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Szanowni Państwo, 

kończy się właśnie półrocze kolejnego trudnego dla nas 
wszystkich roku, choć pełen nadziei spoglądam w przy-
szłość licząc, że nasze życie wróci do normalnego trybu, 
a sytuacja zawodowa i osobista wszystkich nas pozwoli 
zrealizować postawione cele. 

Czerwiec to przede wszystkim podsumowanie mojej rocz-
nej pracy. Udzielenie wotum zaufania i uzyskane abso-
lutorium dowodzi, że wiele rzeczy udało mi się zrealizo-
wać i  doprowadzić do pozytywnego zakończenia mimo 
pojawiających się przeszkód i przeciwności. Dziękuję 
Radnym za pozytywną ocenę mojej działalności i kiero-
wanych przeze mnie jednostek, a przede wszystkim za 
zaufanie i gotowość podejmowania często trudnych de-
cyzji dla dobra naszej lokalnej społeczności. Jednocze-
śnie pragnę podziękować wszystkim pracownikom urzędu 
i naszych jednostek za wytężoną pracę, zaangażowanie, 
szczególnie w ostatnim, ciężkim okresie. Dziękuję przede 
wszystkim Mieszkańcom za wsparcie, dyskusje, pomysły 
i krytyczne uwagi ponieważ bez Państwa, moja praca nie 
miałaby sensu. Każda uwaga i opinia jest dla mnie istotna 
i mam nadzieję, że poprawią jakość naszej pracy. 

Ostatni okres jest bez wątpienia jednym z najkorzystniej-
szych pod względem wielkości pozyskanych środków 
zewnętrznych. Ich udział często determinuje możliwości 
realizacji gminnych inwestycji, a tych mamy zaplanowa-
nych na najbliższy okres bardzo wiele. Jesteśmy w trak-
cie opracowywania dokumentacji na koncepcję centrum 
miasta, a  pozyskane po raz kolejny środki z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na rewitalizację zabytko-
wego parku miejskiego, pozwolą w sposób kompleksowy 
zagospodarować centrum Przemkowa. W sposób, który 
zachęci naszych mieszkańców do organizacji w tym miej-
scu czasu wolnego i odpoczynku i stanie się naszą wizy-
tówką. Bardzo się cieszę z tej inwestycji i mam nadzieję, 
że zmieni ona centrum naszego miasta.

Kontynuacja rewitalizacji centrum Przemkowa poprzez 
remont dróg i chodników nie byłaby możliwa bez wspar-
cia środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W tym 
roku wyremontowane zostaną chodniki i drogi na ulicach 
Andersa, Krótka, Ratuszowa, część ulicy Kościuszki i Ks. 
Skiby. Ponadto wyłoniony jest już wykonawca przebudo-
wy dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece, inwestycji na którą 
pozyskaliśmy ponad 1,1 mln złotych z RFIL. Czekamy na 
rozstrzygnięcia kolejnych złożonych przez nas wniosków 

dotyczących remontu dróg ul. Zamkowej czy ul. Długiej. 
Powiat Polkowicki niedługo rozpocznie remont ul. Lipowej, 
na który  również udało się  pozyskać  zewnętrzne środki.

Jestem świadomy potrzeb środowiska sportowego Przem-
kowa i dostrzegam konieczność rozbudowy i tworzenia 
infrastruktury w tym zakresie, a także tworzenia miejsc 
rekreacyjnych. Dlatego jako gmina bierzemy udział w na-
borach i konkursach, w których jest możliwość pozyskania 
środków na ten cel. Rozpoczyna się właśnie przebudowa 
zaplecza socjalnego na stadionie miejskim, jedynego tego 
typu obiekcie w Przemkowie, który służyć ma wszystkim 
naszym mieszkańcom, a przede wszystkim zawodnikom 
ZAMETU, tak aby odbywające się w Przemkowie rozgryw-
ki mogły być organizowane w sposób bezpieczny i komfor-
towy, szczególnie dla dzieci i  młodzieży. Na ten cel pozy-
skaliśmy ponad 1 mln złotych z  Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumen-
tacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół. To także zadanie z dofinansowaniem 1,2 
mln złotych, które służyć będzie rozwojowi sportu w naszej 
gminie. Mam świadomość potrzeby tworzenia miejsc re-
kreacji zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami mieszkańców 
miasta i sołectw. Czekamy na rozstrzygnięcia naborów, 
do których złożyliśmy wnioski na utworzenie m.in. placu 
rekreacyjno-zabawowego i doposażenia boiska w Osta-
szowie, mam w planach doposażenie placu zabaw przy 
ul. Mickiewicza. 

W najbliższym czasie planujemy aplikować o środki na 
remont tras rowerowych i tworzenia infrastruktury służą-
cej rowerzystom na każdym poziomie zaawansowania, 
również dla tych, którzy gościnnie odwiedzą Przemków. 
To tylko początek w kierunku stworzenia na terenie naszej 
gminy sieci tras rowerowych łączących się z sąsiednimi 
gminami i ścieżkami rowerowymi na ich terenie, tak aby 
dołączyć do tworzonej infrastruktury rowerowej dla Dolne-
go Śląska. 
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Cieszy mnie pozytywne rozstrzygnięcie naboru dla miej-
scowości w których funkcjonowały PGR-y w ramach RFIL 
na modernizację odcinka sieci wodociągowej na Osiedlu 
Głogowskim. Pozyskane 900 tys. złotych pozwoli na wy-
mianę odcinka sieci wykonanej z rur azbestowo-cemento-
wych, konieczność której od wielu lat zgłaszają mieszkań-
cy osiedla, ale również PWiK. Chodzi przecież o zdrowie 
mieszkańców i sprawne dostarczanie im wody zdatnej do 
picia. W wyniku zastosowania nowych technologii i ma-
teriałów powstanie bezpieczna i wydajna sieć wodocią-
gowa. Wykonanie tej inwestycji ma kluczowe znaczenie 
w kontekście planowania kolejnych etapów kompleksowej 
modernizacji i wykonania infrastruktury obejmującej całe 
Osiedle Głogowskie, a przede wszystkim sieci dróg we-
wnętrznych i oświetlenia.

Cały czas stoimy przed wyzwaniem związanym z Halą 
Sportową. W mojej ocenie błędna decyzja o jej budowie 
w tak szerokim zakresie spowodowała, że nie została 
ona dokończona, a jej dokończenie wiąże się z ogrom-
nymi środkami i przeprojektowaniem. Tym co wstrzymuje 
działania w tym zakresie jest spór sądowy z wykonawcą, 
który w 2018 r. pozwał Gminę na kwotę ponad 2,6 mln 
zł. Do zakończenia sprawy sądowej niemożliwe jest prze-
prowadzanie jakichkolwiek prac budowlanych na obiekcie. 
Jednoznacznie wynika to z opinii prawnych jakie otrzyma-
łem. Dobrą informacją jest to, że w I instancji pozew został 
w całości oddalony. Po zakończeniu postępowania zarów-
no ja, jak i Rada Miejska będziemy mogli podjąć wiążące 
decyzję dotyczącą Hali. 

Rozstrzygnięty został konkurs na wybór Agenta Emisji ob-
ligacji emitowanych przez Gminę Przemków. Dzięki temu 
zdobędziemy środki finansowe na odzyskanie PWiK Sp. 
z o.o. w  Przemkowie. Jak już wielokrotnie informowałem, 
jest to dla mnie jedno z kluczowych zadań, gdyż uważam, 
że  przedsiębiorstwo  NIGDY nie powinno być sprzedane. 

Drodzy Mieszkańcy,

ogromnie cieszą mnie kolejne sukcesy Przemkowa, bo 
to przecież sukcesy nas wszystkich. Pozyskane wsparcie 
finansowe z zewnątrz przyspieszy realizację inwestycji, 
które nie mogłyby być zrealizowane w najbliższym czasie 
jedynie w oparciu o budżet gminy. Są to przecież przedsię-
wzięcia, których potrzebę realizacji dostrzegamy wszyscy, 
a które w znaczący sposób ułatwią i na pewno przełożą 
się na komfort życia w Przemkowie. Wciąż pracujemy dla 
Przemkowa, a o efektach naszych starań na bieżąco bę-
dziemy Państwa informować.  

Życzę Państwu słonecznych, niezapomnianych wakacji, 
a po wypoczynku bezpiecznego powrotu do swoich obo-
wiązków szkolnych i zawodowych.

Już dziś zapraszam na XXI Dolnośląskie Święto Miodu 
i Wina, które po rocznej przerwie, odbędzie się w dniach 
25-26 września br. Przygotowujemy dla Państwa szereg 
atrakcji, które zachęcą do aktywnego udziału w święcie. 
        
