćwi-
czenia te były doskonałą okazją do sprawdzenia podstawowego sprzętu ratownictwa wodnego, który 
posiada od początku roku OSP Przemków. Podczas ćwiczeń sprawdzono możliwość wyciągania osób 
poszkodowanych z wody przy pomocy sań lodowych czy skafandrów ratowniczych – dzięki którym 
strażak swobodnie może utrzymywać się na powierzchni wody. 

Do końca sierpnia br. strażacy z Przemkowa wyjeżdżali do zdarzeń 116 razy. Na szczęście okres wa-
kacyjny był dość spokojny, lecz doszło w tym okresie do kilku poważniejszych zdarzeń. Jednostka OSP 
Przemków dwukrotnie wspierała lubuskich strażaków przy pożarach zbóż i ściernisk do których doszło 
w Mycielinie oraz Nowej Jabłonie. Ponadto strażacy zabezpieczali gminne dożynki w Jędrzychówku.

              (OSP)

Nielegalne korzystanie z usług 
wodociągowych polega na samowolnym 
podłączeniu się do sieci wodociągowej 

i  pobieraniu wody bez płacenia za nią lub 
na podłączeniu się do sieci kanalizacyjnej 
i odprowadzaniu ścieków bez uiszczania 

stosownych opłat.

Niewłaściwe  podłączenie się do sieci 
może w skrajnych  przypadkach prowadzić 

do skażenia bakteriologicznego wody 
w wodociągu. Stanowi to ogromne 

zagrożenie dla zdrowia ludzi! Groźne bywa 
także nielegalne podłączenie się do sieci 

kanalizacyjnej, szczególnie dla środowiska 
naturalnego.

REAGUJ!
Nie „przymykaj oka” na fakt, iż ktoś 

niezgodnie z prawem podłączył się do sieci 
wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej. 

STOP dla nielegalnego poboru wody!

Za nieuczciwość niektórych ludzi płacimy 
wszyscy ze swoich kieszeni.

PAMIĘTAJ! 
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SKANDYNAWSKIE EKSPRESJE
Przygodę ze Skandynawią najlepiej rozpocząć na jednym z pływających po Morzu Bałtyckim promów. 
Dotrzesz nimi do jej najciekawszych zakątków. Gwarantuję, że podczas tych rejsów nudzić się nikt nie 
będzie... Kiedy wyruszamy w nieznane, pragniemy odkryć coś specjalnego, co dostarczy nam nieza-
pomnianych emocji i będzie wracać do nas zatrzymane w kadrze wspomnień... 

Więc może do Norwegii – ojczyzny łosi, złośliwych trolli i Wikingów? To kraj spektakularny, szczególnie 
pod względem środowiska naturalnego. Zobaczymy najgłębszy norweski fiord, najdłuższy na świecie 
tunel drogowy, zapierające dech w piersiach lodowce i wodospady. Przejedziemy pod największym eu-
ropejskim lodowcem, bajecznie kolorowymi dolinami, po najbardziej krętych drogach Europy. Zachwyt 
nad przyrodą zrównoważymy spotkaniem z architekturą. Klepkowe kościoły Stavkirke – rzeźbione, 
budowane bez użycia gwoździ – kiedyś były ich tysiące, dziś zostało około 20. To stąd Świątynia Wang 
została przywieziona do Karpacza. Jedź z nami. Masz dość codziennych stresów i spiny? To znak, że 
potrzebujesz poczuć „hygge” - wewnętrzną równowagę, bezpieczeństwo i szczęście – błogostan... 

Wybierz się z nami w relaksującą podróż również do Kopenhagi. Od wielkich, światowych stolic różni 
się ona spokojnym, przyjemnym klimatem, na każdym kroku spotyka się tu pełne uroku kawiarenki 
i uśmiechniętych ludzi. To wszystko doskonale nastraja do zwiedzania różnorodności krajobrazowych 
i cennych zabytków. Symbol Kopenhagi – Mała Syrenka, drugi na świecie co do wieku park rozrywki – 
Ogrody Tivoli, Nyhavn – stary kanał w centrum miasta otoczony barwnymi jak tęcza domami... To tylko 
niektóre z nich. Dla podniebienia smakoszy – miejscowy pyszny Carlsberg i Smorrebrod – duńska ka-
napka z razowego chleba. Aby jeszcze hygge wmocnić! Zachwycisz się długością mostu nad cieśniną 
Öresund i klifami na wyspie Møn. Skandynawia czeka na Ciebie. Wybierz się z nami w podróż, aby 
zobaczyć jeszcze więcej!
 
Intertrans Podróże zaprasza do zwiedzenia z nami wspaniałej Skandynawii.
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