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Szanowni Państwo,

bieżący numer Wieści Przemkowskich oddajemy w szcze-
gólnym dla wszystkich okresie. Za nami, miejmy nadzie-
ję, najcięższy okres wywołany panującym zagrożeniem 
epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa, choć wciąż należy utrzymywać reżim 
sanitarny. Przez ostatnich kilka miesięcy nieczynne były 
szkoły, przedszkola, zabrakło aktywności właściwie we 
wszystkich naszych jednostkach, a to wszystko w trosce 
o Państwa bezpieczeństwo. Jednocześnie pokazaliśmy 
jako społeczność lokalna, że potrafimy się wspierać i po-
magać innym w trudnej sytuacji, czego dowodem były licz-
ne, zasługujące na uznanie akcje m.in. pomocy dla lokal-
nych przedsiębiorców czy seniorom. Jako społeczeństwo, 
moim zdaniem, zdaliśmy egzamin i na tą chwilę jesteśmy 
mądrzejsi o wiedzę, którą nabyliśmy na początku pande-
mii. Teraz jest spokojniej co nie znaczy łatwiej. Przez kil-
ka miesięcy pracy nadzorowanego przeze mnie urzędu, 
który funkcjonował w trybie wewnętrznym, realizowaliśmy 
bez przerwy nasze zadania i postawione cele. Nie odpo-
czywaliśmy, gdyż gmina potrzebuje realizacji wielu zadań, 
aby żyło się w niej lepiej i wygodniej. W związku z  za-
mknięciem szkół i wprowadzeniem zdalnego nauczania 
pozyskaliśmy środki na zakup komputerów ułatwiających 
naukę tym dzieciom, które nie miały sprzętu w domach 
lub było go po prostu za mało, szczególnie w rodzinach 
wielodzietnych. Łącznie zakupiliśmy 49 komputerów, któ-
re trafiły do naszych szkół, bez zaangażowania środków 
gminnych. Będą wspierać zasoby pracowni komputero-
wych po zakończeniu zdalnej nauki. Czas wakacji pozwo-
li odpocząć i uczniom i nauczycielom, a także rodzicom, 
którzy wspierali swoje dzieci w procesie zdalnej nauki, tak 
aby bez zakłóceń i z nową energią powrócili do szkół we 
wrześniu. 

Krótkie podsumowanie półrocza

Drodzy Mieszkańcy,

pomimo przesunięć terminów realizacji związanych z pan-
demią, w centrum miasta prowadzimy inwestycję polega-
jąca na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przy-
łączami, która poprzedza wykonanie nowej nawierzchni 
na ul. Głogowskiej. Obie inwestycje wsparte są pozyska-
nymi środkami z zewnątrz tj. z Dolnośląskiego Funduszu 

BURMISTRZ PRZEMKOWA
JERZY SZCZUPAK
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Pomocy Rozwojowej i Funduszu Dróg Samorządowych. 
Systematycznie remontowane chodniki i drogi w centrum 
miasta, w sposób widoczny poprawiają wygląd naszego 
miasta, a wprowadzenie nowej organizacji ruchu uła-
twi również poruszanie się po nim pojazdów i pieszych 
w  sposób bezpieczny i prosty. Musimy jednak pamiętać, 
że my sami jako mieszkańcy jesteśmy także odpowiedzial-
ni za wygląd naszego miasta. Zaśmiecanie chodników 
i terenów nie należących do nas, brak dbałości o prywat-
ne posesje powoduje, że przestrzeń w której żyjemy nie 
wygląda estetycznie, stąd nasze apele do mieszkańców. 
W tym roku w budżecie zaplanowaliśmy środki na dofinan-
sowanie prac przy zabytkowych budynkach. Chciałbym 
aby kamienice i ich właściciele mieli częściowe wsparcie 
przy wykonywaniu ich remontów czy modernizacji. Jestem 
świadomy faktu, że nie są to środki duże, mogą jednak 
stanowić zachętę do podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac. 

Zakończyliśmy przebudowę świetlicy wiejskiej w Wysokiej. 
Powstał piękny, przestronny obiekt w którym zaplanowano 
szereg aktywności, nie tylko dla mieszkańców sołectwa, 
na które udało nam się pozyskać blisko 500 tys. zł. To wła-
śnie środki z zewnątrz są głównym motorem naszych dzia-
łań. W budżecie Gminy Przemków wciąż jest ich za mało 
na wszystkie niezbędne inwestycje, dlatego wykorzystuje-
my wszystkie szanse i możliwości aplikowania o fundusze 
pozabudżetowe. Złożyliśmy wniosek o środki z Minister-
stwa Sportu na budowę zaplecza socjalnego na stadionie. 
Mamy przygotowaną dokumentację, która uzgodniona 
została z przedstawicielami klubu, a w obecnej sytuacji 
zakończonych sporów i funkcjonowania przemkowskich 
piłkarzy w ramach jednego klubu, jest to inwestycja po-
trzebna i mocno wyczekiwana. Złożone zostały wnioski 
o pieniądze na dalsze remonty dróg w centrum miasta, 
już przygotowujemy się do złożenia kolejnych wniosków. 
Również w ramach utworzonego Funduszu Inwestycji Sa-
morządowych, w ramach którego gmina ma przyznaną 
pomoc w wysokości ponad 600 tys. zł.
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W jedności siła….

Skuteczność naszych działań często jest uzależniona od 
naszej siły, dlatego zdecydowałem o podpisaniu, wraz 
z przedstawicielami 31 samorządów Legnicko - Gło-
gowskiego Obszaru Funkcjonalnego, deklaracji podjęcia 
wspólnych działań na rzecz rozwoju społeczno-gospo-
darczego. Dzięki połączeniu naszych sił, skuteczniejsze 
będzie zdobywanie środków na inwestycje z Unii Euro-
pejskiej w perspektywie budżetowej 2021-2027. Zdecydo-
wałem także o podpisaniu „Deklaracji na Rzecz Rodziny 
w  Zagłębiu Miedziowym”. Wspólnie z samorządami Za-
głębia Miedziowego i KGHM „Polska Miedź” będziemy 
realizować przedsięwzięcia wspierające rodziny, działania 
skierowane m.in. do młodzieży, rodziców i pedagogów 
w celu wypracowania mechanizmów przeciwdziałających 
kryzysowi demograficznemu. 