      Burmistrz Przemkowa

          Jerzy Szczupak
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Kolejne środki zasilą budżet inwestycyjny gminy Przem-
ków. Ponad 2,5 mln złotych trafi w 2021 r. do naszej gmi-
ny w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Są to środki wspierające przedsię-
wzięcia służące mieszkańcom naszej gminy. 

W ogłoszonym jeszcze w 2020 r. konkursie gmina złożyła 
wnioski m.in. na rewitalizację zabytkowego parku miej-
skiego w Przemkowie oraz budowę części dróg ul. Topo-
lowej i  Wielkie Piece. Na pierwsze z przedsięwzięć otrzy-
maliśmy 450 tys. zł. Budowa następnych dróg na os. Huta 
została wsparta kwotą 1 170 000 zł. 

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Przemko-
wie polegać będzie na dokonaniu zabiegów pielęgnacyj-
nych istniejącej szaty roślinnej, wyeksponowaniu miejsc 
o znaczeniu historycznym, remoncie sceny, utwardzeniu 
alejek spacerowych oraz doposażeniu terenu w elementy 
małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stół do gier 
edukacyjnych oraz oświetlenie terenu. Chodzi o zwiększe-
nie atrakcyjności miejsca poprzez wyeksponowanie jego 
walorów przyrodniczo-krajobrazowych i historycznych 
w  celu pobudzenia społecznego wykorzystania central-
nej, „zielonej” części miasta, zwiększenia zainteresowania 
mieszkańców i turystów spędzaniem w nim wolnego czasu.

Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece obej-
mie wykonanie kompleksowej infrastruktury drogowej 
wraz z kanalizacją sanitarną, burzową oraz oświetleniem. 
Obecnie drogi są w bardzo złym stanie technicznym. 
W  ramach zadania wykonana zostanie droga z polbruku, 
obustronny chodnik wzdłuż ul. Topolowej oraz jednostron-
ny chodnik wzdłuż ul. Wielkie Piece. Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w terenie przyczyni się do ograni-
czenia procesu przedostawania się niebezpiecznych sub-
stancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby 

oraz dotrzymania bezpiecznych wskaźników emisyjnych 
w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających 
ekosystemom wodnym. Na odcinku ponad 440 m nastąpi 
podczyszczenie wód opadowych w wyniku budowy sieci 
kanalizacji burzowej. 

W czerwcu br. rozstrzygnięty został nabór dotyczący in-
westycji realizowanych w miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębior-
stwa gospodarki rolnej. Otrzymane wsparcie w wysoko-
ści 900 tys. złotych przeznaczone zostanie na realizację 
modernizacji sieci wodociągowej na Osiedlu Głogowskim 
w Przemkowie z uwagi na jej niekorzystną strukturę wie-
kową i materiałową. Zadanie obejmuje wymianę odcinka 
wodociągu azbestowo-cementowego o długości ok. 1400 
m., na wodociąg wykonany z materiałów obecnie stoso-
wanych zgodnych z obowiązującymi normami. W ramach 
inwestycji planowane jest przepięcie istniejących przyłą-
czy domowych (ok. 60 sztuk), wykonanie hydrantów oraz 
modernizacja kanalizacji deszczowej. 

Gmina Przemków skorzystała już z wsparcia ze środków 
RFIL. W ramach pierwszego etapu programu środki przy-
dzielano stosując algorytm – Przemków otrzymał wówczas 
wsparcie w wysokości ponad 600 tys. złotych, z przezna-
czeniem na modernizację ciągów pieszych i parkingu przy 
cmentarzu komunalnym. W ramach kolejnego, konkurso-
wego etapu gmina otrzymała wsparcie w wysokości 3 mln 

zł na rewitalizację zabytkowe-
go centrum Przemkowa oraz 
budowę wielofunkcyjnego bo-
iska przy ul. Leśna Góra. 

Łącznie budżet gminy zo-
stanie wsparty kwotą ponad 
6 mln złotych na realizację 
zadań inwestycyjnych, które 
w znacznym stopniu poprawią 
wizerunek gminy i warunki ży-
cia jej mieszkańców.    
     
                                 (UM)
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Przebudowa stadionu miejskiego - 
plac budowy przekazany

Jeszcze w tym roku rozpoczną się remonty kolejnych 
dróg, na które Gmina Przemków pozyskała dofinansowa-
nie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna war-
tość wsparcia w 2021 r. wynosi  790 706 zł.

Przemków znalazł się na zatwierdzonej przez Premiera 
Mateusza Morawieckiego liście zadań do dofinansowa-
nia w ramach naboru wniosków na 2021 rok. Remontem 
objęty zostanie odcinek drogi obejmujący część ulicy Ko-
ściuszki prowadzący od centrum miasta w kierunku remi-
zy OSP i Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ulica Andersa. 
Ponadto wyremontowana zostanie nawierzchnia ulicy Ra-
tuszowej, Krótkiej i odcinek ulicy Księdza Jana Skiby. Re-
montem objęte zostaną drogi na łącznej długości ponad 
950 m. Otrzymane dofinansowanie stanowi ponad 70% 
całości wartości inwestycji.

Drogi gminne planowane do remontu są w chwili obec-
nej w bardzo złym stanie technicznym. W wielu miejscach 
występują spękania, liczne ubytki nawierzchni, nierówno-
ści i  wyboje. Część ul. Kościuszki posiada nawierzchnię 
z  trylinki, która zostanie wymieniona na asfaltową. Na uli-
cy Krótkiej, zgodnie z wymaganiami konserwatora zabyt-
ków, zostanie wyremontowana nawierzchnia z kostki gra-
nitowej. Ponadto inwestycja, poza remontem nawierzchni 
drogi, obejmie również remonty chodników na ulicy An-
dersa i części ul. Ks. Skiby. Chodniki na ulicy Ratuszowej 
i Kościuszki wyremontowane zostały w latach 2018-2019.

11 czerwca br. przekazano plac budowy firmie  Kinga – 
Serwis Kinga Tkacz z  Polkowic, która została wybrana 
w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa budyn-
ku zaplecza przy stadionie miejskim w Przemkowie”. In-
westycja zostanie wykonana za kwotę ponad 2,3 mln zł.

Realizacja zadania została wsparta ze środków Funduszu 

Jest to kontynuacja rozpoczętego kilka lat temu procesu 
rewitalizacji centrum miasta w zakresie remontów dróg 
i  chodników. Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo i komfort 
poruszania się naszych mieszkańców po drogach i chod-
nikach, ale także odświeżenie wizerunku miasta, szcze-
gólnie poprawa jakości przestrzeni publicznej jego zabyt-
kowego centrum.

Gmina Przemków skorzystała już z dofinansowania z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach poprzednich. 
Z  pozyskanych środków przebudowane zostały drogi uli-
cy Rentowej i Klonowej oraz wykonany remont ulicy Gło-
gowskiej.       
            (UM)

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa 
Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sporto-
wej”- edycja 2020. Gminie Przemków udało się pozyskać 
ponad milion złotych na przebudowę stadionu miejskiego 
w Przemkowie.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy rozbiórki starego bu-
dynku zaplecza socjalno-szatniowego oraz budowie no-
wego obiektu o powierzchni użytkowej blisko 400 m2 wraz 
z zakupem niezbędnego do jego funkcjonowania wypo-
sażenia. Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Planowany budynek jest parterowy, 
z dwuspadowym dachem. W budynku przewidziane są 
szatnie przeznaczone dla 20 osób z węzłami sanitarnymi, 
pomieszczenia magazynowe, pokoje dla sędziów i trene-
rów, łazienki, sala odpraw i siłownia. 
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Dokumentacja projektowa w opracowaniu

Nowy budynek pozwoli w pełni i bezpiecznie korzystać 
z obiektu stadionu zawodnikom Miejsko-Gminnego Klubu 
Sportowego ZAMET, w tym dzieciom i młodzieży, trene-
rom, sędziom oraz przyjezdnym drużynom, a co się z tym 
wiąże przeprowadzanie rozgrywek i turniejów. Obiekt słu-
żyć będzie wszystkim mieszkańcom Przemkowa, którzy 
chcą rozwijać swoje sportowe pasje.

Kompleksowa przebudowa stadionu zakłada m.in. prze-
budowę ogrodzenia całości obiektu, wykonanie systemu 
nawadniania boisk, przebudowę trybun, wykonanie bieżni, 
siłowni zewnętrznej, monitoringu obiektu, ale jej realiza-
cja w kolejnych latach uwarunkowana jest możliwościami 
finansowymi gminy i szansami pozyskania środków poza-
budżetowych.       
            (UM)

Trwają prace projektowe dla zadań inwestycyjnych dofi-
nansowanych ze środków rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Chodzi o zadania pn. „Rewitalizacja zabytko-
wego centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów 
i deptaka” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. 
Leśna Góra 3 w Przemkowie”.

