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Drodzy Mieszkańcy,

przed nami szczególny okres roku, w którym 
wszyscy, zabiegani i zajęci codziennymi sprawa-
mi, zwalniamy i skupiamy się na rzeczach naj-
ważniejszych, kierując swoją szczególną uwagę 
w stronę najbliższych nam osób. Życzę Państwu 
spokoju przy wigilijnym stole, czasu wypełnio-
nego radością i wartymi zapamiętania chwilami. 
Nowy 2020 Rok niech pozwoli zrealizować to 
czego nie udało się zrobić w tym roku, a marze-
nia i plany zmienią się w realne sukcesy. Tego 
życzę Państwu i sobie, szczególnie w pracy na 
rzecz naszej gminy.

Rok 2019 pomimo wielu trudności kończę za-
dowolony i dumny z tego co udało nam się 
zrealizować. Ponownie sięgnęliśmy po środki 
zewnętrzne, których pozyskanie, w przypadku 
gminy z „trudnym” budżetem, warunkuje reali-
zację wielu zadań. Kontynuujemy rozpoczęty 
kilka lat temu proces remontu dróg i chodników 
w mieście, ale także w sołectwach. Systematycz-
nie wyremontowane drogi gwarantują nie tylko 
bezpieczeństwo poruszających się po nich po-
jazdów i pieszych, ale także poprawę wizerunku 
naszego miasta. Oczekujemy na rozstrzygnięcie 
naborów w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, do którego złożyliśmy po raz kolejny 
wnioski o środki na remont ul. Głogowskiej i ul. 
Topolowej. Jest już przygotowana zmiana orga-
nizacji ruchu w centrum miasta, w trakcie opra-
cowywania jest dokumentacja na wymianę sieci 
wodociągowej na ul. Głogowskiej, przymierzamy 
się do przygotowania dokumentacji dotyczącej 
zagospodarowania terenów zielonych, co w po-
łączeniu z remontem głównej drogi, w przypad-
ku pozyskania środków, pozwoli odświeżyć wi-
zerunek naszego centrum. Wyremontowaliśmy 
kolejne drogi na osiedlu Huta, poprawiając jego 
estetykę i komfort poruszania się po osiedlu. 
W planach jest ul. Topolowa, ale to wszystko za-
leży od rozstrzygnięć Wojewody i przyznanych 
funduszy. 

Pełniąc funkcję burmistrza dostrzegam także po-
trzeby poszczególnych sołectw. W najbliższym 
czasie zakończy się przebudowa świetlicy wiej-

skiej w Wysokiej, wykonaliśmy nowy kominek 
w świetlicy w Ostaszowie w celu umożliwienia 
mieszkańcom całorocznej działalności, wyko-
nany został plac zabaw przy świetlicy wiejskiej 
w  Jędrzychówku, który pozwoli poszerzyć ofer-
tę dla dzieci. Pragnę podziękować mieszkańcom 
sołectw za ogromne zaangażowanie w realiza-
cję projektów i pracę, która ma także wpływ na 
ich integrację i troskę o wspólną przestrzeń pu-
bliczną. Chciałbym, aby każde z sołectw otrzy-
mało wsparcie infrastrukturalne ułatwiające ich 
działalność.

Naszym sukcesem jest XX edycja Dolnośląskie-
go Święta Miodu i Wina, która ponownie przy-
ciągnęła tysiące gości i turystów. Otrzymaliśmy 
ogromne wsparcie od partnerów i jednostek 
współorganizujących z nami święto, co przeło-
żyło się na osiągnięty sukces. Pomimo ograni-
czonego budżetu na zadania promocyjne, udało 
mi się udzielić wsparcia na organizację wielu im-
prez sportowych, rekreacyjnych i konkursów or-
ganizowanych przez nasze przedszkola, szkoły, 
lokalne stowarzyszenia. Moim celem zawsze bę-
dzie wspieranie wszelkiej działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży i ich rozwoju, szczególnie, że 
mamy się czym chwalić, a osiągane sukcesy są 
tego wymiernym efektem. 

Jedną z kluczowych kwestii dla mnie było dopro-
wadzenie do połączenia działających na terenie 
Przemkowa klubów sportowych. Moje apele do 
obu klubów przyniosły zamierzony efekt i dziś 
mamy jeden klub, w Zarządzie którego zasiadają 
przedstawiciele Zametu, UKS Huta oraz przed-
stawiciel przez mnie zaproponowany. Dziękuję 
wszystkim zaangażowanym w proces łączenia 
klubów osobom, które od początku deklarowały 
dobrą wolę działania. Mam nadzieję, że dzięki 



Co ma wpływ na budżet 2019 i 2020 rok?
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W budżecie Gminy na 2019 rok musiały znaleźć się dodatkowe środki na oświatę, w związku z pod-
wyżkami dla nauczycieli, które nie zostały pokryte z subwencji oświatowej.

Od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wzrosło do kwoty: 3817 zł dla nauczy-
ciela dyplomowanego; 3250 zł dla nauczyciela mianowanego; 2862 zł dla nauczycieli kontraktowych 
i 2782 zł dla nauczycieli stażystów (dotyczy osób z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem 
pedagogicznym, w przypadku osób bez tytułu magistra lub bez przygotowania pedagogicznego stawki 
te są niższe).

Oznacza to, że wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wzrosło od września o 244 zł brutto, 
nauczyciela kontraktowego – o 251 zł brutto, nauczyciela mianowanego – o 285 zł brutto, nauczyciela 
dyplomowanego – o 334 zł brutto.

Wynagrodzenie zasadnicze to jednak nie wszystko. Karta nauczyciela przewiduje dodatki, które zwięk-
szają pensję nauczycielską. Dodatków jest kilkanaście, m.in.: za wysługę lat, funkcyjne (wynikający 
z pełnienia funkcji kierowniczej, dla opiekuna stażu, dla wychowawcy klasy), motywacyjny, za warunki 
pracy, za uciążliwość pracy, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynast-
ka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, a także wynagrodze-
nie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. Znaczna cześć z tych dodatków wypłacana 
jest w wysokości zależnej od kwoty zasadniczego wynagrodzenia. Zatem podwyżka zasadniczej pensji 
w konsekwencji sprawiła, że nauczyciel otrzymuje dodatek w wysokości wyższej niż dotychczas.

tym działaniom środki przeznaczone na sport 
w gminie będą bardziej efektywnie i z pożytkiem 
dla zawodników wykorzystane, w szczególności 
na szkolenie dzieci i młodzieży.

Pełniąc funkcję burmistrza każdego dnia staram 
się realizować zadania, które z korzyścią prze-
łożą się na warunki życia w Gminie Przemków. 
Już przedłożyłem projekt budżetu na 2020 rok, 
uwzględniając najpilniejsze potrzeby naszych 
mieszkańców. Będzie to trudny rok, brakuje nam 
środków na wiele inwestycji i zadań, przede 
wszystkim z uwagi na znacznie zmniejszone 
dochody budżetowe z tytułu niższej subwencji 
ogólnej o ponad 360 tys. zł i obniżonych docho-
dów z udziału we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych o ponad 350 tys. 
zł. Ponadto musiałem zaplanować dodatkowe 
ponad 6 mln zł na pokrycie wydatków związa-
nych z oświatą w Przemkowie. Otrzymywana 
z budżetu państwa subwencja pokrywa jedynie 
połowę kosztów utrzymania szkół, które wyno-
szą ponad 12 mln zł rocznie. Pochodzące z bu-
dżetu gminy 6 mln zł pokrywa w przeważają-
cej części wynagrodzenia w szkołach i wydatki 
bieżące. W  wyniku tak ogromnych wydatków, 
na które Gmina nie otrzyma wsparcia, nie ma 

możliwości zaplanowania wszystkich niezbęd-
nych do wykonania inwestycji i zadań na terenie 
naszej Gminy. Jednak pomimo ciężkiej sytuacji 
wraz z radnymi Rady Miejskiej zdecydowaliśmy 
się nie podwyższać podatków obowiązujących 
w naszej gminie, biorąc pod uwagę wzrost ob-
ciążeń i innych opłat w naszych gospodarstwach 
domowych, które znacznie wzrosły i uszczuplą 
nasze portfele.

Mam nadzieję, że nowy rok okaże się dla gminy 
pozytywnym czasem, pojawią się nowe szanse 
i możliwości. Jednocześnie liczę na Państwa 
dalsze wsparcie - mieszkańców w opiniowaniu 
i zgłaszaniu wymagających podjęcia interwencji 
spraw, radnych w podejmowaniu często trud-
nych decyzji, pracowników gminy w przełożeniu 
na ciężką pracę. Zdaję sobie sprawę, że bez 
Państwa aktywności i pomocy nie uda nam się 
zrealizować wielu potrzebnych naszej Gminie 
zadań. Życzę więc sobie i Państwu w Nowym 
2020 roku nieograniczonej energii i chęci do 
działania, a w życiu osobistym powodzenia i po-
myślności.        
         Burmistrz Przemkowa     
    Jerzy Szczupak
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Ponadto, od 1 września 2019 r. obowiązują też przepisy wprowadzające minimalną wysokość dodat-
ków za wychowawstwo dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. 
Określono go na poziomie 300 zł. Do tej pory dodatek ten w naszej gminie wynosił odpowiednio: 80 zł 
miesięcznie dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy w szkole podstawowej/
grupie w przedszkolu; 100 zł miesięcznie dla nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy 
klasy w szkole ponadpodstawowej.

Jak wynika z powyższej tabeli, skutki podwyżki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Gminę Przemków oszacowano na kwotę ok. 281.063 zł, w tym około 235.120 
zł w szkołach i placówkach objętych częścią oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe 45.943 zł to 
skutki podwyżki w przedszkolach, które w przeważającej części są finansowane z budżetu gminy  
(zadanie własne gminy). Dodatkowa kwota ogólnej subwencji oświatowej na rok 2019 otrzymana przez 
Gminę Przemków na pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. 
wyniosła 177 474 zł. Oznacza to, że różnica w wysokości 103.589 zł musiała zostać pokryta ze środ-
ków własnych gminy.

Budżet 2020

Planowana kwota subwencji ogólnej dla Gminy Przemków na 2020 rok wynosi 10.062.614,00 zł i jest 
niższa niż w roku 2019 roku o 362.909 zł, z tego:

- część równoważąca jest niższa o 154.831 zł

- część oświatowa jest niższa o 411.978 zł.
- część wyrównawcza jest wyższa o 203.900 zł.
Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
na 2020 wyniesie 8.069.948 zł i jest niższa niż w 2019 roku o 352.886 zł. Wynika to głównie z wpro-
wadzenia nowego progu podatkowego w wysokości 17%, wcześniej było 18%, dla dochodów z pracy 



Zestawienie kosztów kształcenia w poszczególnych szkołach Gminy Przemków w roku 2018 
 

Nazwa placówki Koszty ogółem za 2018 rok 
z 13 pensją za 2018r.* 

Subwencja na rok 2018  
wg metryczki 

Dopłata Gminy  
do szkoły 2018r.  
(kol. 2 – kol. 3) 

1 2 3 4 

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży + świetlica+niepełnosprawni 773 611,15 389 895,98 383 715,17 

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 153 347,99 181 930,32 -28 582,33 

Branżowa szkoła I stopnia + ZSZ 241 682,37 201 129,08 40 553,29 

Razem Zespół Szkół 1 168 641,51 772 955,38 395 686,13 

    

Publiczne Gimnazjum 731 738,15 943 263,61 -211 525,46 

Szkoła Podstawowa+ świetlica+niepełnosprawni+ dowozy 3 007 865,96 2 244 254,59 763 611,37 

Razem SP 1 3 739 604,11 3 187 518,20 552 085,91 

    

Szkoła Podstawowa nr 2  2 005 547,89 1 216 202,69 789 345,20 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej 1 149 711,60 798 673,33 351 038,27 

    

RAZEM SZKOŁY 8 063 505,11 5 975 349,60 2 088 155,51 

    

PP 1 subwencja tylko na dzieci z orzeczeniami i 6 latki 1 158 123,68 255 930,30 902 193,38 

PP2 subwencja tylko na dzieci 6-letnie 702 432,77 164 650,81 537 781,96 

    

RAZEM PRZEDSZKOLA 1 860 556,45 420 581,11 1 439 975,34 

    

CAŁA GMINA 9 924 061,56 6 395 930,71 3 528 130,85 

 

* W kolumnie 2 (koszty ogółem) nie uwzględniono kosztów zakupu podręczników dla uczniów, wypłaty wyprawki szkolnej, zakupu tablic interaktywnych 
oraz kosztów wyposażenia pracowni biologicznej i chemicznej, które finansowane były z odrębnie otrzymywanych dotacji. 
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Wydatki na oświatę 
w latach 2018 - 2019 

do wysokości 85.528 zł i zerowej stawki PIT dla podatników do 26 roku życia oraz wyższych kosztów 
uzyskania przychodu.

Są to podstawowe źródła dochodów gminy, których wpływy na 2020 rok zostały znacznie obniżone 
i mają realny wpływ na planowanie budżetu Gminy Przemków, w tym po stronie wydatków. Planowa-
ne, znacznie ograniczone, wydatki bieżące na 2020 rok na oświatę (nie obejmujące nakładów inwe-
stycyjnych), wyniosą 12 719 424 zł z tego: 6 425 948 zł zostanie sfinansowana z części oświatowej 
subwencji ogólnej i 6 293 476 zł gmina pokryje z własnego budżetu tj. 49,48%. Wydatki te powinna 
pokryć subwencja oświatowa, a nie budżet gminy Przemków. W wyniku dopłaty tak ogromnej kwoty do 
szkół w gminie nie zostaną zrealizowane wszystkie planowane inwestycje i remonty. Zabraknie na nie 
środków.              
               (UM)



Zestawienie kosztów kształcenia w poszczególnych szkołach Gminy Przemków w roku 2019 

Nazwa placówki 

Koszty na dzieo 
02.12.2019r. z 13 
pensją wypłaconą 

 w 2019r.* 

Subwencja na rok 2019 
wg metryczki 

podstawowej + 
dodatkowej 

Dopłata Gminy do 
szkoły 2019r. 