1 lipca br. wraz z przedstawicielami siedmiu podmiotów 
samorządowych podpisałem list intencyjny w sprawie 
utworzenia Klastra Energii Zagłębia Miedziowego, które-
go utworzenie zapewni gminie i jej mieszkańcom szereg 
korzyści, a przede wszystkim poprawę lokalnego bez-
pieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie niskiej 
emisji zanieczyszczeń, a więc poprawę jakości powietrza. 
Dla jego poprawy zdecydowałem się, w partnerstwie z 8 
gminami, realizować projekt grantowy na wymianę źródeł 
ciepła, w którym nabór wniosków został ogłoszony także 
1 lipca br. Dzięki projektowi mieszkańcy Przemkowa będą 
mogli skorzystać z dofinansowania do wymiany starych 
pieców tzw. „kopciuchów” i wymienić na nowsze, bardziej 
ekologiczne, nie zanieczyszczające powietrza w naszej 
gminie.

Wszyscy obecni na XVII  sesji Rady Miejskiej w Przemko-
wie radni, jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Przemkowa 
Jerzemu Szczupakowi wotum zaufania oraz absolutorium 
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Sesja absolutoryjna odbyła się 9 lipca br. w Przemkow-
skim Ośrodku Kultury. Rozpoczęła się od przedstawienia 
przez Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka „Ra-
portu o stanie Gminy za 2019 r.” i debaty nad dokumen-
tem. W raporcie podsumowującym działalność burmistrza 
w  2019 r., podległego mu Urzędu Miejskiego w Przemko-
wie i jednostek organizacyjnych Gminy, zawarte zostały 
m.in. szczegóły dotyczące realizacji programów, strategii 
i uchwał rady miejskiej, zrealizowane zadania inwestycyj-

Drodzy Przemkowianie,

jedną z najtrudniejszych decyzji ostatnich tygodni była re-
zygnacja z organizacji w tym roku Dolnośląskiego Święta 
Miodu i Wina. Jednak biorąc pod uwagę specyficzną sy-
tuację i wszystkie uwarunkowania, w tym wciąż obowią-
zujący zakaz organizacji imprez masowych, uważam że 
była to decyzja słuszna. Nie odbyło się to bez konsulta-
cji ze środowiskiem pszczelarskim i naszymi partnerami 
w  organizacji imprezy. Rozważałem organizację imprezy 
o mniejszej skali, jednak chcemy żeby nasi wystawcy, go-
ście i uczestnicy pamiętali święto w jego najlepszej odsło-
nie. Wszystkim rozczarowanym moją decyzją i sceptykom 
obiecuję – spotkamy się za rok, a jako organizatorzy doło-
żymy wszelkich starań aby zrekompensować tegoroczny 
wrzesień bez „miodu w Przemkowie”.

Na koniec chciałbym przypomnieć, że w tym roku obcho-
dziliśmy 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce. 30 
lat temu została uchwalona ustawa o samorządzie tery-
torialnym i odbyły się  wolne wybory do rad gmin, a tym 
samym mógł odrodzić się samorząd gminny. Był to jeden 
z pierwszych kroków do tego, abyśmy sami decydowali 
o sprawach, które bezpośrednio nas dotyczą. Gminę, jako 
wspólnotę tworzymy my - Mieszkańcy. Z tej okazji wszyst-
kim osobom, które współtworzą samorząd w naszej gmi-
nie i przyczyniają się do krzewienia idei samorządności 
wśród naszych mieszkańców składam serdeczne życze-
nia i szczere wyrazy uznania za pracę na rzecz wspólne-
go dobra. Wszystkim Państwu i sobie życzę niesłabnącej 
energii w pracy na rzecz rozwoju naszej lokalnej ojczyzny, 
aby żyło nam się w Przemkowie wygodniej i bezpieczniej 
-  lepiej. 
    Burmistrz Przemkowa
          Jerzy Szczupak

SESJA  ABSOLUTORYJNA
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ne, z zakresu ochrony środowiska, gospodarki komunal-
nej i mieszkaniowej, oświaty, kultury, zdrowia, bezpieczeń-
stwa i porządku. 

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2019 r. Wyjaśnień w tym przedmiocie udziela-
ła Skarbnik Gminy Ewa Spirzak-Staniszewska. Ze wszyst-
kimi dokumentami radni zapoznali się wcześniej oraz 
omawiali na spotkaniach stałych komisji Rady. Uchwała 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu gminy za 2019 r. oraz w sprawie udzielania abso-
lutorium dla Burmistrza Przemkowa podjęte zostały jed-
nogłośnie.

Burmistrz Jerzy Szczupak podziękował radnym za po-
zytywną ocenę jego pracy w 2019 r.- „Państwa uznanie 
jest dla mnie ogromnym sukcesem, którym dzielę się dzi-
siaj z moimi współpracownikami. Dziękuję pracownikom 
Urzędu Miejskiego, kierownikom i pracownikom jednostek 
organizacyjnych. Dzisiejsza pozytywna ocena to ocena 
pracy nas wszystkich. To dla mnie znak, że podążamy 
w dobrym kierunku, choć mam świadomość ogromu pra-
cy, która jeszcze przed nami. W budżecie gminy brakuje 
środków na wszystkie niezbędne zadania, dlatego każ-
da podejmowana przeze mnie i mój zespół decyzja jest 
trudna. Dziękuję jednak za zaufanie, wsparcie i rzetelne 
przekazywanie potrzeb naszych mieszkańców. To pozwa-
la wyznaczyć cele, których realizacja ma realny wpływ na 
rozwój naszej Gminy”.

W centrum miasta trwa budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami. Przedmiotem inwestycji jest wybudowa-
nie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami od 
skrzyżowania ul. Reja z ul. Plac Wolności do skrzyżowa-
nia ul. Głogowskiej z ul. Garncarską. Celem zadania jest 
doprowadzenia wody na cele bytowo-gospodarcze dla 
istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlo-
kalizowanych przy ul. Plac Wolności i ul. Głogowskiej oraz 
odprowadzenie ścieków sanitarnych z nieruchomości przy 
ul. Plac Wolności 19. Realizacja projektu umożliwi popra-
wę stanu infrastruktury technicznej (wodnej) oraz bezpie-
czeństwa zdrowotnego i higieny życia poprzez ogranicze-
nie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia 
w  wodę. W wyniku realizacji projektu powstanie instalacja: 
- sieć wodociągowa o długości  432,85 m, 
- przyłącza wodociągowe szt. 36 szt., 
- hydranty pożarowe nadziemne 3 szt.,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej o długości  64,50 m wraz  
  ze studniami kanalizacyjnymi - 2 szt. 