Wykonawcą ostatecznego kształtu koncepcji zagospoda-
rowania centrum Przemkowa i opracowania dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla 
zadania dotyczącego rewitalizacji centrum miasta została 
firma „KERRIA” Piórkowski sp. j. z Koła. Termin wykonania 
usługi upływa 29.10.2021 r. W ramach inwestycji plano-
wane jest wykonanie nowych nawierzchni chodników, ulic, 
terenów zielonych w centrum miasta wraz z deptakiem 
prowadzącym do parku miejskiego. Ostateczny kształt 
koncepcji ma zawierać ustalenia wstępnej koncepcji wy-
pracowanej podczas warsztatów z mieszkańcami Przem-
kowa, które odbyły się we wrześniu 2020 r. prowadzonych 
przez Fundacje Sendzimira. 

Wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczącej boiska 
została firma AMIBUD Cezary Ilnicki z Pieńska. Termin 
wykonania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę oraz wszystkich innych decyzji 

i pozwoleń umożliwiających realizację projektowanej in-
westycji upływa 10.12.2021 r. W ramach zadania wyko-
nawca musi zaprojektować budowę kompleksu wielofunk-
cyjnych boisk obejmujących m.in.:  
- boisko wielofunkcyjne do gry co najmniej w piłkę nożną, 

koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, tenis o nawierzchni 
poliuretanowej i/lub sztucznej trawiastej wraz z wyposa-
żeniem w urządzenia sportowe, ogrodzone, wyposażone 
w piłko-chwyty, 

- 4 -torową bieżnię okólną 200 m, oraz bieżnię na dystans 
60 m zakończoną rozbiegiem do skoku w dal z profesjo-
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nalnej nawierzchni syntetycznej - poliuretanu, 
- siłownię zewnętrzną,
- trybuny sportowe na około 100 miejsc siedzących,
- ciągi piesze z zastosowaniem materiałów przepuszczal-

nych,
- elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, sto-

jaki na rowery,
- monitoring całego obiektu, 
- nasadzenia zieleni.

W dokumentacji należy uwzględnić ułatwienia i dostoso-
wanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Po opracowaniu dokumentacji Gmina przystąpi do wyło-
nienia wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to koniec 2022 r.     
        
            (UM)

Na XXX sesji Rady Miejskiej w Przemkowie radni jedno-
głośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmi-
strzowi Jerzemu Szczupakowi z tytułu wykonania budżetu 
za 2020 r. Gospodarzowi naszej gminy radni udzielili też 
wotum zaufania.

Sesja absolutoryjna odbyła się 17 czerwca br. w Przem-
kowskim Ośrodku Kultury. Zgodnie z najnowszymi wy-
mogami ustawy o samorządzie gminnym burmistrz Jerzy 
Szczupak przedstawił raport o stanie Gminy Przemków 
za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalno-
ści burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych, 
w szczególności w zakresie realizacji programów, strate-
gii i uchwał rady miejskiej, zadań inwestycyjnych, polityki 
gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sporto-
wej gminy, bezpieczeństwa i porządku. Zgodnie z proce-
durą, przedstawienie raportu zakończyła debata na jego 
temat, a w dalszej kolejności radni jednogłośnie udzielili 
Burmistrzowi wotum zaufania. Głosowanie nad absolu-
torium dla burmistrza poprzedziły określone procedury: 
odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r., 
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
na ten temat, a także opinii poszczególnych komisji Rady 
Miejskiej, w tym Komisji Rewizyjnej. Wyjaśnień w sprawie 
wykonania zeszłorocznego budżetu udzieliła Skarbnik 
Gminy Ewa Spirzak-Staniszewska. Ze wszystkimi doku-
mentami radni zapoznali się wcześniej oraz omawiali na 
posiedzeniach komisji Rady. Burmistrz Jerzy Szczupak 

dziękując radnym za pozytywną ocenę jego pracy w 2020 r. 
stwierdził: „Cieszę się z wyników dzisiejszego głosowania, 
szczególnie z uwagi na fakt, że miniony rok był wyjątko-
wo trudny z powodu pandemii. Zawsze najważniejsze dla 
mnie i podległych mi pracowników było i jest zapewnie-
nie najwyższego poziomu usług i zadowolenie naszych 
mieszkańców. Widocznym efektem naszej pracy są wyko-
nane inwestycje, a przede wszystkim pozyskane dofinan-
sowanie ze źródeł zewnętrznych. Robimy wszystko, aby 
nasza lokalna ojczyzna zmieniała się na lepsze. Chciał-
bym podziękować pracownikom Urzędu Miejskiego oraz 
kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych za 
ich zaangażowanie i pracę. Dzisiejsza pozytywna ocena 
to ocena pracy nas wszystkich. Jestem świadomy ogro-
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mu pracy w najbliższym okresie, ale 
jestem też pewny, że przy wsparciu 
naszych Mieszkańców i zaufaniu 
Radnych uda nam się zrealizować 
ambitne cele, takie, które będą mia-
ły wpływ na komfort naszego życia 
w Przemkowie. Chciałbym podzię-
kować Radnym za ich ciężką pracę 
i współpracę ze mną, która układa 
się bardzo dobrze.” 

Zarządzenie nr 100/21 Burmistrza 
Przemkowa z dnia 28 maja 2021 r. 
w sprawie raportu o stanie gminy 
dostępny jest na stronie https://pra-
womiejscowe.pl/GminaPrzemkow
-UrzadMiejskiwPrzemkowie.   
     
             (UM)

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wybór Agenta Emi-
sji obligacji komunalnych, coraz bardziej realne staje się 
odzyskanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Przemkowie. Dzięki emisji obligacji Gmina zdobędzie 
środki finansowe na zakup od Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie udziałów objętych 
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Przemkowie w celu przywrócenia ich 100% własności 
Gminy.

Wybranym emitentem została firma NWAI DOM MAKLER-
SKI z Warszawy. Obligacje, łącznie 823 sztuki o wartości 
nominalnej 10.000 zł każda, zostaną wyemitowane do 
dnia 31 sierpnia 2021 r. w seriach według poniższego har-
monogramu:
1) seria A21 o wartości 400.000 zł
2) seria B21 o wartości 230.000 zł
3) seria C21 o wartości 4.000.000 zł
4) seria D21 o wartości 3.600.000 zł.
Celem emisji obligacji jest pokrycie planowanego deficytu 
budżetu 2021 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobo-
wiązań z tytułu krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup 
wcześniej wyemitowanych obligacji. Zasadnicza część de-
ficytu  wynika z decyzji o zakupie 8.000 udziałów Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie spółka 
z o.o. za kwotę 4,2 mln zł. Jest to wynegocjowana przez 
Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka cena wykupu 
spółki, której podstawą była wycena wartości przedsię-

biorstwa dokonana przez KPMG Advisory Spółka z o o. 
sp. k z dnia 26 czerwca 2020 r.

Rada Miejska w Przemkowie już w marcu podjęła uchwałę 
w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej zakupu udziałów 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemko-
wie za środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych. 
Zgodę na transakcję wyraziła także Rada Nadzorcza 
PWiK w  Głogowie.

W chwili obecnej wszystko zmierza ku pozytywnemu za-
kończeniu transakcji. Odzyskanie przedsiębiorstwa po-
zwoli kontrolować ceny wody w Przemkowie oraz opty-
malizować procesy inwestycyjne gminnej infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej.     
            (UM)
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Gmina Przemków uruchomiła Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.  Punkt został 
utworzony na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu i ma na celu ułatwienie mieszkańcom Przemkowa aplikowanie o środki w ramach programu „Czyste Powietrze”. 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny został uruchomiony w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, Plac Wolności 25, II piętro, 
sala nr 27. Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 10.00-14.00. Szczegółowych informacji można uzyskać w Re-
feracie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Przemkowie pod numerem telefonu 76 8 320 483,  
e-mail: refgpi@przemkow.pl

W ramach działalności punktu zainteresowani mieszkańcy mogą:
- umówić się na konsultację,
- uzyskać wsparcie w wypełnianiu dokumentów,
- skonsultować wniosek,
- złożyć dokumenty za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Przemkowie.
Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Mamy nadzieję, że uruchomienie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania na przeprowadzenie 
prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza i naszego życia na terenie Gminy Przemków.

Ogólne założenia Programu „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze ma na celu likwidację tzw. kopciuchów i zachęcenie do termomodernizacji domów. Program 
skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efek-
tywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów 
jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku) z wyodrębnioną księgą wieczystą 
o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Założeniem programu jest dofinansowanie wymiany starych 
i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowa-
dzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Program przewiduje dofinansowania w formie dotacji na: 
    • wymianę źródła ciepła, 
    • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 
    • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, 
    • mikroinstalację fotowoltaiczną, 
    • ocieplenie przegród budowlanych, 
    • stolarkę drzwiową i okienną, 
    • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa). 
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Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co ozna-
cza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła.  Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:
    • złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
    • zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
    • wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinsta-
lację fotowoltaiczną) i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (jeżeli przedsięwzięcie obejmuje mikroinsta-
lację fotowoltaiczną). W przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania należy przedłożyć zaświadczenie 
o miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego, wydane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przemkowie, ul. Powstańców Styczniowych 7, 59-170 Przemków, tel. 76 8 319 200.