 (kol. 2 – kol. 3) 
UWAGI 

1 2 3 4 5 

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży + 
niepełnosprawni 863 707,46 459 979,00 403 728,46  

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych 59 192,63 40 961,00 18 231,63  
Branżowa szkoła I stopnia + ZSZ 261 994,96 200 575,00 61 419,96  
Szkoła Podstawowa+ świetlica+niepełnosprawni+ 
dowozy 1 079 028,34 919 174,00 159 854,34 Subwencja i koszty w ZS od 

01.09.2019r. 

Razem Zespół Szkół 2 263 923,39 1 620 689,00 643 234,39  

     
Publiczne Gimnazjum 337 233,66 512 817,00 -175 583,34 Koszty i subwencja wyliczone do 

31.08.2019r. 

Szkoła Podstawowa+ świetlica+niepełnosprawni+ 
dowozy 2 268 746,81 1 676 279,00 592 467,81 Koszty i subwencja wyliczone do 

31.08.2019r. 

Razem SP 1 2 605 980,47 2 189 096,00 416 884,47  

     
Szkoła Podstawowa nr 2  2 039 376,39 1 469 960,00 569 416,39  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej 1 271 979,03 954 787,00 317 192,03  

     
RAZEM SZKOŁY 8 181 259,28 6 234 532,00 1 946 727,28  

     
PP 1 subwencja tylko na dzieci z orzeczeniami i 6 latki 1 246 019,44 476 839,00 769 180,44  
PP2  
subwencja tylko na dzieci 6-letnie 769 079,18 96 075,00 673 004,18  

     
RAZEM PRZEDSZKOLA 2 015 098,62 572 914,00 1 442 184,62  

     
CAŁA GMINA 10 196 357,90 6 807 446,00 3 388 911,90  

 
* W kolumnie 2 (koszty ogółem) nie uwzględniono kosztów zakupu podręczników dla uczniów, wypłaty wyprawki szkolnej, zakupu tablic interaktywnych oraz kosztów 
wyposażenia pracowni biologicznej i chemicznej, które finansowane były z odrębnie otrzymywanych dotacji. 
* W kolumnie 2 (koszty ogółem) dla przedszkoli nie uwzględniono kosztów wyżywienia wychowanków, które finansowane są z wpłat rodziców.  
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PODATKI  LOKALNE  W  2020 ROKU
Pomimo trudniej sytuacji finansowej Gminy i brakiem pieniędzy na realizację w 2020 r. wielu zadań 
i  inwestycji Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak oraz radni Rady Miejskiej w Przemkowie podjęli 
decyzję o pozostawieniu stawek podatkowych na poziomie roku poprzedniego.

Podatek od nieruchomości 

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały uchwałą Nr XXIV/119/16 Rady Miejskiej 
w Przemkowie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 
i zwolnień od tego podatku. Uchwała ta obowiązywać będzie także w 2020 roku.

1. Grunty:

a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych – 4,35 zł od 1 ha powierzchni,
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c) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w ży-
cie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budo-
wy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

2. Budynki lub ich części:

a) mieszkalne – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym – 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 7,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. Budowle – 2% ich wartości.

Podatek rolny

Stawka podatku rolnego na 2020 rok wynosi:

- od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne  - 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego,

- od gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego -  292,30 zł od 1 ha fizycznego.

Na podstawie rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2003 r. gmina Przemków 
została przeniesiona do II-ego okręgu podatkowego.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 42,73 zł / 1 ha fizyczny lasu.

WAŻNE

Informujemy, iż w 2020 roku nadal nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje podatkowe dla 
osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy, określonych na dzień 
1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej 
za potwierdzeniem odbioru (na 2019 rok kwota ta wynosi 7,80 zł). W takim przypadku zobowiązanie 
podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 100 zł, płatność następuje  
w ratach: 

I rata - 15 marca, 

II rata – 15 maja, 

III rata – 15 września,

IV rata - 15 listopada.  
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Nowa droga w Wilkocinie
W październiku br. nastąpił odbiór wykonania drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkocinie. To 
kolejna wyremontowana droga dojazdowa do pól na terenie Gminy Przemków. W bieżącym roku został 
wyremontowany odcinek drogi biegnący przez miejscowość Wilkocin, od drogi wojewódzkiej nr 328 do 
pól, na długości 1100 mb. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca robót firma  POL-DRÓG Drawsko 
Pomorskie SA. wykonała przedmiotową inwestycją za kwotę  232 162,36 zł.

24 czerwca 2019 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę w sprawie udziele-
nia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Gmina otrzymała pomoc 
finansową w wysokości 110 tys. zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkocinie ujęta jest w Planie urządzeniowo-rol-
nym Gminy Przemków.           (UM)

Gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płat-
ności pierwszej raty, czyli do 15 marca. 

Wpłaty podatków można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemkowie, u sołtysa oraz 
przelewem na konto bankowe w BS Przemków 31 8653 0004 0000 0000 0101 0001.

Obowiązek zgłaszania zaistniałych zmian

Przypomina się, iż podatnik ma obowiązek poinformowania organ podatkowy o każdej zmianie mają-
cej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w ciągu 14 dni od zaistnienia 
zmiany. Okoliczności powodujące konieczność zgłoszenia zmian:

    1. kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości, 
    2. postanowienie o nabyciu spadku nieruchomości, 
    3. zmiana klasyfikacji gruntów, 
    4. umowa dzierżawy gruntów, umowa najmu – jeżeli powoduje przeniesienie obowiązku podatkowe 
       go na dzierżawcę,
   5. wybudowanie nowego budynku w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – należy zgło- 
         sić gdy budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed  
        ich ostatecznym wykończeniem, 
    6. budowa budynków gospodarczych, rozbudowa budynków, zmiana sposobu użytkowania, 
    7. rozpoczęcie i zajęcie nieruchomości na działalność gospodarczą, zmiana powierzchni budynków,  
       gruntów, wartości budowli, zakończenie działalności gospodarczej. 
              (UM)
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Dotacja na drogi i chodniki

Zakończono i odebrano prace związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa dróg ulicy Rentowej 
i Klonowej w Przemkowie”. W ramach inwestycji wyremontowano nawierzchnię kolejnych dróg na 
Osiedlu Huta. Prace objęły remont ul. Klonowej na odcinku 225 m i ul. Rentowej na odcinku 156 m. 
Nowe drogi wykonano z kostki betonowej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Klonowej, przebudo-
wano również kanalizację deszczową jako odwodnienie dróg, dla poprawy bezpieczeństwa wykonano 
progi zwalniające.

Przed wykonaniem zadania ulice Klonowa i Rentowa były w bardzo złym stanie technicznym. Posia-
dały nawierzchnie gruntowe profilowane tłuczniem oraz mieszanką żwirową, które w trakcie opadów 
deszczu i śniegu były praktycznie nieprzejezdne.

20 maja br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał i odebrał od Wojewody Dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka umowę na dofinansowanie przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 405 tys. zł na realizację w/w 
operacji. Wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma PHU WITEK z Głogowa wykonała 
przedmiotowe zadanie za kwotę łącznie 841 215,43 zł. 

Są to kolejne wyremontowane drogi na terenie Gminy Przemków, na które pozyskano środki pozabu-
dżetowe. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina stara się o dofinansowanie przebudowy 
dróg ulicy Głogowskiej i Topolowej. Wnioski złożono w sierpniu br.      
              (UM)

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części Przemkowa poprzez re-
mont chodników i dróg” dofinansowanego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. 

Celem konkursu było wsparcie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska 
o  niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakre-
su zadań własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, 
dotyczące podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

„Dzięki przyznanej pomocy możliwa była kontynuacja procesu wielowymiarowej rewitalizacji zdegra-
dowanego centrum Przemkowa w celu poprawy wizerunku naszego miasta. Ogromne znaczenie ma 
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Odnowa wsi

także codzienne poruszanie się po Przemkowie, a wykonany remont na pewno w znacznej mierze to 
ułatwi” – mówi Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa. 

W ramach realizacji projektu wykonany został remont chodników części ul. Zamkowej i ul. Powstań-
ców Styczniowych, remont nawierzchni dróg ul. Nowa i ul. Reja oraz wykonane zostały prace drogowe 
rozbiórkowe wraz z wykonaniem podbudowy części drogi ul. Zamkowa. Wykonawca Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa wykonał przedmiotowe zadania za kwotę 235 176,67zł 
zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 96 955,63 zł. W ramach kontynuacji prac wykonano 
nową nawierzchnię ul. Powstańców Styczniowych oraz części ul. Zamkowa.

Przemków skorzystał już z dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 
w latach 2016  - 2018.

Do końca roku wykonany został także chodnik przy przystanku autobusowym na ul. Szprotawska, na 
Osiedlu Głogowskim oraz wyremontowany zniszczony odcinek chodnika na ul. Słonecznej.  
              (UM)

W październiku br. zakończono realizację projektu pn „Prze-
budowa świetlicy wiejskiej w Ostaszowie i zagospodaro-
wanie terenu rekreacyjno – zabawowego w Jędrzychówku 
w Gminie Przemków”. 22 sierpnia 2019 r. Burmistrz Przem-
kowa Jerzy Szczupak podpisał umowę w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego w wysokości do 26 471,00 zł 
w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.
Celem konkursu było wsparcie aktywności mieszkańców 
obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokoje-
nie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warun-
ków życia na wsi. Nadrzędnym celem realizowanego zada-
nia była poprawa infrastruktury umożliwiającej organizację 
wolnego czasu i integracja lokalnej społeczności. 
W ramach projektu wykonano kominek w celu ogrzania po-
mieszczeń świetlicy w Ostaszowie i umożliwienia miesz-
kańcom organizacji spotkań integracyjnych przez cały rok.
W części dotyczącej zagospodarowania placu rekreacyj-
no-zabawowego w Jędrzychówku zakupiono elementy 
zabawowe i małej architektury m.in. huśtawki, bujak, ka-
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Nowa świetlica w Wysokiej
W najbliższych dniach zakończona zostanie inwestycja pn. 
„Przebudowa z rozbudową wraz z wyposażeniem świetli-
cy wiejskiej w Wysokiej, Gmina Przemków”. 31 stycznia 
2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolno-
śląskiego Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał 
umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Eu-
ropejskiej dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełnią-
ce funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe „WOLAR” sp. z o.o. z Wrocła-
wia wykona przedmiotowe zadanie za kwotę 945 196,93 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania 
wynosi 498 274 zł. 

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez przebudowę 
obiektu świetlicy wiejskiej, obecnie całkowicie nie nadającej się do użytkowania, która pełnić będzie 
funkcje kulturalne z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi 
wzbogacenie oferty kulturalnej, rozwój usług dydaktyczno - wychowawczych i edukacyjnych dla miesz-
kańców sołectwa Wysoka, którzy od wielu lat zgłaszali potrzebę budowy obiektu.

              (UM)

ruzelę, ławki i kosze na śmieci. W projekt aktyw-
nie włączyła się lokalna społeczność sołectwa, 
mieszkańcy samodzielnie przygotowali teren pod 
planowane urządzenia i wykonali piaskową na-
wierzchnię bezpieczną. Wcześniej samodzielnie 
zamontowali ogrodzenie całego placu wokół świe-
tlicy aby zapewnić bezpieczeństwo osób korzy-
stających z placu, w tym przede wszystkim dzieci. 
Uroczyste otwarcie placu, zorganizowane przez 
mieszkańców Jędrzychówka, nastąpiło w  dniu 14 
listopada br.
Celem projektu było zagospodarowanie wspólnej 
przestrzeni wsi Ostaszów i Jędrzychówek – miej-
sca spotkań integrujących mieszkańców, organi-
zacji wspólnych imprez okolicznościowych i tema-
tycznych dla całych rodzin, w tym ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci. 
Wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w re-
alizację zadania, a szczególnie sołtysom, ser-
decznie dziękujemy.       (UM)
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Przejęte grunty kąpieliska
3 grudnia br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczu-
pak oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Przemków 
Bogusław Stankiewicz podpisali akt notarialny 
dotyczący zamiany gruntów będących własno-
ścią Gminy Przemków na grunty Skarbu Pań-
stwa pozostające w zarządzie Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nad-
leśnictwo Przemków. 18 lipca br. Radni Rady 
Miejskiej w Przemkowie wrazili zgodę na taką 
zamianę, podejmując stosowną uchwałę. 

Nieruchomości, które Gmina przejęła od Nad-
leśnictwa Przemków przeznaczone są na cele 
związane m.in. z rekreacją. Gmina przejęła tak-
że grunty pod budownictwo mieszkaniowe, które 
w przyszłości mogą być sprzedane jako działki 
budowlane. W zamian za nabyte nieruchomości 
Gmina przekazała dla Nadleśnictwa grunty, któ-
rych celem jest prowadzenie prawidłowej gospo-
darki leśnej.

Jest to z całą pewnością milowy krok w kierunku 
przejęcia terenów kąpieliska miejskiego. Chodzi 

10 grudnia br. policjanci Posterunku Policji w Przem-
kowie otrzymali nowe auto służbowe – oznakowany 
radiowóz marki Kia Sportage. Burmistrz Przemkowa 
Jerzy Szczupak oficjalne przekazał na ręce Komen-
danta Powiatowego Policji w Polkowicach mł. insp. 
Waldemara Cichockiego, I Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Polkowicach kom. Tomasza 
Jagielskiego oraz Kierownika Posterunku Policji 
w Przemkowie Miłosza Ilkiewicza, kluczyki oraz do-
kumenty do nowego auta.

W zakupie nowego auta partycypowała Gmina 
Przemków. 22 maja br. Burmistrza Przemkowa re-
prezentujący Gminę i nadinspektor Tomasz Trawiń-
ski – Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 
reprezentujący Skarb Państwa, podpisali porozu-
mienie w sprawie pokrycia przez gminę 50% warto-
ści pojazdu służbowego w kwocie 50.000,00 zł

Nowy radiowóz z całą pewnością stanowi wzmocnie-
nie techniczne w codziennej służbie przemkowskich 
funkcjonariuszy, ułatwi i poprawi szybkość reakcji, 
a przede wszystkim wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa na terenie naszej gminy.     
              (UM)

o teren po lewej stronie od wejścia na kąpielisko 
obejmujący parking, dawne pole biwakowe wraz 
z zabudowaniami stanowiącymi dawne szatnie. 
Gmina Przemków od wielu lat stara się przejąć 
grunty od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa w celu uruchomienia kąpieliska miejskiego.