Zarządzenie nr 68/20 Burmistrza Przemkowa z dnia 22 
czerwca 2020 r. w sprawie raportu o stanie gminy dostęp-
ny jest na stronie www.prawomiejscowe-GminaPrzemków .     
            (UM)

Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Inży-
nieryjnego EKO-BAU z Jerzmanowej, a na wykonanie in-
westycji ma czas do końca sierpnia br. Przesunięcie prac 
w czasie spowodowały ograniczenia związane z sytuacją 
epidemiologiczną w Polsce wynikające z rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa.

Wartość zadania wynosi ok. 500 tys. zł. Na jego realizację 
Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej w formie dotacji celowej w kwocie 
112 210,00 zł. Celem konkursu było wsparcie rozwoju ob-
szarów wiejskich położonych w gminach Dolnego Śląska 
o niskich dochodach podatkowych poprzez udzielenie 
dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań 
własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia 
poziomu bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury technicz-
nej.
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Przemków skorzystał już z dofinansowania w ramach 
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w latach 
2016  – 2019.

Ponadto, w związku z informacją o pozytywnym rozpatrze-
niu wniosku Gminy Przemków o dofinansowanie z  Fun-
duszu Dróg Samorządowych remontu części ul. Głogow-
skiej i Plac Wolności, również w tym roku Gmina przystąpi 
do realizacji w/w zadania. Na ten cel otrzymaliśmy ponad 
400 tysięcy złotych wsparcia. Przemków znalazł się na 
zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckigo  
liście zadań do dofinansowania w ramach naboru wnio-
sków na 2020 rok. Remontem ma być objęty odcinek drogi 
na długości ponad 578 m. 

W wyniku zakończenia procedury przetargowej zadanie 
wykona firma  POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. 
Prace mają się zakończyć w listopadzie br.

Szanowni Mieszkańcy,
w związku z trwającymi i planowanymi pracami na ul. Głogowskiej 
(budowa sieci wodociągowej, remont nawierzchni drogi), których 

efektem będzie wyremontowana nawierzchnia drogi, prosimy o zapla-
nowanie wszelkich prac przy swoich posesjach, a  w  szczególności 
wymagających ingerencji lub uszkodzenia nawierzchni drogi jeszcze 

w tym roku m.in. przyłącza gazowe. 
Na późniejsze wykonanie takich prac, zmierzających do naruszenia 
nowo wykonanej nawierzchni drogi, Gmina może nie wyrazić zgody 
lub żądać przywrócenia nawierzchni przez wyspecjalizowaną firmę 

pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia drogowe.
                (UM)

„Pozyskane środki z całą pewnością są ogromnym wspar-
ciem dla prowadzonych przez gminę inwestycji. Pozwolą 
spokojnie kontynuować rozpoczęty kilka lat temu proces 
kompleksowej, wielowymiarowej rewitalizacji centrum 
Przemkowa. A jak wielokrotnie podkreślałem, przywróce-
nie jego świetności i funkcjonalności jest jednym z priory-
tetów prowadzonej przez mnie lokalnej polityki i odpowiedź 
na liczne zgłoszenia naszych mieszkańców. Centrum 
Przemkowa powinno być naszą wizytówką” – mówi Jerzy 
Szczupak Burmistrz Przemkowa.

Jednocześnie trwa budowa sieci wodociągowej przesy-
łowej z Przemkowa do Krępy, Łężc i Ostaszowa. Celem 
inwestycji jest budowa sieci wodociągowej na odcinku 
od węzła w ul. Antoniego Sokoła do ujęcia wody w miej-
scowości Ostaszów. Łączna  długość  projektowanego  
wodociągu wynosi 2480,5mb. Zadanie również realizuje 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego EKO-BAU 
z Jerzmanowej.           (UM)
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Program grantowy na wymianę źródeł ciepła 
1 lipca 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę grantów w ramach projektu „Program 
grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnic-
ko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i In-
nowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła 
energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku spalania paliw stałych 
w  indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Legnicko -Głogowskiego Ob-
szaru Interwencji.

Projekt jest realizowany wspólnie przez 8 gmin: Polkowice, Głogów (miejska i wiejska), Jerzmanowa, 
Kotla, Przemków, Radwanice, Żukowice. W każdej z gmin utworzone zostały punkty kontaktowe, 
w  których należy składać wnioski, a także otrzymać wszystkie niezbędne informacje.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 269 szt. źródeł ciepła, co 
powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM10 w wysokości 6,81 ton oraz roczny spadek 
emisji PM2,5 w wysokości 5,29 ton. Ponadto będzie on przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki pla-
nowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 1272 ton równoważnika CO2.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych 
lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe  
(w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny gmin uczestniczących w realizacji projektu 
(Lider i Partnerzy), jak również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymie-
nione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się również najemców domów jednorodzinnych 
oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.
Granty można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

• podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub
• instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) 

• instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też 
wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na 
ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy). Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą 
charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energe-
tycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrek-
tywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszystkie kotły wymienione w ramach 
projektu muszą być wyposażone w  automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) 
i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,

• ogrzewanie elektryczne kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod  
      warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.
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Program grantowy na wymianę źródeł ciepła cd.

Maksymalny poziom wsparcia do 85% wydatków kwalifikowalnych, nie więcej niż 35 000,00 zł.
Nabór potrwa od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.
Punkt kontaktowy: Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków.
Wszystkie informacje nt. naboru oraz dokumenty znajdują się na stronie: http://projekty.polkowice.eu/, 
oraz na stronie www.przemkow.pl. 