Obowiązujące terminy:
    • realizacja programu w latach 2018 - 2029 r., 
    • podpisywanie umów do 31.12.2027 r.,
    • wydatkowanie środków do 30.09.2029 r. 

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego 
kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważne-
go dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy 
przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, 
a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinanso-
wanie uznawane są za niekwalifikowane. 

Wniosek, po spotkaniu doradczym, może zostać wypełniony podczas wizyty w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, wydruko-
wany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w Kancelarii Urzędu i przekazany do WFOŚiGW we Wrocławiu. Kopia wniosku 
z potwierdzeniem rejestracji zostanie przekazana wnioskodawcy. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie 
do kancelarii Urzędu stanowi datę złożenia wniosku w WFOŚiGW. Gmina przekazuje złożony wniosek do WFOŚiGW nie-
zwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty jego złożenia. 

Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinan-
sowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczają-
cymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy. 

Zanim umówisz się na spotkanie w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym należy przygotować:
    • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, w przypadkach braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwier- 
      dzającego prawo własności tego domu,
    • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności go- 
      spodarczej), 
    • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
    • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku, 
    • powierzchnię całkowitą budynku, 
    • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji).

Wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację 
przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wniosko-
dawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz 
z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

W przypadku chęci wypełnienia wniosku o dofinansowanie z pracownikiem urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefo-
niczny i umówienie się na spotkanie konsultacyjne.
                   (UM)
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Inwentaryzacja indywidualnych źródeł 
ciepła na terenie Gminy Przemków

Program Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 w Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref województwie dolnoślą-
skim, zobowiązuje gminy do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy Przemków. 

Wykonanie inwentaryzacji pozwoli na ocenę sposobu ogrzewania nieruchomości położonych na terenie Gminy Przemków 
oraz przyczyni się do rozpoznania potrzeb mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji 
budynków. Przedmiotowa inwentaryzacja umożliwi lepsze przygotowanie się do ewentualnych programów pomocowych. 
Zebrane dane posłużą do stworzenia Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków w Gminie Przemków w tym: oszacowania 
ilości i jakości istniejących źródeł ciepła, liczby osób mogących być zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń 
grzewczych oraz preferencji co do nowego źródła grzewczego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa jako właścicieli nieruchomości z prośbą 
o rzetelne wypełnienie ankiety: inwentaryzacja źródeł ciepła. Ankietę należy wypełnić dla każ-
dego źródła ciepła znajdującego się w mieszkaniu, budynku.

Gdzie można pobrać ankietę?
Aby ułatwić Państwu dostęp do ankiety w bieżącym numerze Wieści Przemkowskich zamieściliśmy obowiązujący druk 
ankiety (do wykorzystania po wycięciu z gazety). Ponadto druki ankiety dostępne są:
-  na stronie internetowej www.przemkow.pl w zakładce Aktualności oraz Gospodarka i Finanse/Ochrona Środowiska,
- w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, parter budynku,
- u sołtysów.

Termin i sposób złożenia ankiety
Termin złożenia obowiązkowej ankiety przez mieszkańców upływa w dniu 10 września 2021 r.
Wypełnioną ankietę można złożyć w następujący sposób:
    • osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, parter  budynku,
    • pocztą na adres Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków,
    • za pośrednictwem internetu - skan wypełnionej ankiety należy przesłać na adres e-mail: refgpi@przemkow.pl.

Kilka zasad pomocnych przy wypełnianiu formularza inwentaryzacyjnego:
    • odrębną ankietę wypełniamy dla każdego z budynków położonych na posesji (mieszkalnych, gospodarczych, garaży 
itp.), w których znajduje się źródło ciepła, 
    • przy uzupełnianiu ankiety prosimy korzystać z dostępnej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku oraz poszcze-
gólnych źródeł ciepła służących do jego ogrzewania,
    • formularz należy wypełnić szczegółowo i wskazać w nim wszystkie źródła ciepła znajdujące się w budynku (również 
służące celom rekreacyjnym typu kominek itp.).

W przypadku budynków wielolokalowych ze zbiorczym źródłem ciepła ankietę przedkłada  
zarządca budynku.
Zapraszamy do rzetelnego wypełnienia ankiety oraz dziękujemy za zaangażowanie i każdą złożoną ankietę! Zebrane in-
formacje pozwolą na zidentyfikowanie potrzeb naszych mieszkańców oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań mających na 
celu poprawę jakości życia mieszkańców Przemkowa.
Jednocześnie informujemy, że nieprzekazanie wypełnionej ankiety w podanym terminie, spowoduje konieczność dokona-
nia kontroli źródła ogrzewania zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.

Dodatkowych informacji udziela: Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, tel. 76 8 320 483.
                   (UM) 
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
- dodatkowe obowiązki dla właścicieli nieruchomości
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków. Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. 

Celem stworzenia centralnej bazy (CEEB) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny  zanieczyszczeń 
– emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzew-
czych, a także miejscem gdzie dostępne będą informacjie na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

W CEEB zostaną ujęte budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne 
ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła 
spalania paliw nie przekroczy 1 MW. 

Dla budynków, które już istnieją właściciele lub zarządcy będą mieli na złożenie deklaracji 12 miesięcy od dnia 1 lipca br. 
Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła 
spalania paliw w przypadku nowych źródeł, 

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie 
i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych 
w nich paliwach. Chodzi o piec, kominek, a nawet kuchnię węglową. Katalog urządzeń, które muszą być wpisane do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jest bardzo pojemny, obejmuje również m.in. kotły i grzejniki gazowe, 
kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrzewanie elektryczne. Za mieszkańców budynków 
wielolokalowych (ze zbiorczym źródłem ciepła) deklarację złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. 

W jaki sposób można będzie złożyć deklaracje do CEEB?

• W formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia 
to oszczędność czasu, a także pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc 
z domu (zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji).

• W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim 
w  Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków (urzędzie właściwym zgodnie z lokalizacją budynku). Informacji 
udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji tel. 76 8 320 483.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w roz-
dziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emi-
syjności budynków.

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony 
ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie 
grozi kara grzywny

Więcej informacji, dotyczących utworzenia 
i funkcjonowania CEEB znajduje się na stro-
nie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
-faq oraz https://zone.gunb.gov.pl.  
     (UM)



Nieruchomości na sprzedaż
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Informacja o Narodowym Spisie Powszechnym 2021
 Termin i cel spisu

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. na terenie całej 
Polski odbywa się najważniejsze obowiązkowe badanie staty-
styczne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021 (NSP 2021). NSP to czas, kiedy państwo, zadając oby-
watelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim 
jesteśmy” i „jak żyjemy”. NSP obejmuje całą populację, co ozna-
cza, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pocho-
dzą od wszystkich obywateli. W przypadku wielu cech demogra-
ficzno-społecznych jak np. wyznanie, narodowość czy stopień 
niepełnosprawności, NSP jest jedynym źródłem danych.

Spis powszechny przeprowadzany jest raz na 10 lat. Jest bardzo 
ważny dla każdego z nas ponieważ dostarcza wielu cennych in-
formacji o naszym społeczeństwie. Na podstawie danych zebra-
nych w spisie Gmina będzie mogła np. podejmować decyzje od-
nośnie kształtowania polityki lokalnej, co przekłada się w efekcie 
na życie mieszkańców naszej gminy.

 Bezpieczeństwo danych

Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie zapew-
nia ustawa o spisie ludności. Wszystkie informacje uzyskane 
w trakcie spisu chronione są tajemnicą statystyczną i będą 
wykorzystywane tylko i wyłącznie do przygotowania zbiorczych 
opracowań statystycznych. Oznacza to, że nie będzie możliwa 
identyfikacja poszczególnych osób.

 Jak się spisać?

1. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 jest 
prowadzony przede wszystkim metodą samospisu inter-
netowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany sa-
modzielnie przeprowadzić samospis za pomocą specjalnej 
aplikacji dostępnej od 1 kwietnia br. na stronie internetowej 
Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl.

2. W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez 
Internet, można:

 ◦ spisać się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer  
    22 279 99 99 lub

 ◦ udać się do Urzędu Miejskiego w Przemkowie, gdzie  
   pracownik biura spisowego pomoże wypełnić formularz na  
    przygotowanym stanowisku komputerowym.