 „Gmina o tak niezwykłych walorach przyrodni-
czo-krajobrazowych jak Przemków musi mieć 
stworzoną odpowiednią bazę dla rozwoju tu-
rystyki i rekreacji stanowiącą dodatkowy atut 
i zachętę do odwiedzenia naszego miasta. Ką-
pielisko to wyjątkowy teren, który ma ogromne 
znaczenie również dla naszych mieszkańców. 
Jego uruchomienie, a wraz z nim rozbudowa 
bazy rekreacyjno-sportowej stanowi jeden z klu-
czowych celów moich działań. Obecna zamiana 
gruntów to pierwszy, podstawowy krok w kierun-
ków ich realizacji” – Jerzy Szczupak Burmistrz 
Przemkowa.

      (UM)



14

Wieści Przemkowskie nr 4/2019URZĄD MIEJSKI

Bezdomne zwierzęta

Połączenie klubów sportowych
Wieloletnie próby połączenia działających na terenie Przemkowa klubów sportowych przyniosły pozy-
tywne zakończenie. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak wielokrotnie spotykał się z zawodnikami, 
trenerami i działaczami klubów w celu wypracowania dogodnego dla wszystkich rozwiązania. W roz-
mowach uczestniczyli prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej Padewski oraz 
dyrektor Podokręgu Legnica Adam Michalik. Ponadto do działania w ramach struktur stowarzyszenia 
zaproszeni zostali wszyscy, którzy chcą się zaangażować i mieć wpływ na działalność i politykę nowo-
utworzonego klubu.

„Dziękuję wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniach za spokojną, merytoryczną dyskusję, 
władzom DZPN, zarządowi Zametu i UKS-u, trenerom, piłkarzom i kibicom obydwu klubów oraz rad-
nym i sympatykom sportu za zaangażowanie, wolę kompromisu i odważne decyzje. Udało nam się do-
konać tego historycznego połączenia, stworzenia jednego klubu, bez podziałów i z silnym wsparciem 
finansowym Gminy, w którym działać będzie mógł każdy mieszkaniec zainteresowany rozwojem piłki 
i sportu w naszej Gminie. Ten sukces jest wspólnym sukcesem nas wszystkich - połączyło nas dobro 
przemkowskiego sportu i niech dalej nas łączy” - Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak

5 listopada 2019. w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo
-Wyborcze Stowarzyszenia MGKS „ZAMET” Przemków, w którym uczestniczył Burmistrz Przemkowa 
Jerzy Szczupak już jako jego członek. W poczet członków stowarzyszenia weszła również część rad-
nych i pracowników Urzędu Miejskiego. Podczas zebrania wysłuchano sprawozdania merytorycznego 
i finansowego klubu, które zaprezentował Waldemar Urbaniak, po czym na wniosek Komisji Rewizyjnej 
udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Realizując porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyło 47 członków Stowarzy-
szenia, wybrano nowe władze klubu, których skład osobowy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami  
tworzą  2 osoby z MGKS ZAMET, 2 z UKS Huta oraz 1 osoba wskazana przez Burmistrza Przemkowa.

Obecny Zarząd MGKS „ZAMET” Przemków:
-  Waldemar Urbaniak - Prezes Zarządu,
- Marek Mazurek - Vice Prezes Zarządu, 
- Daniel Kleszczewnik -Sekretarz,
- Karol Puzio -Członek,
- Janusz Andrzejczak - Członek.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Piotr Drewniak, Kamil Piech, Włodzimierz Kania.
Realizacja postanowień wypracowanych podczas wcześniejszych spotkań dotyczących połączenia 
klubów piłkarskich w Przemkowie ma ogromne znaczenia szczególnie w kwestii przejścia i gry zawod-
ników w MGKS ZAMET i działania w strukturach jednego klubu.     (UM)

Do zapewnienia opieki czworonogom zobowiązana jest Gmina, a bezdomnych psów i kotów jest coraz 
więcej. Rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt wymaga wielu działań na różnych poziomach. 
Na terenie gminy Przemków funkcjonuje program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności, 
wynikające z ustawy o ochronie zwierząt. Ich celem jest ograniczenie liczby bezdomnych czworono-
gów, zapewnienie im opieki, ograniczenie populacji kotów wolno żyjących. Jednak bardzo dużo pracy 
przed nami, szczególnie w zakresie edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego i odpowiedzial-
nego traktowania zwierząt. W roku 2019 r. Gmina Przemków podejmowała 18 interwencji w sprawie 
bezdomnych zwierząt i prowadził kilka spraw w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Musimy pamię-
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tać, że koszty, które ponosi Gmina w sprawie przeciwdziałania bezdomności zwierząt można w znacz-
nym stopniu ograniczyć!!!

Pamiętajmy, że niezwykle istotną kwestią jest ograniczenie rozmnażania psów i kotów. Sterylizacja 
czy kastracja jest skutecznym, trwałym i bezpiecznym sposobem na zapobieganie niekontrolowanej 
reprodukcji zwierząt domowych.

Kolejnym sposobem na ograniczenie zjawiska bezdomności psów i kotów jest odpowiedzialne ku-
powanie zwierząt. Jeżeli jednak rasa nie jest dla nas kluczowa lub nie dysponujemy środkami finan-
sowymi na zakup czworonoga z zarejestrowanej hodowli, dobrym rozwiązaniem jest adopcja. Dzięki 
Państwa zaangażowaniu w udostępnianiu informacji na temat odłowionych bezpańskich psów, Gminie 
Przemków udało się w 2019 roku odnaleźć właścicieli czterech psów i przekazać do adopcji trzy bez-
domne pieski, które zdobyły tym samym nowy dom. Gratulujemy nowym właścicielom, a w imieniu 
zwierząt – serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami adopcji - Uchwała Nr VI/56/19 Rady Gminy Przemków 
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2019 roku” i zaglądania na naszą 
stronę www.przemkow.pl zakładka: Aktualności, w oczekiwaniu na informację o nowych czworonogach 
szukających właściciela lub nowego opiekuna.

Mieszkańców Przemkowa prosimy o czujność. Jeżeli dzieje się krzywda zwierzęciu domowemu pro-
simy o przekazanie informacji na policję lub do Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Pamiętajmy jedno-
cześnie, że jesteśmy sami jako właściciele czworonoga zobowiązaniu do przestrzegania zapisów § 6 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemków (uchwała nr XXIII/113/16 
Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 03 listopada 2016 r.), tj.:

„§ 6. 1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwa-
rzać zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodowały 
szkód i uciążliwości dla otoczenia. 

2. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach publicznych, w szczególności takich jak: drogi, chod-
niki, podwórka, parki, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych 
przez zwierzę. 

3. Opiekun zwierzęcia jest zobowiązany do zebrania odchodów do torebki papierowej lub worka ulega-
jącego biodegradacji i umieszczenia ich w koszu ulicznym. 

4. W miejscach publicznych zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod 
nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia. 
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11 listopada w Przemkowie
Obchody 101. Rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę w Przemkowie rozpoczęły 
się już w piątek 8 listopada o godz. 10.30 Mar-
szem Niepodległości, który wyruszył spod Ze-
społu Szkół do Przemkowskiego Ośrodka Kultu-
ry. Udział w marszu wzięło ponad 500 osób. Byli 
to głównie uczniowie Zespołu Szkół i przedszko-
laki, które dołączyły na trasie oraz mieszkań-
cy Przemkowa. Uroczystość w Przemkowskim 
Ośrodku Kultury rozpoczęła się odśpiewaniem 
hymnu narodowego, (które to wydarzenie zosta-
ło zgłoszone do akcji „Rekord dla Niepodległej”), 
po którym wyświetlony został film pt. „Niezwykła 
animacja na 100 lecie polskiej niepodległości!”. 
Uczestnicy wysłuchali wzruszającej interpreta-
cji wiersza pt. „Orlątko” oraz piosenki „Uwięzio-
ny Ptak - Niepodległość, trudne słowo”, w wy-
konaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Przemkowie. Miłym akcentem na zakończenie 
uroczystości był poczęstunek rogalikami z bia-
ło-czerwoną chorągiewką, upieczonymi dzień 
wcześniej w POK-u przez uczennice Zespołu 
Szkół. 

W niedzielę, 11 listopada br., w kościele para-
fialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostaniu się w spo-
sób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania. 

6. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć 
nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umie-
ścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem „UWA-
GA PIES” lub o podobnej treści. 

7. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta agresywne, w tym psy agresywne, należy wypo-
sażyć przy każdym wejściu na teren nieruchomości w: 

a) dzwonek służący do wezwania właściciela nieruchomości, 

b) tabliczkę ostrzegawczą o minimalnym formacie 15 x 20 cm, z czytelnym napisem ostrzegającym 
o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego, w tym psa agresywnego.”     
              (UM)

Ogłoszenie:
Hotel  dla  psów  i  kotów  w  okresie  świątecznym. 

Wacław  Pachecka  Chocianów,  ul  Głogowska  4a,  tel.  606  374  552

ryi Panny w Przemkowie, odbyła się uroczysta 
msza święta w intencji Ojczyzny, z udziałem 
pocztów sztandarowych przemkowskich szkół, 
Stowarzyszenia Dzieci Wojny i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Przemkowie. Po mszy, uczestnicy 
obchodów, na czele z motocyklistami ze Stowa-
rzyszenia Miłośników Motoryzacji w Przemkowie 
przeszli pod pomnik Dzieci Wojny, by złożyć tam 
kwiaty i uczcić pamięć bohaterów, którzy oddali 
życie za Ojczyznę. 

Mieszkańcy Osiedla Huta mogli uczestniczyć 
w wydarzeniach przygotowanych przez Szko-
łę Podstawową nr 2: 8 listopada w uroczystym 
apelu, 11 listopada w przedstawieniu przygo-
towanym przez uczniów szkoły i 12 listopada 
w przemarszu ulicami osiedla. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej  
8 listopada również przygotowała uroczysty apel. 

         (UM)
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Jubileusz 60-lecia Przemkowskiej Orkiestry Dętej
19 października 2019 r. w sali widowiskowej 
Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki 
świętowaliśmy Jubileusz 60-lecia działalności 
Przemkowskiej Orkiestry Dętej. Na uroczystość 
przybyli bardzo licznie mieszkańcy Przemkowa, 
byli członkowie Orkiestry i zaproszeni goście, 
m.in. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, 
Wicestarosta Powiatu Polkowickiego Krzysztof 
Nester, Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny ks. Kanonik Krzysztof 
Mrukowicz, Proboszcz Parafii Pw. św. Archanioła 
Michała ks. Mitrat Igor Popowicz, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matu-
szak, radni Rady Miejskiej w Przemkowie, sołtysi, 
dyrektorzy przemkowskich szkół, jednostek orga-
nizacyjnych i zakładów pracy, prezesi lokalnych 
stowarzyszeń, a także goście szczególni – pani 
Stanisława Sokół - żona wieloletniego kapelmi-
strza orkiestry Antoniego Sokoła wraz z córkami 
oraz pan Zbigniew Gruszczyński - syn założycie-
la i pierwszego dyrygenta orkiestry. 

Koncert jubileuszowy został podzielony na trzy 
części – trzy okresy i trzech kapelmistrzów: Igna-
cy Gruszczyński, Antoni Sokół oraz Andrzej Kury-
las. Ostatnia z tych części to najnowszy repertuar 
grany przez obecny skład muzyków. Wykony-
wanej muzyce towarzyszyły zdjęcia, na których 
można było odnaleźć siebie, swoich bliskich czy 
znajomych, związanych kiedyś bądź teraz z ze-
społem. 

W przerwach między utworami były wzruszają-
ce wspomnienia i zabawne anegdoty związane 
z orkiestrą. Były też podziękowania od członków 
orkiestry dla: pani Stanisławy Sokół, dla żyjących 
muzyków z pierwszego składu orkiestry, panów: 
Stanisława Chorostkowskiego i Konstantego Ma-
luszyckiego oraz podziękowania dla osób, które 
dziś wspierają orkiestrę w jej działaniach oraz za-
pewniają funkcjonowanie: Burmistrza Przemko-
wa Jerzego Szczupaka, ks. kan. Krzysztofa Mru-
kowicza, ks. kan. Mirosława Werłosa, Zbigniewa 
Gruszczyńskiego, Małgorzaty Kotlickiej, dyrek-
tor Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Bibliote-
ki Bogumiły Ornatowskiej-Cichoszewskiej oraz 
pracownic POKiB: Balladyny Kamińskiej, Joan-
ny Więckowskiej, Mileny Gliszczyńskiej i Żakliny 
Więckowskiej. Szczególne podziękowania zło-
żono też trzem parom małżeńskim, które od lat 
wspólną pasję do muzyki realizują przez udział 
w próbach i koncertach orkiestry: Joannie i Irene-
uszowi Kukiełkom, Renacie i Bartłomiejowi Dwor-
czyńskim oraz Jolancie i Jackowi Janikowskim. 
Nie zabrakło też wzruszających podziękowań od 
muzyków dla kapelmistrza Andrzeja Kurylasa, 
który w przyszłym roku będzie świętował 20-lecie 
dyrygentury w przemkowskiej orkiestrze. 

Ostatnim punktem programu była licytacja histo-
rycznego saksofonu oraz wielki jubileuszowy tort 
dla wszystkich uczestników uroczystości. Życzy-
my kolejnych jubileuszy!          (POKiB)

EtnoPolska 2019
 29 października br. odbyło się podsumowa-
nie i zakończenie projektu pn. „Nasze rękodziel-
nicze tradycje” realizowanego przez Przemkowski 
Ośrodek Kultury i Bibliotekę w ramach Programu 
„EtnoPolska 2019”, który jest finansowany przez 
Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 W ramach projektu, w 8 świetlicach wiej-
skich i w POK-u odbyły się warsztaty z rękodzieła, 
które od lat i przez kolejne pokolenia jest obecne 
na terenie naszej gminy. Pod okiem doświadczo-
nych twórców, uczestnicy warsztatów uczyli się 
wyplatać wieńce dożynkowe, wielkanocne palmy, 
tworzyć kwiaty z bibuły, tradycyjne, wykonane wo-
skiem pisanki, ceramiczne naczynia oraz zdobić 
pierniki. 
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Co tam sąsiedzie?