Projekt nr RPDS.03.03.01-02-0031/19-00,

pn.: „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych  
z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” 

Zgodnie z założeniami projektu, uproszczony audyt energetyczny, potwierdzający redukcją emisji CO2 jest załącznikiem 
obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Dokument musi spełniać wymogi programowe, dlate-
go konieczne jest skorzystanie z rekomendowanych audytorów wykonujących uproszczone audyty energetyczne niezbęd-
ne do złożenia wniosku o grant w ramach „Programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”, których listę przedstawiamy poniżej: 
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Nowa świetlica w Wysokiej

Koszt wykonania uproszczonego audytu sta-
nowi koszt niekwalifikowalny i w całości finan-
sowany jest przez mieszkańca. Maksymalna 
cena wykonania 1 audytu uproszczonego 
spełniającego wymagania konkursu wynosi: 
492,00 zł brutto. W tym: maksymalna cena 
za dokonanie 1 weryfikacji wynosi: 300,00 zł 
brutto.
W sytuacji nie spełnienia warunków udziału 
w  konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmioto-
wa opłata zawierać się będzie w cenie audytu uproszczonego.
                   (UM)

Zakończyła się inwestycja pn. „Przebudowa z rozbudową 
wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wysokiej, Gmi-
na Przemków”. W styczniu 2019 r. w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Przem-
kowa Jerzy Szczupak podpisał umowę o dofinansowanie 
projektu ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „In-
westycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. Wyłonione w drodze przetargu 
nieograniczonego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WO-
LAR” sp. z o.o. z Wrocławia wykonało przedmiotowe za-
danie za kwotę 945 196,93 zł. Wysokość przyznanego 
dofinansowania wynosi ponad 490 tys. zł. 

Budynek świetlicy jest  jednokondygnacyjny, o powierzch-
ni zabudowy 262,55 m2. Świetlica  obejmuje salę główną, 
wyposażoną w sprzęt AGD kuchnię, pomieszczenie po-
rządkowe, toalety.

Celem operacji było podniesienie jakości życia mieszkań-
ców sołectwa Wysoka poprzez przebudowę obiektu świe-
tlicy wiejskiej, wcześniej całkowicie nie nadającej się do 
użytkowania, która pełni funkcje kulturalne z zastosowa-
niem proekologicznych rozwiązań (zamontowana pompa 
ciepła). Dzięki realizacji inwestycji powstał piękny, prze-

stronny obiekt, w którym realizowana będzie bogata oferta 
kulturalna, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i eduka-
cyjne dla mieszkańców sołectwa Wysoka, którzy od wielu 
lat zgłaszali potrzebę budowy obiektu. Przewidziano m.in. 
warsztaty kulinarne, rękodzieła, wokalne, zajęcia eduka-
cyjno-przyrodnicze, techniczno-plastyczne, gimnastykę 
dla seniorów i nie tylko, imprezy okolicznościowe, kurs 
pszczelarski czy pozwalający zdobyć kartę wędkarską.
         
             (UM)
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Pomoc finansowa dla Przemkowa

Do przemkowskich szkół trafił sprzęt komputerowy, który 
ułatwi uczniom i nauczycielom komunikację m.in. w dobie 
zdalnego nauczania. Gmina Przemków zakupiła łącznie 
48 laptopów ze środków pozyskanych w ramach progra-
mu ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA+, które zostały 
rozdysponowane przez dyrektorów poszczególnych gmin-
nych placówek oświatowych. Sprzęt został wypożyczony 
uczniom, w tym z rodzin wielodzietnych (3+), które zgło-
siły takie zapotrzebowanie oraz nauczycielom. Do Zespo-
łu Szkół w Przemkowie trafiło 25 komputerów, do Szkoły 
Podstawowej nr 2 – 16 komputerów, a do Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Wysokiej – 7 komputerów. Po powrocie 
uczniów do szkół sprzęt wrócił do placówek i będzie do 
dyspozycji dyrektorów i podległych im jednostek.

Łącznie z programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” 
zakupiono laptopy za kwotę 114 541,00 zł.  Realizacja za-
dania nie wymagała zapewniania wkładu własnego gminy, 
pozyskane środki pokryły 100% kosztów zakupu sprzętu.

Gmina Przemków skorzysta z wsparcia Funduszu Inwestycji Samorządowych, czyli tarczy inwestycyjnej dla samorządów. 
Minister Gospodarki Jadwiga Emilewicz poinformowała, że jego wartość wyniesie 6 mld zł. Środki te trafią do samorzą-

dów, które w wyniku epidemii koronawirusa 
utraciły część wpływów do budżetu z podat-
ku CIT i PIT, a tym samym musiały skorygo-
wać swoje zamierzenia inwestycyjne, często 
znacznie je ograniczając lub całkowicie re-
zygnując z wcześniej zaplanowanych zadań.

Gmina Przemków może liczyć na wsparcie 
w wysokości ok. 614 tys zł. Poziom wsparcia 
wyliczany jest w oparciu o algorytm uwzględ-
niający m.in. kondycję finansową jednostki, 
wysokość planowanych nakładów inwesty-
cyjnych oraz liczbę ludności. Otrzymane 
przez gminę środki mogą być wykorzystane 
na realizację lokalnych inwestycji lub jako 
wkład własny przy inwestycjach, na które 

Nowy sprzęt dla szkół
Działanie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Cy-
fryzacji w związku z programem „Zdalna Szkoła” i „Zdal-
na Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
jako wsparcie dla samorządów na zakup wyposażenia 
służącego do nauki zdalnej. Konieczność kontynuacji na-
uki on-line związana była z wprowadzeniem na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z roz-
przestrzenianiem się koronawirusa i zamknięciem placó-
wek oświatowych. To spowodowało, że wielu uczniów, 
którzy nie posiadają dostępu do sprzętu, nie mogło efek-
tywnie kontynuować nauki, a tym samym realizować pod-
stawy programowej. 

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, a głównym założeniem 
programu jest niwelowanie zgłaszanych przez samorządy 
potrzeb.
            (UM)
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gmina stara się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych, do końca 2022 roku. Aby otrzymać środki Gmina 
musi się o nie zwrócić do wojewody w formie wniosku.