3. Z mieszkańcami mogą też kontaktować się telefonicznie z nu-
meru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 rachmistrzowie spisowi. 

Więcej informacji na temat spisu powszechnego można znaleźć 
na stronie spis.gov.pl

Serdecznie dziękujemy za udział w spisie, za przy-
chylność, wsparcie i pomoc w realizacji tego waż-
nego badania.      
                          (UM)
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COR-MED M&S Diallo Spółka Jawna przystąpiła na terenie naszej gminy do realizacji Narodowego Programu Szczepień 
jako Punkt Szczepień Populacyjnych. 

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w ostatnim tygodniu stycznia i trwają do dnia dzisiejszego. W sumie w COR-
MED wykonano do 10 czerwca łącznie 2279 szczepień, w tym: 
- 1339 szczepień I dawką 
- 890 szczepień II dawką 
- 50 szczepień szczepionką jednodawkową.

Jak zarejestrować się na szczepienie?

Do wyboru mają Państwo pięć możliwości zapisu:
1. Bezpośrednio w punkcie realizującym szczepienia:
    W Przemkowie realizacją programu szczepień zajmuje się COR-MED M&S Diallo Spółka Jawna, ul. Długa 4, rejestracja 

się od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00, tel. 76 8319 477.
2. Całodobowa i bezpłatna infolinia 989.
3. Rejestracja poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
4. Kontakt z wybranym punktem szczepień.
5. SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333.

Przypominamy o możliwości pomocy w dowozie do punktu szczepień.

W Urzędzie Miejskim w Przemkowie działa Punkt Kontaktowy w sprawie realizacji transportu osób niepełnosprawnych oraz 
mających obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień, dzięki któremu każdy potrzebujący pomocy mieszkaniec 
Gminy Przemków zostaje dowieziony do punktu szczepień.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do szczepień, ale mają trudność z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, 
powinny skontaktować się z Urzędem dzwoniąc pod numer telefonu 76 83 19 081 i podać termin umówionego szczepienia 
oraz adres pod którym będą przebywać w dniu umówionego szczepienia. Telefon jest dostępny od poniedziałku do piątku, 
w godzinach od 8.00 do 15.00. 

W powiecie polkowickim ruszyła działalność Powszechnego Punktu Szczepień dla mieszkańców powiatu polko-
wickiego.

W powszechnym punkcie szczepień w Szkole Podstawowej nr 3 – wejście od strony ul. Skalników, można zarejestrować 
się na szczepienie przeciw COVID-19 od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00, dzwoniąc pod numer tele-
fonu 76 745 04 39.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji Narodowego Programu Szczepień dostępne są na stronie: https://www.gov.pl//
web/szczepimysie/rejestracja

NAJNOWSZE INFORMACJE ZE STRONY gov.pl DOTYCZĄCE NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ !!!

Nowe rozwiązania w Narodowym Programie Szczepień
• Od 15 czerwca wojewodowie zapewnią mobilne punkty szczepień podczas imprez masowych (na wzór akcji Zaszczep 

się w majówkę). 
• Od 1 lipca będzie można przyjąć II dawkę szczepionki w dowolnym, wybranym przez siebie punkcie. 

Loteria Narodowego Programu Szczepień
Nagrody pieniężne, samochody hybrydowe, hulajnogi i inne cenne nagrody rzeczowe czekają na zwycięzców Loterii Na-
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Realizacja zadań Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji 
w Przemkowie (LOWE) w okresie kwiecień-czerwiec 2021

rodowego Programu Szczepień. Loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana 
przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek skarbu państwa. Do realizacji tego 
projektu będą mogły dołączyć również samorządy. Każdy uczestnik będzie miał aż 
cztery szanse na wygraną:

• natychmiastową – co 2000 osoba wygra 500 złotych;
• cotygodniową – do wygrania będą nagrody pieniężne (2x po 50 tys. złotych) 

oraz hulajnogi elektryczne i vouchery;
• comiesięczną – do wygrania będą nagrody pieniężne (2x po 100 tys. złotych) 

i samochody hybrydowe;
• finalną – na dwóch zwycięzców czekają nagrody: po 1 mln złotych plus samo-

chód hybrydowy.
Szczegóły dotyczące Loterii Narodowego Programu Szczepień wkrótce zostaną 
przekazane do publicznej wiadomości.
Współpraca z samorządami – dla najlepszych nagrody
Również gminy, które osiągną wysokie wskaźniki wszczepialności zostaną wyróż-

nione. Rząd przekaże:
• 100 tys. złotych dla pierwszych 500 gmin, które osiągną poziom 67% zaszczepienia swoich mieszkańców, 
• 1 mln złotych dla gmin na terenie każdego z byłych 49 województw, które osiągną najwyższy wskaźnik wyszczepialno-

ści mieszkańców, 
• 2 mln złotych dla gminy, która osiągnie najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce. 

Otrzymanie pieniądze gminy będą mogły przeznaczyć na dowolny cel.                       (UM)

Zgodnie z umową zawartą przez Burmistrza Przemko-
wa Jerzego Szczupaka z Ogólnopolskim Operatorem 
Oświaty w Poznaniu, w Gminie Przemków od września 
2020 r. realizowany jest projekt LOWE w Przemkowie. 
Projekt realizuje Zespół Szkół im. Ireny Sendlerw Przem-
kowie (ZS) przy  współudziale partnerów: Instytutu Nauk 
o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
EDUCO Przemkowskiej Fundacji Społeczno-Oświatowej, 
Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (PUTW) 
i Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Prioryteto-
wej II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Go-
spodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla 
uczenia się przez całe życie. Przypominamy, że na reali-
zację zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 250 000 zł.

Do zajęć w projekcie przystąpiło już ponad 200 miesz-
kańców Przemkowa. W ramach zadania, cały rok szkolny 
2020/2021 odbywają się w Zespole Szkół w Przemkowie 
zajęcia cykliczne z: języka angielskiego (prowadzący 
Elżbieta Righi) i niemieckiego (prowadzący Magdalena 
Boczniewicz) oraz warsztaty teatralne (prowadzący Gi-
zela Smalec), zajęcia komputerowe i zajęcia z robotyki 
(prowadzący Paweł Kuźmiak), spotkania z doradcą zawo-

dowym (prowadzący Małgorzata Zawiłowicz) i spotkania 
z psychologiem (prowadzący Barbara Malinowska oraz 
Jadwiga Orzechowska). Pięciokrotnie spotkaliśmy się na 
zajęciach „Gry logiczne i integracja” (prowadząca Ewa 
Kuźmiak). Miłośnicy bawili się na warsztatach muzycz-
no-tanecznych prowadzonych przez Barbarę Kowalską 
oraz zajęciach artystycznych prowadzonych przez Iwonę 
Wolanin. W okresie kwiecień – maj 2021 dwukrotnie od-
były się również warsztaty kulinarne, które poprowadziła 
Jolanta Trygar. Grupa osób zmagających się z cukrzycą 
miała w maju możliwość spotkania się z przedstawicielami 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Rejonowy 
w Głogowie. Spotkanie odbyło się w ramach planowanych 
w projekcie spotkań warsztatowo-wykładowych z zakresu 
medycyny. W czerwcu powtórnie zorganizowane zostało 
spotkanie z dietetykiem Dorotą Mickiewicz – Góra. Pani 
dietetyk poza częścią wykładową na temat odżywiania, 
przeprowadziła również warsztaty kulinarne.

W czerwcu – po złagodzeniu restrykcji – możliwa była pla-
nowana w projekcie organizacja wyjazdów do kina i do 
teatru. Grupa 55 osób obejrzała film „Druga połowa” w ki-
nie Helios w Lubinie oraz dwa spektakle „Pralnia” i „Szczę-
ściarze” w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. 

Dzięki współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Admi-
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nistracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w kwietniu i maju 
kontynuowano także zajęcia warsztatowo-wykładowe. 
Pierwsze dotyczyły prawa rodzinnego i spadkowego (pro-
wadzący dr Beata Springer), drugie poruszały tematy-
kę manipulacji w polityce i dziennikarstwie (prowadzący  
dr Piotr Pochyły). W czerwcu wykłady na temat kultury po-

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie Liceum Ogól-
nokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. 
Tegoroczna edycja Olimpiady obejmowała dzieje polskie-
go żołnierza i oręża od bitwy pod Cedynią w 972 roku do 
bitwy pod Orszą w 1514 roku oraz wymagania określone 
w podstawie programowej. 