 Wszelkie działania projektu były dokumen-
towane i na podstawie zebranych zdjęć powsta-
ła publikacja pt. „Nasze rękodzielnicze tradycje”, 
którą można obejrzeć na stronie facebookowej 
Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki oraz 
otrzymać nieodpłatnie w siedzibie ośrodka.  
      (POK)

W ramach projektu pn. „Co tam sąsiedzie?”, 
dofinansowanego ze środków Programu Dzia-
łaj Lokalnie, Fundacji „Wrzosowa Kraina” oraz 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce, grupa nieformalna „Wspólny-
mi siłami” oraz Przemkowski Ośrodek Kultury 
i Biblioteka byli współorganizatorami 3 wycie-
czek do ciekawych, ale niekonieczne znanych 
naszym mieszkańcom miejsc we Wrzosowej 
Krainie. 

W sierpniu odwiedziliśmy Borówki w gminie Gro-
madka, gdzie we Wrzosowej chacie wzięliśmy 
udział w warsztatach zielarskich i kulinarnych. 

We wrześniu byliśmy w Lipianach – wiosce 
smaków. Tam uczestniczyliśmy w warsztatach:  
kulinarnych „Bałkańskie przysmaki” i tworze-
nia dekoracji z masy marcepanowej, w qu-
eście „Wyprawa odkrywców - Szlakiem Lipo-
wego Zagajnika” oraz olimpiadzie kulinarnej. 
Ostatnia wycieczka odbyła się w październiku 
do Bukownej, gdzie w zagrodzie edukacyjnej 
„Ogród Freya” braliśmy udział w jesiennych 
wykopkach i zajęciach ”Świat ziemniaka” 
oraz zwiedziliśmy „Ogród Freya” z jego niety-
powymi, czasami egzotycznymi roślinami. Na 
koniec odbyło się pieczenie na grillu uzbiera-
nych przez nas ziemniaków. 

Udział w tych wyjazdach dla wielu osób był zaskoczeniem, że tak niedaleko, niemalże po sąsiedzku, 
są niezwykle interesujące i piękne miejsca. 

                   (POKiB)
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M a ł a  k s i ą ż k a  -  w i e l k i  c z ł o w i e k
Od września tego roku nasza biblioteka publiczna jest realizatorem 
ogólnopolskiego projektu promującego czytelnictwo wśród naj-
młodszych dzieci, który nosi tytuł: „Mała książka - wielki człowiek”. 
W ramach akcji zachęcamy Małych Czytelników (dzieci w wieku 
3-6 lat) i ich rodziców do odwiedzenia naszej biblioteki gdzie moż-
na otrzymać Wyprawkę Czytelniczą czyli: książkę, poradnik dla 
rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika. Następnie zapraszamy 
do kolejnych odwiedzin, a po wypożyczeniu 10 książek i otrzyma-
niu 10 naklejek, Mały Czytelnik otrzymuje imienny dyplom potwier-
dzający jego czytelnicze zainteresowania. W projekcie mogą brać 
również udział dzieci, które są już zapisane do biblioteki. 

Serdecznie gratulujemy naszej małej czytelniczce, Gabrysi Gałka, 
która jako pierwsza uzbierała komplet naklejek. Gabrysia ambitnie 
brała udział w projekcie, wypożyczała książki, a w nagrodę została uhonorowana oficjalnym Dyplomem 
Małego Czytelnika. Zachęcamy dzieci do odwiedzania Biblioteki i do odebrania Wyprawki Czytelniczej.

                   (POKiB)

W „Wieściach Przemkowskich” nr 2/2019 Grupa Teatralna Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, opisując kolejne aktorskie wyzwanie- baśń 
o „Kocie w butach”, poinformowały czytelników o przygotowaniach spektaklu teatralnego „Zemsta” 
Aleksandra Fredry i o planowanym terminie premiery. Niestety, czas wystawienia sztuki uległ zmianie. 
Nie będzie to jesień, jak przewidywaliśmy lecz przełom stycznia i lutego 2020 roku.

Powód jest bardzo prosty, nieustanna praca Grupy 
Teatralnej wspieranej przez pracowników POKiB. 
Miesiące wrzesień, październik i początek listopada 
przeznaczone zostały na próby i granie przedstawień. 
Najpierw powtórzyliśmy spektakl „Kot w butach”, 
tym razem dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych 
z Przemkowa, Przecławia, Radwanic, Buczyny; na-
stępnie ponownie zagraliśmy dramat „Dziady cz. II” 
Adama Mickiewicza dla uczniów klas VII szkół pod-
stawowych z Przemkowa, Wysokiej oraz dla uczniów 
kl. VII i VIII szkół podstawowych z Buczyny i Gawo-
rzyc. Wystąpiliśmy ponownie dla dorosłej publiczno-
ści – mieszkańców Gminy Przemków oraz dla koleżanek i kolegów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Grębocicach.

Obecnie trwają bardzo intensywne próby połączone z przygotowaniem kostiumów i opracowywaniem 
scenografii do „Zemsty”. Prosimy o wypatrywanie w styczniu 2020 roku plakatów dokładnie informują-
cych o dniu i godzinie wystawienia tej sztuki. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierają naszą pracę artystyczną i widzą 
wartość w naszych działaniach. Życzymy wszystkim czytelnikom „Wieści Przemkowskich” Zdrowych 
i  Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz jak najpomyślniejszego Nowego Roku.    
                (PUTW i POKiB)

„Hej! Gerwazy! Daj gwintówkę! Niechaj strącę tę makówkę…”
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Wizyta konsula honorowego Królestwa Hiszpanii 
w Zespole Szkół w Przemkowie

    26 listopada 2019 r. Zespół Szkół w Przemkowie odwiedził konsul honorowy Królestwa Hiszpanii pan 
Jesus Garcia-Nieto Moreno, w towarzystwie Pełnomocnika Wojewody ds. Obchodów Stulecia Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości pana Piotra Piss. Spotkanie odbyło się z okazji 100-lecia nawiąza-
nia przez niepodległą Polskę stosunków dyplomatycznych. W tej ciekawej, żywej lekcji, przybliżającej 
nam polsko – hiszpańskie stosunki dyplomatyczne, historię i kulturę kraju z którego pochodzi nasz 
gość honorowy, wzięli udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie klas VII i VIII SP. 

    Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych oraz odegrania hymnu Hisz-
panii i odśpiewania hymnu Polski. Następnie Monika Dźwigaj – dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sen-
dler w Przemkowie – powitała szanownych gości. Po oficjalnych powitaniach pan Jesus Garcia-Nieto 
Moreno ciekawie i barwnie przedstawił dzieje stosunków polsko-hiszpańskich od średniowiecza do 
czasów współczesnych. Prezentacja pana konsula pokazywała, że losy Polaków i Hiszpanów były 
i są ze sobą ściśle powiązane. Konsul mówił nie tylko o historii, ale również o współpracy kulturalnej  
i naukowej. Po jego wystąpieniu przyszedł czas na krótki quiz dotyczący stosunków polsko-hiszpań-
skich. Po quizie dyrektor Monika Dźwigaj podziękowała panu konsulowi za wizytę. 

    Na koniec spotkania – już w mniejszym gronie – przyszedł czas na pytania. Pan konsul opowiadał 
jak objął stanowisko konsula honorowego, co mu się najbardziej podoba w Polsce, które polskie danie 
najbardziej mu smakuje itp. Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze.   
              (MD)

„Wolne społeczeństwo – aktywne społeczeństwo”
    24 października 2019 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Przemkowie oraz grupa uczniów 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie i PSP w Wysokiej wzięli udział w wycieczce edukacyjnej 
na Uniwersytet Zielonogórski. Wyjazd był elementem realizacji projektu „Wolne społeczeństwo – 
aktywne społeczeństwo”. 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 otrzy-
mała EDUCO -  PRZEMKOWSKA FUNDACJA SPOŁECZNO–OŚWIATOWA kierowana przez Pawła 
Kuźmiaka i Stefan Dudrę. Grant został przygotowany wspólnie z dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie 
Moniką Dźwigaj.
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    Podczas wyjazdu uczniowie wysłuchali wykładów związanych tematycznie z realizowanym projek-
tem. Profesor Jarosław Macała przybliżył funkcjonowanie Polski w strukturach NATO, dr Beata Sprin-
ger przeprowadziła warsztaty na temat transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku, a dr hab. 
Aleksandra Kruk omówiła za i przeciw przynależności Polski do Unii Europejskiej. Pobyt na UZ zakoń-
czyliśmy wysłuchaniem wskazówek mgr Renaty Baszyńskiej odnośnie właściwego przygotowania się 
do debat i doskonalenia umiejętności  dyskusji. 

    14 listopada 2019 r. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie odbyły się zajęcia w ramach 
projektu „Wolne społeczeństwo – aktywne społeczeństwo”. W zajęciach wzięła udział młodzież 
z Zespołu Szkół w Przemkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej, a także słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Przemkowie. Głównym celem spotkania było zaprezentowanie uczest-
nikom istoty debaty oksfordzkiej oraz próba takiej formy wymiany argumentów wśród uczniów Szkół 
Podstawowych, przed planowanym na grudzień turniejem debat. W pierwszej części dwie drużyny  
licealistów z Przemkowa debatowały na temat „Warto brać udział w wyborach”. Debata została omó-
wiona i oceniona przez widownię. Następnie po krótkich warsztatach uczniowie szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy zmierzyli się z tematem „Warto mieszkać w Przemkowie”. 

    Kolejnym działaniem w realizacji projektu był wyjazd w dniu 06.12.2019 r. uczniów klas ósmych ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie, na edukacyjną wycieczkę na Uniwersytet Zielonogórski. Od-
wiedziliśmy  Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest Innowacyjnym 
Centrum Regionu. To miejsce spotkania nauki, nowoczesnego przemysłu oraz szeroko rozumianej 
przedsiębiorczości. Nasza wycieczka po Parku rozpoczęła się od zwiedzania laboratoriów Centrum 
Budownictwa Zrównoważonego i Energii. Szczególne wrażenie wywarły na nas Laboratorium Kompa-
tybilności Elektromagnetycznej oraz Laboratorium Akustyki i Elektroakustyki. W Parku odwiedziliśmy 
również Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka oraz Centrum Technologii Informatycz-
nych. Grupa uczniów uczęszczająca na zajęcia robotyki i programowania w Zespole Szkół w Przem-
kowie już zapowiedziała tam swoją kolejną wizytę. Uczniowie wezmą udział w zajęciach praktycznych 
dotyczących programowania obrabiarek CNC.

    Drugi etap naszego „Mikołajkowego” wyjazdu to zajęcia wykładowe na Uniwersytecie Zielonogór-
skim. Doktor Artur Doliński z Instytutu Psychologii poprowadził wykład na temat depresji. Psycholog 
omówił przyczyny powstania choroby u młodych osób i metody walki z depresją. Następnie profesor 
Inessa Nowosad z Instytutu Pedagogiki przeprowadziła wykład dotyczący motywacji. Uczniowie klas 
ósmych i licealiści bliżej poznali zasady motywowania innych i samych siebie do działania. Realizato-
rzy projektu mają nadzieję, że poruszana tematyka wyjazdu będzie motorem napędowym dla młodych 
Przemkowian do aktywnego działania nad samorozwojem, działania na terenie szkoły i na rzecz lokal-
nego środowiska. 

    Nasz pobyt na Uniwersytecie Zielonogórskim zorganizował radny Powiatu Polkowickiego prof. Ste-
fan Dudra – dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, prezes fundacji EDUCO. 

    16 grudnia 2019 r. zakończyliśmy i podsumowaliśmy realizację projektu Turniejem Debat. Młodzież 
biorąca udział w projekcie zmierzyła się z tematami:
    1. Przyjęcie Polski do NATO zwiększyło bezpieczeństwa naszego państwa.
    2. Wejście do Unii Europejskiej wpłynęło na rozwój cywilizacyjny Polski.
    3. Rok 1989 to najważniejsze wydarzenie dla Polski po II wojnie światowej.
    Możliwość publicznego przemawiania jaką daje udział w debacie oksfordzkiej to okazja do rozwija-
nia swoich umiejętności i szansa na walkę z własnymi słabościami takimi jak np. trema, nieśmiałość, 
brak precyzji w wyrażaniu swojego stanowiska. Debaty są nie tylko doskonałą intelektualną rozrywką. 
Stanowią również narzędzie, które pozwala wszechstronnie rozwijać warsztat mówcy: uczy dyscypliny 
intelektualnej, pracy głosem, kontroli własnego ciała. Dzięki debacie możemy poznać mechanizmy 
perswazyjne, nauczyć się tworzenia dobrych argumentów i obrony przed manipulacją. Debata to rów-



nież atrakcyjna metoda dydaktyczna i skuteczny sposób promowania wysokich standardów prowadze-
nia publicznych sporów. Kształtowanie postawy dialogu i zaufania, umiejętność wzajemnego słuchania 
i okazywania szacunku adwersarzom. Debaty mają służyć upowszechnianiu wysokich standardów 
prowadzenia publicznych sporów i stanowić remedium na obserwowany często w mediach niski po-
ziom kultury politycznej.            
              (MD)
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Damian Janus - uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Przemkowie 
Stypendystą  Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2018/2019 
otrzymał Damian Janus - uczeń klasy III Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. 
O stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych – liceów ogólnokształcących i techników, którzy otrzy-
mali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą 
średnią ocen lub uzyskując szczególne osiągnięcia, w co naj-
mniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wy-
niki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej 
dobre. 