„Z całą pewnością jest to ogromna pomoc dla naszego budżetu, dzięki której możliwa będzie realizacja zadań inwestycyj-
nych, których wykonanie byłoby zagrożone lub niemożliwe. Potrzeby Przemkowa są ogromne, a wszystkie zadania plano-
wane przy jak największym wsparciu z zewnątrz. Po raz kolejny swoje wsparcie i pomoc dla gminy okazał poseł Krzysztof 
Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, dla którego niezmiennie bliskie są problemy mieszkańców 
naszego regionu, za co chciałbym serdecznie podziękować” – mówi Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.
                  (UM)

1 lipca br. w siedzibie Uczelni Jana 
Wyżykowskiego w Lubinie, przedsta-
wiciele siedmiu podmiotów samorzą-
dowych, w tym Burmistrz Przemkowa 
Jerzy Szczupak, podpisali list inten-
cyjny w sprawie utworzenia Klastra 
Energii Zagłębia Miedziowego. Do 
wspólnej inicjatywy zaprosiła Gmina 
Polkowice dostrzegając znaczenie 
odnawialnych źródeł energii i dążąc 
do stworzenia samowystarczalnego 
energetycznego obszaru korzystają-
cego z zasobów czystej energii.

Obszarem działania klastra będą gra-
nice administracyjne powiatu polko-
wickiego, a podstawowym zadaniem 
budowa niezależnego, lokalnego 
rynku energii wykorzystującej odna-
wialne źródła energii. Zgodnie z  po-
rozumieniem klaster ma mieć cha-
rakter otwarty, co oznacza, że będą 
do niego mogli przystępować nowi 
członkowie. List intencyjny podpisali 
przedstawiciele Powiatu Polkowic-
kiego, Gminy Polkowice, Przemków, 
Radwanice, Gaworzyce, Grębocice 
oraz samorządowa Uczelnia Jana 
Wyżykowskiego. W uroczystości 
podpisania porozumienia wzięli także 
udział Krzysztof Kubów, szef Gabine-
tu Politycznego Prezesa Rady Mini-
strów, oraz Albert Gryszczuk, prezes 
Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Od-
nawialnych Źródeł Energii i Efektyw-
ności Energetycznej ZKlaster.

Zdaniem Burmistrza Przemkowa Je-
rzego Szczupaka „Przyjęcie zapro-
szenie burmistrza Gminy Polkowice 
do wspólnej inicjatywy było oczywiste 
tak jak przewidywane korzyści dla na-
szej gminy. Wierzę, że dzięki klastro-
wi gmina i jej mieszkańcy nie tylko 
zaoszczędzą, ale mamy szansę stać 
się bardziej atrakcyjni dla inwesto-
rów, jak i  turystów, co ma szczególne 
znaczenie dla gminy o tak bogatych 

walorach przyrodniczo-krajobrazo-
wych, na terenie której dąży się do 
rozwoju przedsiębiorczości nie koli-
dującej z jej najważniejszymi atuta-
mi”.

Zysk dla członków tworzonego kla-
stra to przede wszystkim poprawa 
lokalnego bezpieczeństwa ener-
getycznego i samowystarczalności 
energetycznej m.in. poprzez wspól-
ne wytwarzanie, dystrybucję i ob-
rót energią z odnawialnych źródeł 

energii lub innych źródeł na rynku 
lokalnym, zmniejszenie niskiej emi-
sji zanieczyszczeń, a więc popra-
wa jakości powietrza, a tym samym 
ekologiczny, nowoczesny wizerunek. 
Klaster Energii Zagłębia Miedziowe-
go będą tworzyły przede wszystkim 
farmy fotowoltaiczne, zlokalizowane 
na nieużytkach i glebach najniższej 
klasy. Wyprodukowany tam prąd trafi 
do urzędów i spółek gminnych, ale 
także do przedsiębiorców oraz osób 
prywatnych.              (UM)
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Przedstawiciele 31 samorządów Legnic-
ko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonal-
nego, w tym Burmistrz Przemkowa Jerzy 
Szczupak, podpisali deklarację podjęcia 
wspólnych działań na rzecz rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. 

Podpisując deklarację samorządowcy wy-
razili wolę podjęcia wspólnych działań na 
rzecz ustanowienia partnerstwa, pogłę-
biającego naszą współpracę i integrację 
terytorialną w celu zoptymalizowania wy-
korzystania szans i potencjałów rozwojo-
wych w przyszłym okresie programowania 
budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-
2027. Samorządowcy zadeklarowali także 
podjęcie wspólnych prac na rzecz opraco-
wania strategii rozwoju Legnicko-Głogow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym 
prac na rzecz zarówno zdiagnozowania obszarów wymagających intensywnego wsparcia, jak również określenia poten-
cjałów rozwojowych podregionu, a w konsekwencji zidentyfikowania wyzwań, wizji, celów i zadań przed nim stojących.

Podpisana Deklaracja nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych, ani prawnych. Szczegółowe zasady współ-
pracy pomiędzy samorządami zostaną uregulowane w odrębnych porozumieniach bądź umowach.

Połączenie wspólnych sił samorządów ma na celu skuteczniejsze zdobywanie środków na inwestycje z Unii Europejskiej 
w perspektywie budżetowej 2021-2027.
                    (UM)

Partnerstwo samorządów
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Wiele budynków i obiektów znajdujących się na terenie 
naszej Gminy posiada wyjątkową wartość historyczną, 
naukową i kulturową. Obiekty te stanowią materialne dzie-
dzictwo przeszłości naszego miasta i całej gminy oraz 
niewątpliwie są istotnymi elementami lokalnej tożsamości 
kulturowej, wielokrotnie dokumentując rozwój naszej miej-
scowości. 

Będąc właścicielem zabytku należy pamiętać o tym, że 
wraz z przywilejem jego posiadania wiążą się również 
pewne obowiązki, wynikające przede wszystkim z ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282). Obowiązek zabez-
pieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak 
najlepszym stanie spoczywa właśnie na jego właścicielu. 
Właściciele powinni zatem wykonywać roboty budowlane, 
prace konserwatorskie i restauratorskie, które uchronią 
budynek przed jego uszkodzeniem i będą pozwalały na 
zachowanie zabytku dla przyszłych pokoleń.

Aby sfinansować remont zabytku, właściciel ma prawo 
ubiegać się o dotację na prace konserwatorskie lub re-
mont zabytku oraz otrzymać fundusze na badania nauko-
we. Dotację z budżetu państwa na prace konserwator-
skie i remontowe przy zabytku przyznaje Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzki Konserwator 
Zabytków.