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw 
patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszech-
nianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz 
roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ży-

pularnej, wielokulturowości i społeczeństwa obywatelskie-
go poprowadzili prof. Jarosław Macała i dr Arkadiusz Tyda.
 W sierpniu nastąpi podsumowanie realizacji projektu, 
w  ramach którego zaprosimy mieszkańców Gminy Przem-
ków na spektakl „Skąpiec” w  wykonaniu  grupy teatralnej.
             (ZS)

ciu narodu i państwa polskiego. Olimpiada służy odkry-
waniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze 
myślenie, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, 
przygotowuje uczniów do studiów wyższych, a także do 
gotowości spełnienia obywatelskich obowiązków wobec 
państwa, w tym obowiązku obrony Ojczyzny.

Etap szkolny odbył się jesienią 2020 roku. Awans do etapu 
rejonowego (rejon legnicki) uzyskało czterech uczniów – 
Omar Lekhchine, Bartłomiej Przybylski, Michał Dźwi-
gaj i Patryk Zinowkin. Kolejny etap rejonowy odbył się 
18 lutego br. Tym razem ponad 60% punktów i awans do 
etapu okręgowego (obejmującego zasięgiem wojewódz-
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NOWOŚCI W PRZEDSZKOLU

two dolnośląskie i opolskie) uzyskał uczeń klasy 2 Liceum 
Ogólnokształcącego Omar Lekhchine. Etap okręgowy 
Olimpiady odbył się 11 marca br. Omar zmagał się z te-
stem składającym się z 19 zadań  - w większości otwar-
tych, bardzo szczegółowych dotyczących głównie średnio-
wiecza, ale były też pytania dotyczące wojen w XVII wieku 
czy powstania krakowskiego. Nasz reprezentant zdobył 
181 punktów, co dało mu VIII miejsce w etapie okręgo-
wym Olimpiady oraz uzyskał awans do etapu centralnego 
I stopnia (7 kwietnia br.).

16 kwietnia 2021 r. Komitet Centralny Olimpiady Przed-
miotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w la-
tach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy” opublikował wyniki 
pierwszej części zawodów finałowych. Uczeń klasy 2 Li-
ceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sen-
dler w Przemkowie Omar Lekhchine uzyskał wynik bardzo 
dobry plus (ponad 90 punktów na 100 możliwych do zdo-
bycia), tym samym uzyskując tytuł FINALISTY Olimpiady 
Przedmiotowej oraz zwolnienie z matury z historii z wy-
nikiem 100%!!! Oznacza to także możliwość skorzystania 
z  przywilejów przy rekrutacji na studia.

Praca na pierwszym etapie finałowym polegała na napi-
saniu eseju lub rozprawki na jeden z pięciu tematów za-
proponowanych przez Komitet Centralny. Omar wybrał 
i  zmierzył się z tematem „Kształtowanie się państwowo-
ści polskiej za czasów pierwszych Piastów X-XIII wiek (od 
Mieszka I do Bolesława Krzywoustego)”. Oto co na temat 
Olimpiady powiedział nam Omar: „Nie sądziłem, że zajdę 
tak daleko w tej Olimpiadzie. Gdy dowiedziałem się o swo-
im wyniku po etapie okręgowym, poczułem radość i chęć 
jego polepszenia. Uważam, że to sukces całej naszej spo-
łeczności szkolnej, bo to nie „ja” tylko „my”. Wiara w moż-
liwości ucznia i wspieranie go w rozwoju zainteresowań 
stanowi duży atut mojej szkoły. Chciałbym podziękować 
panu Dariuszowi Dźwigajowi, dzięki któremu udało mi się 
osiągnąć to wszystko. Mam nadzieję, że to tylko począ-
tek pięknej historii, która tworzy się na naszych oczach.  
To także dowód, że można, tylko trzeba chcieć. W czasie 
pisania kolejnych etapów olimpiady czułem spokój i en-
tuzjazm, a także lekki dreszczyk emocji. Myślałem, że to 
wszystko skończy się na pierwszym etapie, ale okazało 

się inaczej. Oczywiście należało poświęcić sporo czasu na 
przygotowania i naukę, ale było warto.”

1 maja ogłoszono listę uczniów zakwalifikowanych do 
drugiej części zawodów finałowych (centralnych). Z dumą 
informujemy, że Omar znalazł się na liście 60 uczestni-
ków II etapu finałowego, jako jeden z trzech uczniów 
z województwa dolnośląskiego. W dniach 18-19 czerw-
ca Omar reprezentował Zespół Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie w drugiej części zawodów centralnych.

Jest to ogromne osiągnięcie Omara Lekhchine. Uczeń 
interesuje się historią, polityką i piłką nożną, gra w sza-
chy, działa aktywnie w Samorządzie Uczniowskim (jest 
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w Zespole 
Szkół w Przemkowie). Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!      
             (ZS)

Miło nam poinformować, że od września 2020 roku na 
terenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Przemkowie re-
alizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej pn. „Równe szanse dla każdego. Komplek-
sowe wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami w przed-
szkolu”. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. 

Jego autorami są członkowie Stowarzyszenia Rozwoju 
Edukacji w Przemkowie „Pro Scholis”, a partnerem Gmina 
Przemków. Wartość projektu to 409 110 zł, w tym 63 440 
zł to wkład własny gminy. 
Nasi wychowankowie w ramach projektu uczestniczą 
w dodatkowych zajęciach o charakterze terapeutycznym 
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np. bajkoterapii, socjoterapii, plastykoterapii, muzykotera-
pii i zajęciach warsztatowych – eksperymentach przyrod-
niczych. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
zwłaszcza te z niepełnosprawnościami, objęte zostały in-
dywidualnymi zajęciami hipoterapii, biofeedbacku, gimna-
styki korekcyjnej i integracji sensorycznej. 

Ze środków projektu kompleksowo odnowiliśmy sale 
dwóch oddziałów z wymianą mebli i sprzętu komputero-
wego. Jedna z sal została zaadoptowana na salę ćwiczeń 
i wyposażona w przybory gimnastyczne, a także w interak-

W tegorocznym konkursie programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, we współ-
pracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie – Fundacją „Wrzo-
sowa Kraina”, dofinansowanie otrzymał projekt złożony 
przez grupę nieformalną „Wspólnymi siłami” we współpra-
cy z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką.

tywną podłogę. Cztery sale na piętrze zostały też wyposa-
żone w profesjonalną instalację klimatyzacyjną. 

Również nasz plac zabaw został doposażony w sześć no-
wych elementów zabawowych i gimnastycznych. Zajęcia-
mi w ramach projektu objętych będzie 54 dzieci z trzech 
oddziałów, jednakże wszyscy nasi wychowankowie ko-
rzystają ze sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach 
projektu. 

Wszystkie opisane w ramach projektu zadania mają na 
celu wszechstronny rozwój dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, w tym wsparcie rodziców w organizo-
waniu rehabilitacji swoim dzieciom.
 
W imieniu kadry przedszkola, rodziców i naszych wycho-
wanków dziękujemy burmistrzowi Panu Jerzemu Szczu-
pakowi i prezesowi stowarzyszenia Pani Ewie Skrypak za 
inicjatywę i wsparcie naszej placówki.
           (PP1)

Akc ja  -  In tegrac j a
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Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców: 
dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Przemków, 
poprzez działania edukacyjne, rekreacyjne i kulturotwór-
cze związane z poznawaniem własnego miasta, gminy, 
okolicy, różnorodnych zakątków Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego oraz działania artystyczne, które na dłu-
żej zostaną widoczne w przestrzeni naszego miasta. 

W ramach projektu, w miesiącach lipiec – wrzesień, chce-
my przeprowadzić następujące działania: 4 rodzinne wy-
cieczki edukacyjno – historyczno - krajoznawcze, piesze 
i rowerowe po Przemkowie i Przemkowskim Parku Kra-
jobrazowym, konkurs fotograficzny dla uczestników na-
szych wycieczek, warsztaty graffiti, warsztaty malarskie 
w Parku Miejskim, wystawę fotograficzną prezentująca 
prace z konkursu fotograficznego oraz zdjęcia dokumen-
tujące przebieg całego projektu.

Dojście do boiska Orlik na 
osiedlu Huta jest od niedawna 
przyjemniejsze i ciekawsze. 
A wszystko za sprawą nowo-
powstałego muralu na budyn-
kach garażowych. Wcześniej, 
zniszczona elewacja budyn-
ku wyglądała smutnie i  nie 
cieszyła oka spędzającej na 
boisku czasu młodzieży i dzie-
ciom. Teraz kolorowy mural 
stanowi niewątpliwą ozdobę.