Damian spełnił pierwszy warunek uzyskując promocję z wy-
różnieniem i najwyższą średnią w szkole w roku szkolnym 
2018/2019. Wysoka średnia ocen to nie jedyne sukcesy Da-
miana. Jest on również uczniem bardzo aktywnie działającym 
w szkole i środowisku lokalnym. W ubiegłym roku szkolnym 
reprezentował szkołę z sukcesami w wielu konkursach i tur-
niejach na szczeblu powiatu i regionu zajmując m.in.: pierw-
sze miejsce drużynowo w Powiatowym Turnieju Interdyscy-
plinarnym „Wiem, Umiem, Rozumiem”, drugie miejsce drużynowo w Powiatowym Konkursie „Młody 
Przedsiębiorca”, III miejsce w etapie regionalnym ogólnopolskiego „Turnieju debat historycznych IPN”, 
III miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. Uczeń reprezentował szkołę w etapie Regionalnym Olimpiady Przedsiębiorczości. Damian 
pełni funkcję chorążego w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, 
współpracuje również z grupa teatralną Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

27 listopada 2019 r. Damian odebrał we Wrocławiu akt stypendialny z rąk Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty Romana Kowalczyka.             
              (MD)
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Wybrane sukcesy uczniów z Zespołu Szkół w Przemkowie
Pierwsze miesiące roku szkolnego 2019/2020 zaowocowały wieloma  osiągnięciami uczniów Zespołu 
Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Poza szeregiem konkursów, jakie odbyły się na poziomie szkol-
nym nie zabrakło imprez i możliwości prezentacji swoich umiejętności i uzdolnień w powiecie i regionie.

3 października 2019 r. miał miejsce w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, XVIII Powiato-
wy Bieg na Orientację –Wyprawy Odkrywców. Konkurs odbył się tradycyjnie pod patronatem Starosty 
Polkowickiego. W imprezie wzięły udział cztery drużyny reprezentujące Szkoły Podstawowe z terenu 
powiatu polkowickiego. Uczestnicy zawodów zmagali się z różnorodnymi zadaniami z zakresu  geo-
grafii, biologii i elementów historii gminy Przemków oraz znajomością regionu. Ze  zwycięstwa  cieszyła 
się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie w składzie Michał Dźwigaj i Patryk Siepietowski. Imprezę uświetnili swoją obecnością 
Kamil Ciupak - Starosta Polkowicki oraz Krzysztof Nester - Wicestarosta Polkowicki.  Panowie wraz 
z dyrektorem Zespołu Szkół w Przemkowie – Moniką Dźwigaj wręczyli dyplomy i nagrody, które zostały 
przygotowane dla wszystkich uczestników Turnieju. Nagrody ufundował  Zarząd Powiatu w Polkowi-
cach. Upominki i podziękowania otrzymali także opiekunowie drużyn.

Uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej wzięli udział w XVIII Spartakiadzie Sportowo-Ekologicz-
nej pod Patronatem Starosty Polkowickiego, w której uczestniczyły 4 drużyny z powiatu polkowickiego. 
Drużyna reprezentująca szkołę w składzie: Wojciech Chomiak, Hanna Kania, Natalia Kluczka, Piotr 
Kraska, Adam Kudła, Jan Łaszewski, Maciej Niziałek, Michał Pyrzyk, Aleksandra Stafiniak, Oliwier Świ-
tliński rozwiązywała test z wiedzy przyrodniczej, a następnie współzawodniczyła w 6 konkurencjach 
sportowych. Po wszystkich zmaganiach drużyna naszej szkoły uplasowała się na II miejscu.

W dniach od 16 do 22 października uczniowie Szkoły Podstawowej zmagali się ze szkolnym etapem 
Dolnośląskich Przedmiotowych Konkursów „zDolny Ślązak”, których organizatorem jest Dolnośląski 
Kurator Oświaty. W tym roku konkurs obejmował aż 9 przedmiotów. W dniach 18 – 22 listopada 2019r.   
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół w Przemkowie wzięli udział w etapie powia-
towym. 18 listopada w czasie powiatowego etapu konkursu polonistycznego szkołę reprezentowali: 
Dominika Juszczak (kl. VI A), Michał Marcianiak (kl. VII A) oraz Paulina Rapkowska (kl. VII B). Tego 
samego dnia w etapie powiatowym konkursu historycznego udział wziął również  Michał Dźwigaj (kl. 
VIII B). 19 listopada uczniowie: Izabella Banyś (kl. VIII A), Michał Dźwigaj (kl. VIII B), Michał Marcianiak 
(kl. VII A) zmierzyli się z zadaniami przygotowanymi na etap powiatowy konkursu matematycznego. 
20 listopada uczeń klasy VIIIB Michał Dźwigaj rozwiązywał arkusz konkursowy etapu powiatowego 
konkursu chemicznego. 21 listopada  Paulina Rapkowska (kl. VII B) reprezentowała szkołę w etapie 
powiatowym konkursu z języka niemieckiego. Wyniki etapu powiatowego nie są jeszcze znane. Wy-
mienionym uczniom gratulujemy awansów do etapu powiatowego i z niecierpliwością oczekujemy na 
wyniki konkursów powiatowych i informacje o ewentualnych awansach do ostatniego etapu – finału 
wojewódzkiego.

24 października br. uczeń klasy VIII B Michał Dźwigaj brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Mate-
matycznym MAKS. Michał w kategorii klas ósmych SP uzyskał bardzo dobry wynik, plasując się na 
2  miejscu w województwie dolnośląskim i 33 miejscu w kraju.

W dniach 18-20 października 2019 r. w Miejskiej Górce odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Baseballu. Na baseballowych boiskach spotkały się drużyny z Miejskiej Górki, Wrocła-
wia, Witnicy, Wołowa i Przemkowa. Waleczni Przemków rozegrali mecze z Wrocławiem i Wołowem. 
W grupie zajęli I miejsce. Ostatecznie w turnieju uplasowali się na czwartej pozycji. Przemków repre-
zentowali zawodnicy: Auguścik Damian, Błaszak Maksymilian, Błaszak Kryspin, Bednarz Aleksander, 
Dudziak Krzysztof, Fesz Filip, Kania Gabriel, Komarnicki Tomasz, Kudła Adam, Kraska Piotr, Masełko 
Patryk, Pisarzowski Oskar, Potrzeba Michał, Turała Jakub, Wasula Eliasz.
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22 listopada br. w Domu Kultury „Jowisz” w Gaworzycach odbyła się druga część Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego „Moja Ojczyzna” skierowana do szkół podstawowych z klas V-VIII. Zespół Szkół 
w Przemkowie reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przem-
kowie: Olgierd Więckowski, Maciej Sołtysik oraz Natalia Serafin. Komisja konkursowa dokonała prze-
słuchania 45 recytatorów z czternastu szkół podstawowych Powiatu Polkowickiego. W kategorii klas 
V- VI  I miejsce  zajął uczeń klasy VA Szkoły Podstawowej nr 1  w Przemkowie – Olgierd Więckowski. 
Olgierd recytował wiersz „Orlątko” Artura Oppmana. Perfekcyjną recytację tego utworu w wykonaniu 
Olgierda Więckowskiego mogliśmy podziwiać dwukrotnie w czasie tegorocznych obchodów Święta 
Niepodległości w Przemkowie. Olgierd wystąpił podczas krótkiego apelu podsumowującego Marsz 
Niepodległości 08. listopada 2019 r. oraz 11 listopada 2019 r. pod pomnikiem Dzieci Wojny w Przemko-
wie w trakcie gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Serdecznie gratulujemy zwy-
cięstwa i życzymy dalszych sukcesów na artystycznej niwie.

Mówiąc o sukcesach artystycznych wymienić należy Martynę Sławicz, uczennica klasy VIII A zdobyła  
w tym roku szkolnym I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym “Śladami Przemkowskiego Par-
ku Krajobrazowego” oraz II miejsce w kategorii klas VII- VIII w regionalnym konkursie plastyczno-foto-
graficznym pt. ”Chrońmy przyrodę ojczystą”.

28 listopada 2019 r. drużyna w składzie: Dominika Juszczak, Małgorzata Rapkowska i Michał Marci-
niak reprezentowali Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie na IX Powiatowym 
Konkursie Ortograficznym pod patronatem Starosty Polkowickiego w Buczynie. Konkurs powiatowy 
został poprzedzony eliminacjami szkolnymi, w których wzięło udział 21 uczniów klas V- VIII. Nasza 
drużyna to laureaci konkursu szkolnego. Podczas eliminacji powiatowych uczniowie zmagali się z za-
daniami indywidualnymi i grupowymi. Młodzież z naszej szkoły spisała się bardzo dobrze zajmując 
II miejsce na jedenaście drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z całego powiatu.

1 grudnia 2019 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej wzięli udział w Barbórkowym Turnieju Szachowym 
w Gaworzycach. W kategorii klas szkół podstawowych wzięło udział 52 zawodników. Naszą szkołę 
reprezentowało pięciu uczniów: Tomasz Bartnicki, Michał Dźwigaj, Adrian Tarawski, Michał Marciniak 
i Maciej Marciniak. W grupie klas IV-VIII pierwsze miejsce zajął Adrian Tarawski, zaś w grupie klas I-III 
drugie miejsce zajął Maciej Marciniak. Pozostali uczniowie ZS w Przemkowie uplasowali się w pierw-
szej dziesiątce turnieju.            
              (MD)
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Newsy ze Szkoły w Wysokiej
Sukcesy naszych uczniów

    Jesień w ogrodach i parkach obfituje wysypem nasion, szypułek, szyszeczek i owoców. W tym roku 
postanowiliśmy przyłączyć się do akcji pn „Kasztanobranie”. Uzbieraliśmy około 350 kg, za które otrzy-
maliśmy symboliczną kwotę. Przeznaczyliśmy ją na zakup materiałów dydaktycznych.

Październik był miesiącem konkursów gminnych i powiatowych. 

    Po raz osiemnasty odbyła się cykliczna impreza pn. „Bieg na Orientację – Wyprawy Odkrywców”. 
Organizatorem biegu był Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Wysokiej zajęli III miejsce.  

    W październiku odbył się także XVIII Konkurs 
Wiedzy Przyrodniczo - Ekologiczno – Wędkarskiej. 
Uczniowie PSP Wysoka wykazali się wysokimi 
umiejętnościami i wiedzą zajmując I miejsce.

   Już po raz XVIII szkoła gościła zawodników ze 
szkół powiatu polkowickiego, biorących udział 
w Spartakiadzie Sportowo-Ekologicznej pod patro-
natem Starosty Polkowickiego. Przybyli uczniowie 
klas II i III mogli sprawdzić poziom swoich umiejęt-
ności sportowych w wielu konkurencjach sprawno-
ściowych. Ostatecznie zajęliśmy III miejsce.

   Język angielski nie jest nam obcy. Reprezentan-
ci naszej szkoły wzięli udział w  międzyszkolnym 
konkursie języka angielskiego „English is Fun”, na którym zajęli III miejsce.

   Majowy Piknik Myśliborski zakończył się wielkim sukcesem. Nasz zapał i wiedza, którą wykazaliśmy 
się podczas różnorodnych konkurencji przyrodniczych pozwolił nam zająć II miejsce i zdobyć nagrodę 
w postaci dwudniowej wycieczki do Myśliborza. 7 października, wyruszyliśmy w podróż, podczas której 
pogłębialiśmy swoją wiedzę biologiczno- przyrodniczą. 

   Cyklicznie uczniowie klas I- IV brali udział w dwudniowych zajęciach krajoznawczo-przyrodniczych 
pn: „Z wizytą u Leśnego Skrzata” oraz „Poznajemy las i jego miesz-
kańców” w Bazie Edukacji Przyrodniczej DZPK – Piotrowice.

   W październiku uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na 
uczniów i tym samym wstąpili do społeczności szkolnej. Wszystko 
odbyło się podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. Po uroczystym apelu przystąpiliśmy do wyborów Samorzą-
du Uczniowskiego.

   W listopadzie uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do eta-
pów powiatowych Konkursów zDolny Ślązak 2019 r. Czekamy na 
wyniki powiatowe. 

   Nasze uczennice uczestniczyły w Powiatowym Konkursie Poezji 
Patriotycznej w Gaworzycach „Moja Ojczyzna”, a jedna z nich zdo-
była wyróżnienie. 
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   Poza konkursami bierzemy udział w imprezach 
kulturalnych m.in. w  listopadzie wyruszyliśmy na 
jesienne spotkania z teatrem.

   Na koniec listopada nadeszły oczekiwane przez 
dzieci Andrzejki, które są wspaniałą okazją do do-
brej zabawy i stanowią  źródło szacunku dla tradycji 
oraz obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wy-
obraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać 
się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń 
i fantazji. 

   Grudzień rozpoczęliśmy obchodami Barbórkowy-
mi. Delegacja dzieci uczestniczyła w mszy świętej 
odprawionej w intencji Górników i ich rodzin. Pano-
wie zaszczycili Nas swoją obecnością, a dzieci przygotowały dla nich występ.

   Jak grudzień to i Mikołaj. Tradycje Mikołajkowe poznały wszystkie dzieci, a radości ze spotkania ze 
Świętym  nie było końca.

    Przed nami jeszcze wiele intensywnych działań w sferze nauki i kultury.     
                   (PSPW)

W dniach 29 – 31 października 2019 r. Publiczna Szkoła 
Podstawowa im Władysława Stanisława Reymonta go-
ściła w swoich murach wolontariuszy z zagranicy, którzy 
przybyli tu dzięki Fundacji Euroweek. Wolontariusze są 
wykwalifikowanymi szkoleniowcami, którzy mają do-
świadczenie w pracy z dziećmi oraz przechodzą skrupu-
latną rekrutację. Program Euroweek działa w Polsce już 
od 20 lat. Aktualnie gości 50 wolontariuszy z 25 krajów.

Naszą szkołę odwiedzili Ricky z Indonezji oraz Rodrigo 
z Meksyku. Warsztaty przeprowadzili we wszystkich kla-
sach zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem 
i  zakresem działań. Nasi goście między innymi zapozna-
li uczniów z kulturą swoich krajów. Wskazali na różnice 
i podobieństwa kulturowe między naszymi krajami, na-
uczyli nas tradycyjnych tańców. Wyjaśnili na czym może 
polegać szok kulturowy. Przedstawili ciekawostki, o któ-
rych wielu z nas nie wiedziało. W klasach młodszych 
uczniowie mieli za zadanie stworzenie prezentacji swo-
jego superbohatera oraz wymarzonej szkoły. W klasach 
starszych wolontariusze przeprowadzili warsztaty, pod-
czas których zadaniem uczniów było tworzenie projektów 
w grupach, a  następnie ich prezentacja.