Aby pomóc mieszkańcom Przemkowa w sfinansowaniu 
prac remontowych przy zabytkach, mając na uwadze ich 
wartość historyczną, w budżecie gminy na 2020 r. za-
planowano 20 tys. zł na przedmiotowe prace, w tym ze 
szczególnym uwzględnieniem remontu elewacji. Szczegó-
ły oraz wzory formularzy określa uchwała Nr XLII/276/10 
Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 30 marca 2010 r. 
w  sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gmi-
ny Przemków na prace konserwatorskie i roboty budowla-
ne przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz 

postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji dostęp-
na na stronie www.przemkow.pl lub w Elektronicznym 
zbiorze aktów prawnych Gminy Przemków: https://www.
prawomiejscowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiw-
Przemkowie.

Na podstawie w/w uchwały właściciele zabytków wpisa-
nych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 
naszej Gminy mogą otrzymać dotację z budżetu Gminy 
Przemków. Wnioski o dotację należy składać do 30 wrze-
śnia br. Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków 
można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu pod adresem: 
https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92695 lub uzy-
skać informację w tut. Urzędzie Miejskim, pokój nr 30,  
tel. 76/8320 480.

Oprócz pomocy przy dofinansowaniu prac remontowych 
przy obiektach zabytkowych, w celu zachowania cało-
kształtu materialnego dorobku mieszkańców Gminy sta-
nowiącego historyczne dziedzictwo oraz w celu poprawy 
estetyki naszej Gminy, już na początku przyszłego roku  
planowane jest ogłoszenie konkursu, w którym dofinanso-
wanie na prace remontowe będą mogli otrzymać właści-
ciele i współwłaściciele budynków niewpisanych do reje-
stru zabytków. 

Gmina od kilku lat kontynuuje prace mające na celu re-
witalizację, szczególnie centrum Przemkowa, poprzez re-
mont chodników i dróg. Niemożliwy jest jednak jej udział 
w remontach elewacji budynków, które stanowią własność 
prywatną. A to w dużej mierze ich stan i wygląd deter-
minuje estetykę przestrzeni publicznej. Dlatego chcemy 
finansowo wspierać właścicieli, w tym roku budynków 
zabytkowych, w przyszłym pozostałych i zachęcać do po-
dejmowania prac remontowych, szczególnie elewacji.

            (UM)
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Dotacja na zabytki
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Dolnośląskie Święto Miodu i Wina odwołane
Biorąc pod uwagę sytuację związaną z wciąż panującym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenia-
niem się koronawirusa SARS-CoV-2, a także zakazem dotyczącym organizacji imprez masowych, Burmistrz Przemkowa 
Jerzy Szczupak podjął decyzję o rezygnacji z organizacji w tym roku Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina.

„Rok 2020 jest jednak dla nas wszystkich szczególny, zweryfikował plany i zamierzenia wielu instytucji i osób w różnych 
dziedzinach. Państwa bezpieczeństwo jednak było i jest dla mnie priorytetem, dlatego w tym roku, po wielu debatach 
i opiniach, również środowiska pszczelarskiego postanowiłem, że Dolnośląskie Święto Miodu i Wina nie odbędzie się. 
Dziękuję za pamięć i zainteresowanie oraz słowa wsparcia płynące od naszych stałych wystawców i  współorganizato-
rów. Zbieramy siły, już myślimy o atrakcjach na przyszły rok. To tylko krótka przerwa, którą wykorzystamy na przedsię-
wzięcia organizacyjne”- podsumowuje burmistrz.

Dzisiaj trudno już sobie wyobrazić wrześniowy weekend bez miodowej imprezy w Przemkowie. Jednak na kolejną,  
XXI edycję święta zapraszamy za rok, 25 - 26 września 2021 roku.       
                
              (UM)

Za nami pierwsze 6 miesięcy roku, a więc czas na krótkie 
podsumowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przemkowie. Przez ostatnie pół roku wyjeżdżaliśmy do 
działań 119 razy:

• pożary 61 razy (niestety w większości były to pożary traw),
• miejscowe zagrożenia 54 razy,
• fałszywe alarmy 4 

Najwięcej pracy strażacy mieli w marcu i kwietniu, kiedy 
w sumie podjęli 70 interwencji. W większości były to wy-
jazdy do pożarów traw, ale także działania prewencyjne 
w  związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii.
    
         (OSP)

Podsumowanie półrocza OSP Przemków
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30-lecie samorządu terytorialnego
27 maja to Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony w czerwcu 2000 przez 
Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorial-
nego, upamiętniającej pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad 
gmin i miast. W tym roku jest to wyjątkowa rocznica – 30-lecie Samorządu Teryto-
rialnego. 

8 marca 1990 r. została uchwalona ustawa o samorządzie terytorialnym. Po jej 
uchwaleniu, 27 maja 1990 roku, po pierwszych wolnych wyborach do rad gmin, odro-
dził się samorząd gminny. Był to jeden z pierwszych kroków do tego, aby obywatele 
sami decydowali o sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. Gminy zostały uznane 
za obligatoryjne związki ich mieszkańców, a ich władze uzyskały prawo do działania 
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorząd terytorialny pozwolił 
zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos mieszkańcom, którzy najmocniej 
angażują się w przedsięwzięcia dotyczące ich najbliższego otoczenia. Rozpoczął się czas rozwoju m.in. małych miaste-
czek, czas inwestycji służących lokalnym społecznościom, służących poprawie warunków i jakości ich życia. W 1990 roku 
podstawową jednostką samorządu terytorialnego stała się gmina, określona jako wspólnota ludzi (związek samorządowy) 
oraz terytorium, na którym ludzie ci zamieszkują. 27 maja 2020 r. obchodziliśmy 30 rocznicę tych wydarzeń.

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. podstawowym organem uchwałodawczym samorządu gminnego ustanowiona 
została Rada Gminy, która w celach administracyjno-zarządzających powoływała Zarząd gminny pod przewodnictwem 
burmistrza, kierującego urzędem miejskim. Do roku 2002 na czele gminy stał burmistrz wybierany w wyborach pośrednich. 
Mieszkańcy głosowali na przedstawicieli rady miejskiej, którzy ze swojego grona wybierali osobę, pełniącą funkcję organu 
wykonawczego. 20 czerwca 2002 parlament przyjął ustawę, na mocy której to obywatele bezpośrednio wybierali prezy-
dentów, burmistrzów i wójtów. Ponadto w ustawie z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym określone zostały organy 
gminy: rada gminy i burmistrz, pełniący funkcję organu wykonawczego gminy. 