Mieszkańcy Przemkowa już 
od jakiegoś czasu mogą po-
dziwiać niezwykłe „obrazy” 
w różnych miejscach na tere-
nie naszego miasta. Ich pomy-
słodawcami i jednocześnie wykonawcami są bracia Paweł 
i Piotr Gębala. Młodzi Twórcy realizując z wielkim zaan-
gażowaniem swoją pasję, w nietypowy sposób upiększają 
nasze miasto, zdobiąc stare, zniszczone mury na ulicach 
Przemkowa. Efekty ich prac, wykonanych z najwyższą 
starannością, z całą pewnością mają wpływ na poprawę 
wizerunku Przemkowa. Jednocześnie bracia pokazują jak 
młodzi ludzie mogą, rozwijając swoją pasję, tworzyć coś 
pozytywnego dla lokalnej społeczności. Jak sami mówią: 
„Do malowania murali zainspirował nas szwagier, Grze-
siek. Było to około dwóch lat temu, od tamtego czasu ak-
tywnie działamy i rozwijamy się w tym kierunku. Sprawia 

Większość wyda-
rzeń odbędzie się 
w weekendy, tak by 
udział w nich mogły 
wziąć całe rodziny. 
O szczegółach in-
formować będziemy 
na plakatach, stro-
nach internetowych 
i Facebooku Przem-
kowskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki. Tam też przyjmowane będą zgłoszenia 
do udziału w poszczególnych wydarzeniach. Pierwsze in-
formacje podamy już wkrótce.

Serdecznie zapraszamy do naszej Akcji – Integracji.
        
                               (POKiB)
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nam to olbrzymią przyjemność, a reakcje i odbiór ludzi 
bardzo nas motywują. Staramy się rozwijać naszą markę 
i aktywnie zmieniać okolice naszego miasta. Mamy w pla-
nach sporo interesujących projektów, które wejdą w życie 
w najbliższych miesiącach!”.

Mural przy boisku Orlik powstał dzięki życzliwości burmi-
strza Jerzego Szczupaka, który udzielił pomocy finanso-
wej na zakup farb i narzędzi do wykonania muralu. Przy 
jego wykonaniu Pawłowi i Piotrowi pomagali koledzy - Ka-
mil Skraba, Fabian Więckowski i Fabian Sawicki. Oprócz 
wykonania samego muralu młodzi Przemkowianie wyko-
sili przyległy teren i oczyścili chodnik, co zasługuje na wy-
raźne słowa podziękowania.

Doceniając lokalny patriotyzm Twórców oraz ich wielki ta-
lent i zaangażowanie, z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne kolorowe „ozdoby” naszego miasta.
            (UM)

Sieć wsparcia społecznych inicjatyw dla klimatu
Grupa nieformalna związana z Przemkowskim Ośrodkiem 
Kultury i Biblioteką przestąpiła do projektu „Sieć wsparcia 
społecznych inicjatyw dla klimatu” realizowanego przez 
Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” z Legnicy w ramach 
dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy 
finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego. 
Celem projektu jest podniesienie wiedzy 
o przebiegających zmianach klimatu oraz 
praktycznych możliwościach łagodzenia 
tych zmian poprzez wykorzystanie zie-
lono-niebieskiej infrastruktury (ogrody 
kieszonkowe, deszczowe, nasadzenia 
zieleni, łąki kwietne, zielone ściany itd.) 

Z I E L O N A  Ś C I A N A
na terenach publicznych, osiedlowych, wspólnotowych, 
miejscach integracji mieszkańców, na terenach szkolnych 
oraz przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środo-
wiskach poinformują i zaangażują mieszkańców do reali-
zacji działań dotyczących zielono-niebieskiej infrastruktury 
w najbliższej przestrzeni, a także poznanie dobrych prak-
tyk i włączenie się w działania „Sieci wsparcia dla klimatu”.
W ramach projektu przygotowana zostanie zielono-nie-
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bieska infrastruktura przy ul. Głogowskiej, w sąsiedztwie 
ośrodka kultury. Będzie to zielona ściana (na betonowym 
ogrodzeniu), która pełnić będzie równocześnie funkcję 
dekoracyjną i proekologiczną. Nasadzenia i system na-
wadniania ściany zostanie zaprojektowany - z udziałem 
naszych mieszkańców - przez profesjonalistę, projek-
tanta zieleni. Ponadto odbędą się spotkania dla wszyst-
kich mieszkańców, którzy chcieliby dowiedzieć się w jaki 
sposób mogą przyczynić się do ochrony klimatu poprzez 
działania na prywatnych posesjach czy we własnych ogro-

Od maja mogliśmy powrócić do naszych cyklicznych zajęć 
w ośrodku kultury. Wbrew naszym obawom, że po półto-
ra roku nieobecności nie będzie łatwo wrócić do naszych 
spotkań okazało się, że chętnych jest naprawdę wielu 
i  możemy działać pełną parą. 

Wzorem lat ubiegłych we wtorki i w piątki o godzinie 18.00 
odbywają się próby Przemkowskiej Orkiestry Dętej, a od 
września również lekcje indywidualnej gry na instrumen-
tach. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla dzieci, które 
chciałyby rozpocząć swoją przygodę z muzyką, jak i dla 
osób dorosłych, które nie miały do tej pory możliwości 
uczenia się gry na instrumentach. Nasza oferta obejmuje 
naukę gry na następujących instrumentach: flet poprzecz-
ny, saksofon, puzon, trąbka, perkusja. Lekcje z instrumen-
tów prowadzone są przez kapelmistrza Andrzeja Kurylasa.

Zajęcia zespołu „Cykady” odbywają się popołudniami od 
poniedziałku do soboty, w 4 grupach wiekowych. Już te-
raz liczący ok. 80 osób zespół zawiesił zapisy ponieważ 
intensywnie przygotowuje się do tegorocznego Święta 

dach, np. przez zastąpienie trawnika kwietną łąką, która 
pozwala oszczędzać czas, energię i pieniądze. Aby cie-
szyć się jej urokiem przez cały sezon wegetacyjny wcale 
nie trzeba jej regularnie kosić, nawozić i podlewać!

O działaniach projektu będziemy Państwa informować na 
naszych stronach internetowych i plakatach. Zapraszamy 
do kontaktu poprzez pocztę e-mail: pok.przemkow@wp.pl 
lub telefonicznie: 76 83 19 493.     
       (POKiB)

Stałe zajęcia w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece

Miodu i Wina. Nowych chętnych serdecznie zapraszamy 
od października. Wszelkich informacji w sprawie zespołu 
udzielają jego instruktorki - Joanna Więckowska i Żaklina 
Więckowska.

Zajęcia w „Gryzmołkowie”, które prowadzi instruktorka 
Iwona Renkas, potrwają tylko do wakacji, ponownie roz-
poczną się od września. Ale wszystkie uwielbiające dzia-
łania plastyczne dzieci, chcemy zaprosić na cotygodniowe 
wakacyjne spotkania we wtorki w godz. 11.00-12.00 do 
biblioteki oraz w czwartki w godz. 11.00 -12.30 do ośrodka 
kultury, począwszy od 12 lipca. 

W filii naszej biblioteki w Wysokiej wakacyjny czas wy-
pełnią zajęcia w świetlicy wiejskiej i punkcie bibliotecz-
nym, prowadzone przez Annę Łukawą. Zapraszamy tam 
wszystkie dzieci z okolicznych miejscowości. Informacje 
o programie udzieli zainteresowanym pani Ania.   
                    (POKiB)
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Dzień Dziecka 
1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka zaprosił do siebie dzieci z Publicznego Przed-
szkola nr 1 w Przemkowie na projekcję filmową spektaklu teatralnego pt. „Czerwony Kapturek jakiego nie znacie”. 

Całość spektaklu została przygotowana dla najmłodszych przez wszystkich pracowników POKiB, począwszy od ustawie-
nia dekoracji, poprzez reżyserię, aktorskie role, nagranie i montaż. Po przedstawieniu w POK-u odbył się jeszcze pokaz  
w Publicznym Przedszkolu nr 2 na Osiedlu Huta oraz o godz. 18.00 premiera internetowa na portalu Facebook.

Atmosfera na sali widowiskowej oraz w przedszkolu na Hucie – zasłuchanie, zaciekawienie i miłe słowa najmłodszych 
widzów - były dla aktorów największą nagrodą. Za wspólnie spędzony czas serdecznie dziękujemy dzieciom oraz pracow-
nikom obu przemkowskich przedszkoli.
                          (POKiB)
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W maju tego roku Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblio-
teka zorganizował konkurs pn. „Dzieci bajki piszą” na opo-
wiadanie pt. „Moja wymarzona podróż”. Celem konkursu 
było zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego spędza-
nia wolnego czasu, rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości 
literackiej i zwrócenie w dobie komputerów uwagi na sło-
wo pisane. 

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z gminy 
Przemków w wieku od 10 do 15 lat. Polegał na samo-

Dzieci bajki piszą

Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka w terminie od 
28 czerwca do 9 lipca będzie realizował projekt pn. „Wa-
kacje z POK-iem – kulturalnie i fajnie”, który jest przezna-
czony dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Jego celem jest 
wakacyjna integracja dzieci i młodzieży przy okazji zajęć 
edukacyjnych, poznawczych, ekologicznych, turystycz-
nych, rekreacyjnych i artystycznych. 