Po zajęciach w szkole wolontariusze przebywali u rodzin 
goszczących, Państwa Kiziuk oraz Skraba. Dzięki temu 
zarówno rodziny jak i ich goście mieli możliwość lepsze-

Wizyta wolontariuszy Fundacji Euroweek w Szkole Podstawowej w Wysokiej
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go poznania się nawzajem. Ricky i Rodrigo dojeżdżali do szkoły z Kubą i Karolem autobusem, co dla 
naszych gości również było nowym doświadczeniem. Rodziny goszczące zapewniły gościom odpo-
wiednie atrakcje w postaci wyśmienitej polskiej kuchni, wycieczki po okolicy oraz miło spędzonego 
czasu na pizzy. Na koniec wszyscy stwierdzili, że było to niezwykłe doświadczenie i ciężko było się 
rozstać z tak wspaniałymi ludźmi.

Szkoła w Wysokiej jest otwarta na wizyty obcokrajowców, stara się aby przynajmniej raz do roku szkołę 
odwiedził ktoś z innego kraju. Takie spotkania pozwalają rozwijać kompetencje językowe, poszerzają 
horyzonty i ciekawość świata, budują otwartość oraz poczucie pewności siebie. Motywują do nauki 
języka angielskiego, który jest nie tylko szkolnym przedmiotem, ale przede wszystkim sposobem ko-
munikacji z całym światem.

Koordynatorem wydarzenia w szkole była Izabela Narogowicz.      
                    (PSPW)

Pierwsza Rocznica śmierci pana Pawła Juchoma

5 października obchodziliśmy I rocznicę śmierci pana Pawła Juchoma, byłego dyrektora Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Przemkowie, organisty w naszym kościele, przyjaciela dzieci i młodzieży. Pan Paweł 
nie urodził się w Przemkowie, ale został znanym i cenionym przemkowianinem. Jest wiele dziedzin, 
w  których działania pana Pawła, to czym żył i co było dla Niego ważne, pozostanie na zawsze w na-
szej pamięci.

Uroczystość rozpoczęła się koncelebrowaną Mszą św. odpustową ku czci św. Siostry Faustyny Ko-
walskiej. Księża modlili się w intencji parafian i świętej pamięci pana Pawła Juchoma. We Mszy św. 
uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. rodzina pana Pawła oraz licznie przybyli parafianie. Po wspólnej 
modlitwie została odsłonięta przez mamę pana Pawła - panią Grażynę Juchom i Burmistrza Przemko-
wa – pana Jerzego Szczupaka - tablica pamiątkowa poświęcona panu Pawłowi. Następnie, podążając 
za pocztem sztandarowym Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie, udano się do szkoły. Tu nastąpiło 
uroczyste nazwanie placu przed szkołą imieniem Pawła Juchoma. Przecięcia biało-czerwonej wstęgi 
dokonali: pani Grażyna Juchom, Burmistrz Przemkowa pan Jerzy Szczupak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej pan Janusz Matuszak oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Iwona Izienicka. Było to 
możliwe dzięki Radzie Miejskiej, która wcześniej przez aklamację podjęła taką uchwałę. W dalszej 
części uroczystości pani dyrektor przywitała gości i zaprosiła do obejrzenia prezentacji multimedialnej. 
Pokazano w niej, jak wiele działań podejmował pan Paweł na rzecz szkoły i lokalnego środowiska 
oraz parafii. Na zakończenie można było posilić się pysznym ciastem przygotowanym przez rodziców 
naszych uczniów.

Z życia Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie
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W przygotowaniu uroczystości wzięli udział: Burmistrz Przemkowa - pan Jerzy Szczupak, Proboszcz 
parafii pw. Miłosierdzia Bożego - ks. kan. Mirosław Werłos, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Przem-
kowie - pani Iwona Izienicka, nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów.

Akcja BohaterON 2019

Uczniowie klas IV – VIII w tym roku szkolnym przystąpili po raz pierwszy do ogólnopolskiej kampanii 
o tematyce historycznej „BohaterON – włącz historię!”, która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie 
uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych 
postaw i historii Polski XX wieku. Jednym z przedsięwzięć kampanii była akcja „Wysyłka kartek do Po-
wstańców”, w którą właśnie włączyli się nasi uczniowie. Akcja polegała na przeprowadzeniu w szkole 
projektu, którego zwieńczeniem są kartki oraz listy napisane do żyjących uczestników Powstania War-
szawskiego.

Najpierw na lekcjach historii uczniowie zapoznali się oraz pogłębili wiadomości o Powstaniu Warszaw-
skim. Następnie na języku polskim redagowali kartki i listy do wybranych przez siebie żyjących uczest-
ników Powstania Warszawskiego - lista żyjących uczestników została udostępniona w Internecie przez 
Fundację. Kolejno na plastyce uczniowie wykonali kartki, na których zapisali wcześniej zredagowaną 
treść. Wszystkie prace przesłano do Fundacji ROSA we Wrocławiu, skąd zostaną dostarczone do Po-
wstańców.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży ze względu na tematykę, jak 
również możliwość pisemnego kontaktu z konkretną osobą. Najlepszą rekomendacją powodzenia pro-
jektu są zapytania uczniów: „Czy w przyszłym roku też będziemy mogli pisać kartki do Powstańców?”. 
W projekt zaangażowali się nauczyciele: Waldemar Łapkowski, Dorota Makowiec, Dorota Guzikowska, 
Jolanta Janikowska, Aneta Rosińska. Koordynatorem działań szkolnych była Dorota Guzikowska.

Sukcesy uczniów

Wielu uczniów reprezentowało szkołę w konkursach z różnych dziedzin, a także w zawodach sporto-
wych, uzyskując czołowe lokaty.

28 października 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej odbyła się XVIII Powiatowa 
Spartakiada Sportowo-Ekologiczna pod patronatem Starosty Polkowickiego. Udział w niej brali ucznio-
wie klas II-III. Na początku wszystkie drużyny przywitały się okrzykami zagrzewającymi do rywaliza-
cji i współpracy. Następnie zespoły rozwiązywały testy oraz inne zadania ekologiczno-przyrodnicze. 
Po krótkiej przerwie, przeznaczonej na posiłek, rozpoczęła się rywalizacja sportowa, która przyniosła 
dużo emocji. Po podsumowaniu wyników poszczególnych konkurencji przez jury, 10-osobowa drużyna 
z naszej szkoły zajęła I miejsce. Zespół otrzymał puchar, dyplom, grę dydaktyczną, a każde dziecko 
pamiątkowy kubek. Na zakończenie, już poza punktacją, rozegrano mecze w dwa ognie.

21 i 22 listopada 2019 r. odbył się w Gaworzycach XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patrio-
tycznej „Moja Ojczyzna”. Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów w trzech kategoriach wieko-
wych, byli to: Hanna Sawicka klasa IIIa, Maciej Sosnowski klasa Va, Hanna Golonko klasa VIb, Julia 
Długosz i Martyna Myhel klasa VIIb. W kategorii wiekowej klas III – IV Hanna Sawicka zdobyła II miej-
sce. Gratulujemy laureatce konkursu i pani Jolancie Rekut, która przygotowała Hanię do występu.

21 listopada 2019 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach, reprezentacja naszej 
szkoły w koszykówce chłopców osiągnęła wspaniały wynik wygrywając w finale powiatowym Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 40:14 z reprezentacją Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach.

Skład zespołu: Gębala Paweł, Gębala Piotr, Skraba Kamil, Sibera Maciej, Kowalski Bartosz, Kowalski 
Tycjan, Suszycki Hubert, Kuchciak Adam, Frankowski Sebastian, Omietański Maciej. Uczniów przygo-
towała pani Jolanta Grubecka –Rozkocha. I miejsce w powiecie daje awans do rozgrywek podstrefy 
lubińskiej. Wielkie gratulacje.
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28 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX Powiatowym Konkursie Ortograficz-
nym, uczestniczyło w nim 11 szkół. Konkurs jest organizowany co dwa lata przez Szkołę Podstawową 
w Buczynie. W tym roku naszą placówkę reprezentowali następujący uczniowie: Ignacy Jersz kl. VI 
b, Maria Brych kl. VII a, Agnieszka Karczyńska kl. VIII a. Rywalizacja odbywała się w dwóch etapach. 
W pierwszym uczestnicy konkursu indywidualnie rozwiązywali test ortograficzny, który miał wyłonić 
Mistrza Ortografii, ale też wpływał na punktację drużyny. W następnej części zespoły rozwiązywały róż-
norodne, ciekawe zadania ortograficzne – było ich pięć. Po sprawdzeniu zadań i podliczeniu punktów 
komisja ogłosiła wyniki. Mistrzem Ortografii została Maria Brych, I miejsce drużynowo zajęła NASZA 
SZKOŁA. Naszym uczniom gratulujemy sukcesu. Młodzież do konkursu została przygotowana przez 
panie: Dorotę Makowiec i Dorotę Guzikowską.

Kolejny sukces drużyny koszykówki chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie. Zajęli 
2 miejsce w półfinale strefy legnickiej w koszykówce chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej! 
Rozgrywki odbyły się 2 grudnia 2019 r. w dużej hali Szkoły Podstawowej nr 14 w Lubinie. Reprezen-
tacja naszej szkoły wygrała z SP 2 z Głogowa, nie udało się pokonać zespołu SP 14 z Lubina. Skład 
zespołu: Gębala Paweł, Gębala Piotr, Skraba Kamil, Sibera Maciej, Kowalski Tycjan, Suszycki Hubert, 
Kuchciak Adam, Frankowski Sebastian. II miejsce daje zespołowi z Przemkowa awans do półfinału 
wojewódzkiego. Wielkie gratulacje. Uczniów przygotowała pani Jolanta Grubecka- Rozkocha  
              (D.M.)

Życie przedszkolne obfituje w różnego rodzaju 
uroczystości, imprezy i spotkania. Październik 
rozpoczęliśmy od warsztatów kulinarnych. Przy 
przedszkolu zaparkował bardzo nietypowy, bo 
„Czekoladowy autobus”. Dzięki niemu dzieci 
mogły się sporo dowiedzieć o tej słodkości, zro-
bić własną czekoladkę, a także podegustować. 

Wszystkie grupy uczestniczyły w warsztatach 
przyrodniczych i świątecznych prowadzonych 
przez panią Anię Witrykus, pracownika Przem-
kowskiego Parku Krajobrazowego. Odbyły się 

Z życia Publicznego Przedszkola nr 2 w Przemkowie
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także warsztaty stomatologiczne „Szkółka zę-
bowa”- podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak 
prawidłowo dbać o zęby, aby były zdrowe. Gru-
pę 6- latków odwiedziła pani Ania Bober, która 
zapoznawała dzieci z tajnikami I-szej pomocy 
przedmedycznej. Cała społeczność przedszkol-
na z okazji Święta Niepodległości uczestniczy-
ła w akcji „Szkoła do hymnu”. Wszystkie dzieci 
świętowały ze swoimi misiami z okazji Święta 
Pluszowego Misia. Przedszkolaki uczestniczyły 
także w wycieczkach min. do kopalni w Lubi-
nie. Grupa 6- latków uczestniczyła w przedsta-
wieniu „Ala na tropach recyklingu” w  Zespole 
Szkół w Polkowicach. Nasze dzieci brały także 
udział w Konkursie wiedzy o Polsce „Mały Pa-
triota” w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjny-
mi w Chocianowie oraz Powiatowym Konkursie  
Recytatorskim „Srebrna Muza” w Polkowicach.

Szczególnie ważnym wydarzeniem w tym okre-
sie było „Pasowanie na przedszkolaka”. Jest to 
pierwsza wyjątkowa uroczystość w życiu dzie-
ci, które we wrześniu tego roku po raz pierwszy 
rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. Dla 
najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale 
trzymały się bardzo dzielnie. Z uśmiechami na 
twarzach recytowały wierszyki, śpiewały piosen-
ki i tańczyły otrzymując od rodziców i zaproszo-
nych gości gromkie brawa.

22 listopada br. nastąpiło uroczyste otwarcie sali 
multimedialnej w naszym przedszkolu.  W związ-
ku z Programem VWolontariat „W sercu siła” 
prowadzonym przez Volkswagen Motor Polska 
Polkowice przyznane zostały środki na projekt 
„Mali Odkrywcy” - utworzenie sali multimedialnej 
w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Przemkowie. 
Inicjatorem projektu był pracownik VWMP Piotr 

Siepietowski, jednocześnie rodzic wychowanka 
przedszkola.

Całkowity koszt projektu wyniósł 15 900 zł. War-
tość środków przekazanych na projekt „Mali Od-
krywcy” ze strony:
- Volkswagen Motor Polska to 10 000 zł,
- Burmistrza Przemkowa to 4400 zł,
- sponsorów z lokalnej społeczności -1500 zł.

Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu 
multimedialnego (monitor interaktywny), wypo-
sażenia sali (meble, dywan, rolety, drzwi wej-
ściowe, oświetlenie), materiałów i akcesoriów 
budowlanych. Generalny remont pomieszczenia 
wykonali wolontariusze - pracownicy Volkswa-
gen Motor Polska Polkowice, mieszkańcy, pra-
cownicy przedszkola: tj. Piotr Siepietowski, To-
masz Lisik, Adrian Anklewicz, Janusz Anklewicz, 
Julita Siepietowska. Inicjatywę wspomogli spon-
sorzy Rafał Strojny, SWISS KRONO w Żarach, 
Julita i Piotr Siepietowscy.

W uroczystym otwarciu sali multimedialnej udział 
wzięli Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, 
przedstawiciele firmy Volkswagen Motor Polska 
– Joanna Kaniewska, Monika Stasyszyn, Dy-
rektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Przem-
kowie Renata Wolanin, wolontariusze – Piotr 
Siepietowski, Tomasz Lisik, Julita Siepietow-
ska, pracownicy i wychowankowie przedszkola.
Dzięki zaangażowaniu i pomocy ze strony firmy 
Volkswagen Motor Polska, Burmistrza Przemko-
wa oraz wspólnej pracy wszystkich uczestników 
projektu nastąpi poprawa jakości i poziomu na-
uczania dzieci w wieku przedszkolnym. Reali-
zacja projektu umożliwi przedszkolakom zdoby-
wanie wiedzy w nieznany i fascynujący dla nich 
sposób. Dziękujemy!!!!     
        (PP2)
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    W sobotę, 7 grudnia do Przemkowskiego Ośrod-
ka Kultury na spotkanie z ponad stuosobową grupą 
dzieci oraz ich opiekunami przybył Mikołaj. 

Spotkanie z Mikołajem 
trwało 2 godziny i w tym 
czasie oprócz zapewnie-
nia, że wszystkie dzieci 
były grzeczne, a w przy-
szłym roku będą jeszcze 
grzeczniejsze – za co 
otrzymały upominek, moż-
na było razem z rodzicami 
wziąć udział w warsztatach i własnoręcznie stworzyć świąteczne ozdoby, np. 
papierowe choinki i łosie czy mikołajowe figurki. Została też wykonana wspól-
na praca -  ponad sześćdziesięciometrowy kolorowy, papierowy łańcuch, któ-
rym na zakończenie spotkania została udekorowana wielka choinka. 

Dziękujemy za fantastyczną wspólną zabawę i obiecujemy, że za rok, jeżeli tylko w Przemkowie będą 
grzeczne dzieci, zaprosimy Mikołaja ponownie.         
              (POK)

Mikołaj w POKiB

Mikołaj odwiedził dzieci niepełnosprawne 
w Gminie Przemków

    6 grudnia Święty Mikołaj odwiedził dzieci niepełnosprawne z terenu gminy Przemków. Dzieci z nie-
cierpliwością czekały cały rok na jego odwiedziny, a gdy tylko wspólnymi siłami go zawołały natych-
miast przybył i obdarował prezentami. Atmosfera była wspaniała, dzieci na początku spotkania czuły 
się zawstydzone widokiem Pana z brodą w czerwonym płaszczu, po chwili buzie radowały się z powo-
du wspaniałych paczek. 

    Spotkanie mikołajko-
we uświetniły warsztaty 
świąteczne, które były 
prowadzone przez pra-
cowników Przemkow-
skiego Ośrodka Kultury 
oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Dzieci wraz 
z rodzicami malowały 
i wykonywały  ozdoby 
choinkowe. W  tym ra-
dosnym dniu nikt nie pa-
miętał o kłopotach i co-
dziennych troskach. Dzięki spotkaniu nawiązały się bliższe kontakty, a uśmiechnięte buzie sprawiły 
wszystkim ogromną radość.           
              (OPS)
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Mikołajki w fundacji EUDAJMONIA

MIKOŁAJKOWE ZMAGANIA ...

    Mikołajki obchodzone są na całym świecie. Ich patronem jest Święty Mikołaj - postać starszego męż-
czyzny z białą brodą ubranego w czerwony strój, który wedle różnych legend i baśni w okresie świąt 
Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom prezenty

    6 grudnia br. Klub Aktywnych oraz Rada Młodzieży 
z 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie odwiedziła pod-
opiecznych Fundacji Eudajmonia. Spotkanie rozpo-
częło się od przywitania wszystkich podopiecznych 
przez  Komendant z 1-13 Hufca Pracy Panią Ane-
tę Maszczak. Następnie wszyscy zasiedli przy jed-
nym stole przy herbacie i ciastku. Podczas  rozmów 
były wykonywane piękne kartki Bożonarodzeniowe 
dla Św. Mikołaja. W czasie spotkania odwiedził nas 
Święty Mikołaj ze swoimi pomocnikami, który oznaj-
mił, że przybył z bardzo daleka, ale cieszy się że spotkał tak wiele osób w jednym miejscu, co zaosz-
czędzi mu dużo cennego czasu potrzebnego na wykonanie swojej pracy. 

    Zapytał zebranych, czy wszyscy napisali do niego listy i czy czasem czegoś nie przeskrobali, bo na  
prezenty od niego trzeba sobie zasłużyć. Po zapewnieniu, że wszyscy zasłużyli na prezenty wręczył 
przywiezione ze sobą podarunki, po czym zmęczony pracą chwilę przysiadł wśród gości by obejrzeć 
przedstawienie młodzieży z 1-13 HP Przemków.

    Gromkimi oklaskami goście podziękowali młodzieży za przedstawiony program artystyczny. Święty 
Mikołaj wysłuchał kolęd i po chwili rozstał się z naszymi gośćmi, życzył wszystkim wszystkiego najlep-
szego oraz Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

Do zobaczenie za rok.            
              (HP)

Każde dziecko z niecierpliwością czeka na począ-
tek grudnia, zastanawiając się, co też tym razem 
dostanie w prezencie. Ale czemu akurat do grud-
nia? Bo wtedy wypadają Mikołajki - tradycyjne 
święto ku czci świętego Mikołaja - biskupa Miry. 
6 grudnia to dzień powszechnie znany każdemu. 
Wiedzą o nim nie tylko dzieci i młodzież, ale rów-
nież dorośli. Według legendy przybywa na swoich 
saniach, aby obdarować wszystkie grzeczne oso-
by. Mikołajki są także doskonałą okazją do zabawy. 
Również w naszej jednostce tradycji stało się za 
dość. Tradycyjnie postanowiliśmy spędzić je na sportowo i dlatego po raz VII zorganizowaliśmy Miko-
łajkowy Turniej Mini Piłki Siatkowej. 

Wczesnym rankiem w biurze hufca zgromadziła się młodzież oraz absolwenci naszej jednostki. Oczy-
wiście nie mogło zabraknąć Świętych Mikołajów, w których rolę wcielili się nasi uczestnicy i  kadra. 
Zaopatrzeni w cukierki i inne łakocie wyruszyli na poszukiwanie swoich grzecznych kolegów. Do „Mi-
kołajkowego Turnieju” zgłosiło się 9 drużyn złożonych z młodzieży Szkoły Branżowej, Liceum Ogólno-
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kształcącego, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Przemkowie oraz absolwentów 1-13 
Hufca Pracy w Przemkowie. Turniej został rozegra-
ny w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemko-
wie. Otwarcia dokonała Komendant Hufca Pani Ane-
ta Maszczak. Turniej rozegrano w systemie każdy 
z każdym. Nad organizacją i przebiegiem turnieju 
czuwali: Małgorzata Basałyga wychowawca przem-
kowskiego hufca oraz  Adam Rusynko – nauczyciel 
wychowania fizycznego z ZS w Przemkowie. 

Wszyscy radzili sobie doskonale, ale zwycięzca 
mógł być tylko jeden. Po zaciętej walce na podium stanęła drużyna „Absolwenci”, drugie miejsce na-
leżało do drużyny „Zawodowi”, a na trzecim uplasowała się ekipa „Team Drabol”. Zwycięzcy turnieju 
zostali nagrodzeni medalami i nagrodami rzeczowymi, pozostali zawodnicy otrzymali pamiątkowe dy-
plomy i słodkie upominki. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz dziękujemy za grę zgodną z zasa-
dami fair-play.             
                (HP)

Biblioteka w Wysokiej 
W bibliotece w Wysokiej dużo się dzieje. Ruszył pro-
jekt z „Książką na start” kierowany do dzieci w wieku 
od 3-6 lat. Zapraszamy rodziców z pociechami do 
odwiedzin w bibliotece i odebrania książki w prezen-
cie.

W bibliotece organizowane są warsztaty plastyczne, 
a jesienne zaczęły się od wycieczki do lasu, pod-
czas której dzieci nazbierały szyszek potrzebnych 
do zrobienia jeży. Na kolejnych spotkaniach uczest-
nicy uczyli się jak można dać drugie życie różnym 
przedmiotom, np. plastikowym butelkom. 

Przy współpracy z Paniami z Wysokiej udało się zor-
ganizować warsztaty z szydełkowania dla wszyst-
kich chętnych, podczas których Panie uczyły jak ro-
bić łańcuszki, słupki. 

Zabawy andrzejkowe były aż dwie. Na pierwszej 
bawiły się panie, była okazja do wytchnienia od co-
dziennych obowiązków. Na drugiej bawiły się dzieci, 
były wróżby, zabawy, poczęstunek i mini dyskoteka. 

Jak co roku 6 grudnia bibliotekę odwiedził Mikołaj. 
Podczas tegorocznego spotkania artyści z Teatru 
Duet z Krakowa odegrali przedstawienie pt. „Bał-
wankowe świętowanie”. Po występie były oczywiście 
prezenty, a dzieci z dziadkami i rodzicami wspólnie 
przeżywali odwiedziny Mikołaja.     
        
       (AŁ)
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8 listopada 2019 roku w świetlicy Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie rozpoczął się VII 
Turniej Brydżowy Par „VII BRYDŻ NIEPODLEGŁOSCIOWY – PRZEMKÓW’2019”.

Turniej zorganizowała Sekcja Brydżowa KARO MGKS ZAMET PRZEMKÓW przy współudziale Ze-
społu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Turniej odbył się pod patronatem Burmistrza Przemkowa 
Jerzego Szczupaka i został zorganizowany jako impreza towarzysząca  w obchodach Święta Niepod-
ległości. Brydżyści walczyli o Puchar Burmistrza Przemkowa.

W turnieju brało udział 8  par z Przemkowa i Lubina. Wykaz par:
1. Czesława Skowrońska i Janusz Zajączkowski (Lubin)
2. Marek Mazurek i Bolesław Szkodziński (Lubin)
3. Krystyna Baj i Dariusz Kalibabaka (Lubin)
4. Władysław Baranowski i Marian Baj (Lubin)
5. Andrzej Łada i Marek Jakubowski (Lubin)
6. Irena Orłowska i Henryk Fienger (Przemków)
7. Zbigniew Staniszewski i Wasyl Kania (Przemków)
8. Grzegorz Kania i Remigiusz Cynacewicz (Przemków).

Wszystkie pary grały ze sobą 3 rozdania na zapis mak-
symalny (tzw. maksy). Brydż sportowy to odmiana bry-
dża, w której dzięki specjalnej organizacji rozgrywek 
poszczególne rozdania rozgrywane są na wielu stołach 
przez różnych graczy. Wynik osiągnięty przez jedną parę graczy porównywany jest z wynikami in-
nych par rozgrywających to samo rozdanie z tym samym układem kart. Końcowy wynik rozgrywek 
ustalany jest na podstawie tego porównania. Zatem osiągnięte rezultaty nie zależą od jakości otrzy-
manej karty, ale od sposobu jej wykorzystania, czyli od umiejętności graczy. W ten sposób elimino-
wany jest czynnik szczęścia związany z przydziałem kart i stwarzane są warunki do współzawod-
nictwa sportowego. Turniej przebiegł w dobrej, sportowej atmosferze. W międzyczasie uczestnicy 
raczyli się kawą, herbatą i ciasteczkami oraz … specjalnie na tę okazję upieczonymi przez panie  
z CARITAS rogalikami marcinkowskimi. 

Sędzia, jak zwykle, sprawnie i szybko dokonał posumowania wyników:
I miejsce – zajęła para Marek Mazurek i Bolesław Szkodziński 
II miejsce – para Andrzej Łada i Marek Jakubowski 
III miejsce – para Władysław Baranowski i Marian Baj.
Najlepszą parą mikstową zastała para 
z Lubina Krystyna Baj i Dariusz Kalibabaka. 
Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe puchary.  
          (IO)

Po raz siódmy brydżyści uczcili NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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UROCZYSTE POŚWIĘCENIE REMIZY I SAMOCHODU

W listopadzie br. w Piotrowicach odbyło się uroczyste poświęcenie wyremontowanej remizy oraz lekkie-
go samochodu ratowniczo-gaśniczego Volkswagen Transporter. Samochód został przekazany jednost-
ce z Piotrowic przez OSP Jakubowo Lubińskie. Jednostka w Jakubowie Lubińskim otrzymała natomiast 
Iveco służące dotychczas w OSP Przemków. Uroczystość tą poprzedziła msza wypominkowa za zmar-
łych strażaków OSP z gminy Przemków. Następnie strażacy oraz zaproszeni goście udali się do  remizy, 
gdzie dokonano jej poświęcenia i przekazania samochodu. 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BUR-
MISTRZA PRZEMKOWA

1 grudnia br. z inicjatywy strażaków OSP Przem-
ków przy współpracy ze stowarzyszeniem Odbu-
dujmy Sportem w sali Zespołu Szkół w Przemko-
wie został zorganizowany turniej piłki siatkowej 
o puchar Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczu-
paka, w którym wzięły udział drużyny z OSP: Cho-
cianów, Trzebnice, Leszno Górne, Niegosławice, 

Nowe Miasteczko oraz Przemków. Podczas turnieju odbył się kiermasz ciast, z którego dochód został 
przekazany na leczenie Kuby Skoczylasa. Pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP Przemków, drugie 
OSP Chocianów, a trzecie OSP Leszno Górne. 

STRAŻACKIE ĆWICZENIA

We wrześniu na terenie Nadleśnictwa Przemków odbyły się trzydniowe ćwiczenia, które miały na celu 
sprawdzenie możliwości podawania wody na dalsze odległości przy wykorzystaniu zewnętrznych pod-
ziemnych zbiorników p.poż oraz rozpoznania dróg pożarowych, lokalizacji punktów czerpania wody oraz 
możliwości dojazdu. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z OSP Przemków oraz JRG Polkowice.

W październiku na terenie powiatu głogowskiego zostały zorganizowane wojewódzkie ćwiczenia pod 
kryptonimem „MAGISTRALA 2019”. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie możliwości rozwinięcia ma-
gistrali wodnej na dłuższe odległości oraz zaopatrzenia wodnego z rzeki Odra na teren przemysłowy 
w Głogowie. W ćwiczeniach wzięli udział strażacy z powiatu: głogowskiego, górowskiego, polkowickie-
go, legnickiego, jeleniogórskiego i wałbrzyskiego, w tym zastęp z OSP Przemków.