W ramach projektu, w ciągu 10 dni, dzieci wezmą udział 
w wielu warsztatach artystycznych, w zajęciach rekreacyj-
no-sportowych, w rajdzie rowerowym do Ostaszowa gdzie 
z przewodnikiem Przemkowskiego Parku Krajobrazowe-

go przejdą kładką na wieżę widokową, kończąc zajęcia-
mi edukacyjnymi w wiosce indiańskiej WOKINI. Ponadto 
w  czterech wycieczkach autokarowych: do Parku Tram-
polin i Parku Linowego w Głogowie, Parku Krasnala i Par-
ku Linowego w Nowej Soli, w warsztatach w Niedźwiedzi-
cach – Wiosce Bociana, a na zakończenie w wyjeździe 
do Szklarskiej Poręby gdzie zaplanowane jest wejście pod 
Wodospad Kamieńczyk oraz zabawy w Dinoparku.    

Zapraszamy wszystkie dzieci!     
        
                   (POKiB)
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Wydawca: Urząd Miejski w Przemkowie • Plac Wolności 25 • 59 - 170 Przemków • tel 76 831 92 10
Wydawnictwo: Drukarnia Wydawnictwo „Druk-Ar” • ul. Mechaniczna 30 • 67-200 Głogów • tel./fax 76 834 19 88

e-mail: glogow@druk-ar.pl • www.druk-ar.pl

Bookcrossing to niekonwencjonalna forma 
popularyzowania książek i czytelnictwa po-
przez nieodpłatne ich przekazywanie meto-
dą „podaj dalej”. 

Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, 
że literaturę należy rozpowszechniać. Książ-
ki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, 
by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej 
podróży ważne jest to, że po prostu są czy-
tane. Nie są ozdobami na półkach, stają się 
ogólnodostępne. A więc – żyją, bo nas uczą, 
bawią, zaskakują.

Bookcrossing jest nową propozycją naszej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Tar-
gowym 1a. Od 18 czerwca w holu biblioteki, 
codziennie, a czasami na zewnątrz usta-
wiony będzie regał, z którego można wziąć 
książkę, a w zamian położyć swoją, już 
przeczytaną. Mamy nadzieję, że ten sposób 
czytelnictwa przypadnie do gustu naszym 
mieszkańcom.
      
       (POKiB)

BOOKCROSSING 
- UWOLNIJ KSIĄŻKĘ  
I DZIEL SIĘ NIĄ 
Z INNYMI

dzielnym napisaniu opowiadania o wymarzonej podróży 
- prawdziwej lub wymyślonej. 

Laureatką pierwszego miejsca została Aleksandra Ka-
płon. Nagrodą w konkursie było wyreżyserowanie i na-
granie audio-video swojego opowiadania, które następnie 
zostało zamieszczone na Facebooku Przemkowskiego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz udostępnione na kanale 
Youtube POKiB.

Gratulujemy!       
                   (POKiB)
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W minionym okresie (kwiecień, maj) strażacy z Przemko-
wa brali udział w 17 akcjach ratowniczych. Do najpoważ-
niejszego pożaru doszło 10 kwietnia w Przemkowie przy 
ulicy Szprotawskiej, gdzie ogień objął zabudowania go-
spodarcze. Całkowitemu spaleniu uległ budynek wraz 
z wyposażeniem, między innymi samochody osobowe 
oraz opał. W działaniach trwających ponad 4 godziny bra-
ły udział jednostki z Polkowic, Szprotawy, Radwanic oraz 
z terenu naszej gminy - trzy zastępy z OSP Przemków 
oraz zastęp OSP Jakubowo Lubińskie.

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło także w maju. W so-
botę 29 maja o godzinie 8.26 strażacy OSP Przemków zo-
stali zadysponowani na osiedle Huta w Przemkowie, gdzie 
poparzeniu uległo roczne dziecko. Pierwszy zastęp przy-
był na miejsce już po 8 minutach od wezwania! Strażacy 
ratownicy poszkodowanemu chłopcu udzielili kwalifikowa-
nej pomocy przedmedycznej do czasu przylotu na miejsce 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Poprzednie miesiące to także czas wspierania Narodo-
wego Programu Szczepień. Dzięki sprawnemu działa-
niu Punktu Kontaktowego w sprawie szczepień przeciw 
COVID-19, każda osoba niepełnosprawna oraz mająca 

Strażacy z Przemkowa świetnie się spisują

obiektywne trudności w dostępie do punktu szczepień 
z  terenu naszej gminy, ma zapewniony transport do punk-
tu szczepień. Transport osób potrzebujących realizuje 
przede wszystkim jednostka OSP Piotrowice, przy dużym 
udziale strażaków z Przemkowa. Transporty wykonuje 
także jednostka OSP Jakubowo Lubińskie.

Strażacy z gminy Przemków świetnie się spisują! - pod 
takim hasłem strażacy z Jakubowa Lubińskiego oraz 
Przemkowa wzięli udział w wyzwaniu „Strażacy z Dolnego 
Śląska świetnie się spisują”. Akcja ta ma na celu populary-
zowanie Narodowego Spisu Powszechnego.    
          (OSP)
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Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody zasadą jest, że usunięcie drzewa lub 
krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastą-
pić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posia-
dacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nierucho-
mości. Zezwolenie na usunięcie drzewa wydaje burmistrz, 
a  w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa 
z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – 
wojewódzki konserwator zabytków.

Należy jednak pamiętać, że od zasady konieczności uzy-
skania zezwolenia są wyjątki, które w określonych przy-
padkach rozluźniają obostrzenie. Zgodnie z art. 83f. ust. 
1 pkt 3a) ustawy – zezwolenia nie trzeba uzyskiwać, gdy 
chodzi o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomo-
ściach stanowiących własność osób fizycznych i są usu-
wane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej. W niektórych jednak sytuacjach – mimo, że 
drzewo jest nasze, bo rośnie na naszej posesji i nie za-
mierzamy go sprzedawać – konieczne będzie zgłoszenie 
zamiaru usunięcia. Kiedy? Gdy obwód pnia drzewa mie-
rzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza: 
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistne-

go oraz klonu srebrzystego; 
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii 

akacjowej oraz platanu klonolistnego; 
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Po złożeniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa urząd 
powinien wysłać wyznaczoną osobę do oględzin. Urzęd-
nik musi faktycznie ustalić nazwę gatunku drzewa, obwód 
pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na 
tej wysokości drzewo: 
• posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 
• nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.

Urząd ma 21 dni na przeprowadzenie oględzin na miejscu 
planowanej wycinki, następnie 14 dni na wyrażenie sprze-
ciwu, który wysłany zostanie listownie do zgłaszającego 
(za termin wyrażenia sprzeciwu uznaje się dzień nada-
nia decyzji administracyjnej na poczcie). Jeśli po upływie 
tego czasu właściciel nie otrzyma odmowy, może zgod-
nie z prawem ściąć drzewo (brak sprzeciwu uznaje się za 
udzielenie zezwolenia). Decyzja jest ważna przez 6 mie-
sięcy od dnia oględzin. Konsekwencją wycięcia drzewa 
bez otrzymania zgody są kary pieniężne. Ich wysokość za-
leży od rodzaju lub gatunku drzewa oraz od jego obwodu 
na wysokości 130 cm. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
prac związanych z wycinką należy wrócić uwagę także 

Przypominamy
Jak zgodnie z prawem wyciąć drzewo?

na to, czy w konarach drzewa, które planujemy usunąć 
(nawet wtedy, gdy ze względu na jego wielkość nie mu-
simy tego zgłaszać), nie bytują ptaki lub inne zwierzęta 
pod ochroną – w tych przypadkach zezwolenie na wycin-
kę wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska. Warto 
także wiedzieć, że w przypadku drzewa, na którym bytują 
ptaki, można je wyciąć bez potrzeby uzyskania stosownej 
zgody poza sezonem lęgowym, czyli od 16 października 
do końca lutego. 

Podsumowanie:
1. Możesz wyciąć drzewo tylko wtedy, gdy rośnie na na-

leżącym do ciebie terenie (lub za zgodą właściciela te-
renu),

2. Bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo, jeśli jego obwód 
pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm (z nielicz-
nymi wyjątkami gatunkowymi),

3. Bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo owocowe – chy-
ba że rośnie na terenie wpisanym do rejestru zabytków,

4. Należy upewnić się, czy na drzewie, które planujesz 
wyciąć nie bytują zwierzęta lub rośliny objęte ochroną 
gatunkową,

5. Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w  Przem-
kowie, bez jakichkolwiek opłat.Szczegółowych informa-
cji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwesty-
cji, tel. 76 8 320 483.      
            (UM)