W październiku w ramach ćwiczeń Zarządzania Kryzysowego została przeprowadzona również próbna 
ewakuacja szkoły podstawowej w Wysokiej. Scenariusz zakładał możliwość wystąpienia ataku o cha-
rakterze terrorystycznym. Podobne ćwiczenia odbyły się we wszystkich gminach powiatu polkowickiego. 
Warto dodać, że gmina Przemków na tle powiatu wypadła bardzo dobrze. 

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

We  wrześniu na obiektach sportowych w Grębocicach odbyły się powiatowe Zawody Sportowo-Pożar-
nicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu polkowickiego. Z naszej jednostki brała udział 
drużyna mężczyzn oraz, po raz pierwszy, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Drużyna mężczyzn zajęła 
7 miejsce, a drużyna MDP 4 miejsce.

MANEWRY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

We wrześniu grupa Ogników z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z naszej jednostki wzięła także udział 
w pierwszych Manewrach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu polkowickiego, które odbyły 
się w Obiszowie gmina Grębocice. Około 50 dzieci miało za zadanie pokonać około 8 km trasy leśnej 
oraz wykonywać w międzyczasie napotkane na drodze zadania o tematyce strażackiej m. in. kalambury 

Z życia  Ochotniczej  Straży Pożarnej



czy udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Na koniec każdy z uczestników dostał słodki 
poczęstunek oraz mógł podzielić się opinią o grach przy wspólnym ognisku. Dzieci nie kryły zachwytu 
z przeprowadzonych gier i wyraziły ogromną chęć na kolejną integrację. Gry terenowe zostały przepro-
wadzone w ramach projektu „Integracja Młodych Adeptów Pożarnictwa gwarancją poprawy bezpieczeń-
stwa powiatu polkowickiego”.

OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP DH LESZKA BĄKA

Niestety miniony okres to także czas przykrych wiadomości. W październiku na wieczną służbę w wieku 
58 lat odszedł nasz wieloletni druh, przyjaciel, kolega dh Leszek Bąk. Druh Leszek był jednym z najstar-
szych i najdłużej służących w OSP strażakiem. Wielu z nas zapamięta go jako wspaniałego, pomocnego 
i wesołego człowieka. Dh Leszek chętnie dzielił się swoim doświadczeniem i wiedzą z młodszymi kole-
gami. 

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA PAMIĘTA O ZMARŁYCH STRAŻAKACH

Z inicjatywy dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej we Wszystkich Świętych, członkowie 
MDP i strażacy OSP odwiedzili groby zmarłych strażaków na cmentarzu komunalnym w Przemkowie. 

STRAŻACY PRZYPOMINAJĄ

Na przełomie jesieni i zimy dla wielu z nas rozpoczyna się okres grzewczy w naszych domach czy 
mieszkaniach. Pamiętajmy o okresowym i systematycznym przeglądzie piecyków gazowych czy prze-
wodów kominowych. Prawidłowa konserwacja urządzeń grzewczych zapewni bezpieczeństwo nam oraz 
naszym najbliższym. Niejednokrotnie ulatniający się tlenek węgla czy paląca się sadza w kominie były 
przyczyną tragicznych wydarzeń. W październiku oraz na przełomie listopada i grudnia strażacy z OSP 
Przemków wyjeżdżali 5-cio krotnie do pożarów kominów, na szczęście te pożary zostały szybko zauwa-
żone i gaszone.            (OSP)
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    15 września 2019 r. w Remizie Strażackiej w Przemkowie odbył się uroczysty Benefis dla Piotra Ru-
dyka. Była to już czwarta z kolei edycja tego typu spotkań. Pierwszy benefis zorganizowany był dla pani 
Marii Harabin, dugi dla pani Małgorzaty Bargiel i pana Mariana Krysiaka, trzeci dla pani Anny Chrapek. 
Inicjatorką i organizatorką tych miłych przedsięwzięć jest Wanda Żuchowska radna Powiatu Polkowic-
kiego.
    „Idea organizowania tego typu spotkań jest prosta – chcę wyróżnić, a zarazem podziękować ludziom, 
którzy działali oraz działają na rzecz naszej społeczności lokalnej. Pan Piotr Rudyk jest właśnie jedną 
z  takich osób. Od lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie. Był także radnym Rady Miej-
skiej w Przemkowie oraz przewodniczącym rady sołeckiej we wsi Wysoka. Jest człowiekiem, dla którego 
praca na rzecz innych ludzi jest najważniejsza” – Wanda Żuchowska.
    W benefisie uczestniczyli zaproszeni goście, rodzina, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi. Uroczystość za-
szczycili swoją obecnością: Kamil Ciupak Starosta Powiatu Polkowickiego, Janusz Matuszak Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Przemkowie, Marianna Kowalska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Polko-
wickiego, Jarosław Smolarczyk Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie, Danuta Smolarczyk 
Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału w Przemkowie, Geno-
wefa Jabłońska Prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Oddziału w Przemkowie.  
    Na początku uroczystości odbyła się prezentacja osoby pana Piotra – jego życiorys, działalność, 
zasługi i otrzymane odznaczenia. Następnie uczestnicy i zaproszeni goście składali życzenia, wręczali 
dyplomy, listy gratulacyjne, podziękowania, puchary i upominki. Panie: Małgorzata Bargiel i Maria Hara-
bin zaprezentowały wiersze, które napisały dla „Piotra” na tę okoliczność. Nie obyło się bez wspomnień 
i wzruszeń.              
                 (WŻ)

Benefis dla Piotra Rudyka
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26 października br. w Zespo-
le Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie odbyły się Druży-
nowe Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska Juniorów w Szachach Szyb-
kich. Głównym organizatorem 
Mistrzostw (po raz drugi!) jest 
UKS „Szach-Mat Przemków”, a 
współorganizatorem był Zespół 
Szkół w Przemkowie. Oficjalne-
go otwarcia Mistrzostw dokonali 
dyrektor Zespołu Szkół – Monika 
Dźwigaj, Piotr Klukiewicz – se-
kretarz Dolnośląskiego Związku 
Szachowego oraz prezes UKS 
„Szach-Mat Przemków” - Józef 
Tarawski. Sędzią głównym za-
wodów był Artur Adamek, sędzią pomocniczym absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół w Przemkowie Szymon Dryja. Przy rejestracji wyników, sędziów wspierały uczennice Liceum 
Ogólnokształcącego w Przemkowie – Marta Miszczyk i Kamila Jednoróg.

W mistrzostwach zagrało 39 czteroosobowych 
drużyn, w tym ekipy: UKS „Szach-Mat Przem-
ków”, MDK Fabryczna Polonia Wrocław, MUKS 
MDK Śródmieście Wrocław, Miedź Legnica, KS 
AZS Wratislavia Wrocław, MGLKS Parnas Oława, 
UKS Giecek Radków, UKS SP3 w Bogatyni, WKS 
Kopernik Wrocław, KSz Jelonka Jelenia Góra, 
GLKS Goniec Żarów, WKS Hetman Wrocław, PSP 
Oxpress Bolesławiec oraz – po raz pierwszy – dru-
żyna Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemko-
wie. Naszą szkołę reprezentowali: Adrian Taraw-
ski (7B), Michał Dźwigaj (8B), Miłosz Furman (2B) 
i  Liliana Stafiniak (6A). 

Ostatecznie po siedmiu rundach Drużynowym Mistrzem Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szyb-
kich została drużyna Miedzi Legnica, zaś drugie i trzecie miejsce zajęły dwie drużyny MDK Fabryczna 
Polonia Wrocław.                       (MD)

Sukcesy mieszkańców Szklarek
     30 listopada 2019 r. został zakończony projekt pn. ”Podróż z piosenką ludową” realizowany przez 
Stowarzyszenie „Leśna Płaszczyzna” w Szklarkach, w ramach realizacji zadania publicznego w zakre-
sie kultury w Gminie Przemków w 2019 r. 

    Podczas projektu zostały przeprowadzone warsztaty z emisji głosu i nauki śpiewu w zespole „Ma-
rzenie”, które miały na celu przygotowanie repertuaru do występu na Międzynarodowym Festiwalu 

Dr u ż ynowe  M i s t r z o s twa  Dol nego  Ś l ąska  Jun iorów  w  S zachach  S z ybk ich  2019
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Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomor-
skim. Na efekty nie musieliśmy czekać długo - ze-
spół zajął III miejsce. 

    Przeprowadzone były także warsztaty rękodziel-
nicze polegające m.in. na tworzeniu elementów de-
koracyjnych do wieńca i wyplatanie korony. W zaję-
ciach wokalnych, jak i rękodzielniczych brały udział 
również dzieci. Zajęcia z dziećmi były bardzo cie-
kawym doświadczeniem. Ich chęć do współpracy 
i ciekawość były zabawne, a zarazem wzruszające. 
Dzieci mogły poznać rodzaje zbóż, z których wy-
plata się wieniec dożynkowy, a śpiew z członkami 
zespołu też nie był tak łatwy jakby się wydawało. 

    Żmudna i wyczerpująca praca przy wieńcu przy-
niosła nieoczekiwany sukces. Wieniec wraz z ze-
społem „Marzenie” piął się po szczeblach kolejnych 
eliminacji: gminnych, powiatowych, wojewódzkich, aż dotarł na dożynki Prezydenckie w Spale.

    Cała społeczność Szklarek była dumna z tego sukcesu, ale szczególnie dużą frajdę miały dzieci bio-
rące udział w warsztatach, bo były one przecież współtwórcami wieńca.     
                (JD)

    5 października 2019.r świętowaliśmy 40-lecie powstania Oddziału Rejonowego Związku Emerytów. 
Rencistów i Inwalidów w naszym mieście. Były podziękowania i medale dla zasłużonych członków, 
którzy włożyli dużo swojego cennego czasu i pracy w działalność naszego związku i w to, aby naszym 
emerytom w tak małej społeczności jak Przemków żyło się przyjemnie, aby mogli się spotykać, poroz-
mawiać, wypić kawę i, żeby ich jesień życia nie była jedną monotonią. 

    Uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej działającej przy Przemkowskim Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku oraz zespół ludowy „Echo”. Po części oficjalnej był poczęstunek i zabawa, na której do 
tańca przygrywał zespół „Remix”. Tak wspaniałe przyjęcie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia finan-
sowego naszych sponsorów. Dziękujmy Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupakowi, Powiatowi 
Polkowickiemu, Nadleśnictwu Przemków i Chocianów oraz pozostałym darczyńcom.

40 - lat minęło
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26 października 2019 r. w Przemkowskim 
Ośrodku Kultury radna powiatu polkowickiego 
Wanda Żuchowska zorganizowała po raz ko-
lejny „Święto ziemniaka”. Współorganizatorami 
byli: Starostwo Powiatowe w Polkowicach oraz 
Gmina Przemków. W uroczystości uczestniczyło 
110 osób – mieszkańców gminy Przemków oraz 
gmin ościennych. 

Święto ziemniaka wpisało się w karty historii 
Przemkowa. Organizowane jest od ponad 20 lat. 
Za każdym razem program imprezy jest boga-
ty i urozmaicony. W tym roku również nie obyło 
się bez odczytu o ziemniakach, recytacji „Ody 
do ziemniaka”, jak również recytacji wiersza na-
pisanego na tę okoliczność przez panią Marię 
Harabin. Imprezie towarzyszyły liczne konkursy 

Święto ziemniaka

     Pierwszym przewodniczącym powstającego 40 lat temu związku był Pan Henryk Osiński, po jego 
odejściu emerytami opiekował się i był przewodniczącym Pan Franciszek Gabinet. Następnie prze-
wodniczącą była Pani Józef Kozłowska, później Pan Jan Wolanin, po nim ster objęła Pani Danuta 
Smolarczyk i pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego. Przez wszystkie te lata związek rozwijał się i obec-
nie liczy około 130 członków, którzy spotykają się przynajmniej raz na tydzień w swoich siedzibach  
w mieście (biblioteka) i na hucie (ul. szkolna 5). 

     Podczas spotkań rozmawiają o codziennym życiu, wykonują ozdoby i kartki świąteczne, które póź-
niej wykorzystują na własne potrzeby. Ponadto w ciągu całego roku organizowane są różne zabawy, 
wycieczki, grzybobrania oraz spotkania integracyjne na łonie przyrody. Jak co roku uroczyście świę-
towaliśmy „Dzień Niepodległości” na działce u naszej koleżanki Krystyny Barylak. Kolejną okazją do 
wspólnego spotkania emerytów były „Andrzejki”, na których były tańce, konkursy i oczywiście poczę-
stunek, zapewniony dzięki projektowi dofinansowanemu przez Gminę Przemków w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka

    O dalszych poczynaniach związku napiszemy w następnym numerze.     
                       (ZEiR)
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z  ziemniakiem w roli głównej. Zespół Bojan 
przygrywał uczestnikom do tańca. Punktem 
kulminacyjnym „Święta Ziemniaka” był kon-
kurs z zakresu „Nasze kulinarne dziedzictwo 
– potrawy z ziemniaka”. W tym roku do kon-
kursu przystąpiło 12 pań. Zgodnie z regulami-
nem konkursowym uczestniczki przygotowały 
potrawy z ziemniaka, które oceniała komisja 
konkursowa w składzie:
    1. Zofia Kalińska                - przewodnicząca
    2. Ewa Mazan                   - członek
    3. Jarosław Żelasko          - członek 

Potrawy oceniano wg następujących kryte-
riów: walory smakowe, estetyka podania,  
 

oryginalność (za każde kryterium można było otrzymać od 1-5 pkt.). Wyniki konkursu:
I miejsce     - Alicja Bobińska (gofry ziemniaczane, kortinki kartoflane, kartofle nadziewane),
II miejsce    - Genowefa Kornatka  (kotlety ziemniaczane),
III miejsce   - Małgorzata Buryło (zapiekanka ziemniaczano- różana).

Pozostałe panie: Krystyna Fedorczak, Elżbieta Sala, Lucja Szczepaniak, Iwona Robakowska, Maria 
Harabin, Ewa Rogowska, Mariola Smolec, Ewa Waligóra, Krystyna Twardowska otrzymały wyróżnienia. 

Laureatki konkursu oraz wyróżnione uczestniczki otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez 
sponsorów: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Gminę Przemków, DIR w Polkowicach, Panią Ewę 
Mazan, Panią Wandę Kuzyszyn, Pana Leszka Cieślaka.

                (WŻ)
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