W latach 1990-2002 burmistrzowie Przemkowa wybierani byli w wyborach pośrednich (przez radę). Pierwszym Burmi-
strzem Przemkowa, wybranym przez Radę Miejską w Przemkowie, został Mieczysław Błażków. W związku z jego odwoła-
niem na mocy uchwały z dnia 15 kwietnia 1993 roku, na jego miejsce została wybrana Aniela Klita. Kolejnym Burmistrzem 
Przemkowa na kadencję 1994-1998 został Czesław Sawa. 3 listopada 1998 roku Rada Miejska w kadencji 1998 – 2002 na 
Burmistrza Przemkowa wybrała Leszka Frąckowiaka. W związku z odwołaniem Zarządu, 28 sierpnia 2000 roku na stano-
wisko Burmistrza Przemkowa wybrała Czesława Sawę.
 
W wyborach zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku mieszkańcy Przemkowa mogli po raz pierwszy wybrać 
burmistrza w wyborach powszechnych, równych i bezpośrednich. Na Burmistrza Przemkowa kadencji 2002-2006 wybrany 
został Czesław Sawa. 12 listopada 2006 roku w wyniku wyborów na kadencję 2006 -2010 na Burmistrza Przemkowa zo-
stał wybrany Stanisław  Pępkowski. Powtórnie funkcję tę pełnił w kadencji 2010-2014. W wyborach bezpośrednich w 2014 
roku mieszkańcy na Burmistrza Przemkowa kadencji 2014-2018 wybrali Jerzego Szczupaka, który obecnie pełni funkcję 
włodarza gminy w kadencji 2018-2023.

Ostatnie 30 lat to lata wytężonej pracy na rzecz rozwoju Gminy Przemków oraz poprawy warunków życia jej mieszkańców. 
1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, co otworzyło nowe możliwości pozyskania środków finansowych 
na niezbędne inwestycje na terenie gminy. Za pozyskane pieniądze udało się m.in. poprawić jakość dróg, wyremontować 
budynki użyteczności publicznej, zagospodarować place zabaw, przeprowadzić liczne imprezy. Wykonano wiele inwestycji 
i zadań, aby uczynić gminę Przemków miejscem przyjaznym do życia. 

„30 lat pracy dla Przemkowa zaowocowało licznymi udogodnieniami. Mam świadomość, że do wykonania zostało bardzo 
wiele, plan jest bardzo obszerny, a możliwości niestety ograniczone. Ale przed nami pojawiają się nowe możliwości, z  któ-
rych nauczyliśmy się korzystać. W każdej kadencji udało się wykonać zadania, które miały bezpośredni wpływ na życie 
mieszkańców Przemkowa. Sytuacja finansowa gminy była ciężka. Dlatego za swój największy sukces uważam skuteczną 
realizację programu naprawczego finansów gminy, wyprowadzającego gminę z katastrofalnej sytuacji. Dziś możemy sa-
modzielnie, choć ostrożnie planować wydatki gminne. To wszystko nie odbyłoby się bez wsparcia osób zaangażowanych 
w sposób bezpośredni lub pośredni w rozwój gminy. Dziękuję radnym, sołtysom, kierownikom gminnych jednostek, służbom 
mundurowym, przedstawicielom miejscowych stowarzyszeń, lokalnym przedsiębiorcom, ludziom z którymi pracuję, wszyst-
kim mieszkańcom za to, że nasza mała ojczyzna jest dla nich dobrem najważniejszym. Wasza praca została dostrzeżona 
i liczę na dalsze wsparcie, pomysły i zaangażowanie. Pozytywna ocena naszej pracy to nasz wspólny wysiłek. Działamy 
dalej, aby w kolejnej dekadzie pochwalić się jeszcze większymi sukcesami.” - Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.
                  (UM)
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków do programu pn.: 
„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych 
poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków 
katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub 
zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. 

Z terenu gminy Przemków o dotację, która nie mogła przekroczyć 70 % wartości zadania, wnioskowały trzy jednostki:
    • Ochotnicza Straż Pożarna w Przemkowie – 20 000 złotych,
    • Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Lubińskim – 20 000 złotych,
    • Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach – 20 000 złotych.

Każda z nich otrzymała maksymalną kwotę dofinansowa-
nia z WFOŚiGW.

Aby jednostki mogły zrealizować projekt i zakupić nie-
zbędny sprzęt konieczne było zabezpieczenie w budżecie 
gminy kwoty 25 714,29 złotych. Burmistrz Przemkowa Je-
rzy Szczupak po raz kolejny okazał wsparcie dla straża-
ków, aby mogli zrealizować zadanie i zapewnił wymagany 
wkład własny. Każda jednostka otrzymała wsparcie z bu-
dżetu gminy w wysokości 30% wartości projektu. 

10 lipca 2020 r. wręczone zostały czeki okolicznościowe 
dla jednostek OSP z powiatu polkowickiego. W uroczy-
stości udział wziął Krzysztof Kubów - szef Gabinetu Po-
litycznego Prezesa Rady Ministrów, Łukasz Kasztelowicz 
- prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przedstawiciele 
samorządów.
 
Łączna pozyskana kwota na wsparcie jednostek OSP z gminy Przemków wynosi 85 714,29 złotych!!!

Zakupiony sprzęt uzbrojenia, wyposażenie osobiste i ochronne strażaków, sprzęt łączności oraz sprzęt techniki specjalnej 
posłużą do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy oraz osób czasowo przebywających na jej terenie. 
                  (UM)
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Dotacja dla jednostek OSP z Gminy Przemków

1. Wymagania niezbędne:

a) doświadczenie zawodowe min 3 lata pracy przy wykształceniu średnim, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy 
niewymagany,

b) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na pod-
stawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

URZĄD MIEJSKI W PRZEMKOWIE OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej w Referacie Finansowym
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2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie (charakter lub typ szkoły) – średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne lub wyższe administracyjne, 
wymagany profil (specjalność) – rachunkowość, finanse,

b) 3-letnia praktyka w księgowości,
c) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów ustawy rachunkowości, o sprawozdawczości 

budżetowej, o finansach publicznych, klasyfikowanie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków po-
chodzących ze źródeł zagranicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, 

d) umiejętność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych, 
e) umiejętność obsługi komputera i programów – WINDOWS, Microsoft Office (Word - edytor tekstów, Excel - arkusz kal-

kulacyjny), 
f) umiejętność pracy w zespole,
g) predyspozycje osobowościowe - dokładność, operatywność, umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania 

wniosków, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, łatwość podejmowania decyzji, odporność na stres.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej: ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektroniczne-
go lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: Podinspektor ds. księgowości finansowo-bu-
dżetowej w Referacie Finansowym w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. W przypadku oferty przesłanej 
pocztą, decyduje data wpływu do urzędu.

Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku, wymagane dokumenty oraz klauzula informacyjna o przetwa-
rzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na wolne stanowisko pracy dostępne są na stronie BIP 
Urzędu Miejskiego w Przemkowie:https://umprzemkow.bip.gov.pl/ zakładka „Praca / Oferty pracy”

                  (UM)

Informujemy, że Starosta Polkowicki, realizując działania w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wznowił udzielanie porad osobistych w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu polkowickiego. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń 
po umówieniu terminu wizyty. Wizytę można umówić:

▪ elektronicznie poprzez stronę: https://np.ms.gov.pl
▪ w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Polkowicach ul. św. Sebastiana1, 59-100 Polkowice
▪ elektronicznie na adres: npp@powiatpolkowicki.pl
▪ telefonicznie nr tel.: 513-061-457.

Porady udzielanie są w budynku Biblioteki Publicznej w Przemkowie ul Plac Targowy 1 
w poniedziałki i czwartki od 11.00 do 18.00 oraz w piątki od  11.00 do 15.00 
Więcej informacji na stronie https://umprzemkow.bip.gov.pl/ w zakładce Ogłoszenia.
                   (UM)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Przemkowie wznawia działalność

Cyfryzacja szacowania strat 
spowodowanych przez suszę

9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów 
realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplika-
cję. Producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji 
podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat 
w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny 
w danym okresie wskazuje na możliwość spadku plonów 

w związku z suszą. Protokół oszacowania szkód w formie 
dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyli-
czał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu 
przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw 
rolnych.
Więcej informacji na stronach internetowych:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/cyfryzacja-szacowania
-strat-spowodowanych-przez-susze
            (UM)
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10 lipca 2020 roku burmistrz Przemkowa Jerzy Szczu-
pak podpisał umowę o przyznaniu grantu w wysokości  
250 000 zł na realizację zadania: stworzenie w gminie 
Przemków Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE). 
W  ramach tegorocznego konkursu grantowego na terenie 
całego kraju powstanie 20 takich ośrodków. Wnioskodaw-
cą grantu jest Gmina Przemków. Organizatorem konkursu 
grantowego jest Ogólnopolski Operator Oświaty z siedzi-
bą w Poznaniu.

Wniosek na konkurs grantowy w ramach projektu „FAMI-
LIJNE LOWE”, w lutym 2020 roku przy wsparciu burmistrza 
Przemkowa Jerzego Szczupaka opracowali: Monika Dźwi-
gaj, dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemko-
wie, EDUCO Przemkowska Fundacja Społeczno-Oświa-
towa (prof. Stefan Dudra, Paweł Kuźmiak) oraz Ewa 
Kuźmiak, nauczyciel Zespołu Szkół w Przemkowie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Prioryteto-
wej II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Go-
spodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla 
uczenia się przez całe życie. Pozyskana dotacja zostanie 
przeznaczona na dostosowanie i doposażenie Zespołu 
Szkół w Przemkowie do pełnienia nowej roli – centrum 
nieformalnego edukatora dorosłych oraz przeprowadze-
nie planowanych we wniosku zajęć i przedsięwzięć. Re-
alizacja projektu odbywać się będzie od września 2020 
do sierpnia 2021 roku. Celem LOWE jest aktywizowanie 
społeczności lokalnej na rzecz rozwoju kompetencji sta-
nowiących podstawę uczenia się przez całe życie, dosko-
nalenie umiejętności kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy, rozwój osobisty uczestników projektu i rozwój lokal-
nej wspólnoty, wprowadzanie i rozwijanie metody uczenia 
się poprzez doświadczenie i empirycznego modelu ucze-
nia się osób dorosłych.

Partnerstwo w realizacji projektu Gmina Przemków i Ze-
spół Szkół zawarły z: EDUCO Przemkowską Fundacją 
Społeczno-Oświatową reprezentowaną przez Stefana 
Dudrę i Pawła Kuźmiaka, Uniwersytetem Zielonogórskim 
reprezentowanym przez prorektora ds. studenckich prof. 
dr hab. Wojciecha Strzyżewskiego, Przemkowskim Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku reprezentowanym przez 
prezes Annę Krzeszewską oraz Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Przemkowie reprezentowanym przez kierownik 
Elżbietę Kasprzak.

4 czerwca 2020 roku odbyło się pierwsze organizacyjne 
spotkanie zespołu zarządzającego projektem. W spotka-
niu wzięli udział koordynator projektu Monika Dźwigaj, 
animatorzy i główni partnerzy w realizacji zadania: Insty-
tut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielono-
górskiego reprezentowany przez prof. Stefana Dudrę, 
EDUCO Przemkowska Fundacja Społeczno-Oświatowa 

Grant w wysokości 250 000 zł na realizację 
projektu LOWE podpisany!

– reprezentowana przez prezesa Pawła Kuźmiaka, Uni-
wersytet Trzeciego Wieku reprezentowany przez prezes 
Annę Krzeszewską oraz Agnieszka Wałowska reprezen-
tująca Zespół Szkół w Przemkowie. Omówiono główne za-
dania poszczególnych osób i podmiotów, które będą pra-
cowały nad uruchomieniem i realizacją założeń LOWE. Do 
zadań tych należy m.in. przygotowanie sali audytoryjnej 
w Zespole Szkół, zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy 
dydaktycznych do prowadzonych zajęć, organizacja wy-
jazdów na Uniwersytet Zielonogórski i wykładów pracow-
ników naukowych uniwersytetu na terenie Zespołu Szkół, 
wyjazdów do teatru i do kina, rekrutacja uczestników na 
poszczególne zajęcia (m.in. zajęcia językowe, informa-
tyczne, warsztaty teatralne, artystyczne, koło dziennikar-
sko-fotograficzne, spotkania z psychologiem, warsztaty 
kulinarne).

Zadaniem zespołu projektowego jest, aby szkoła w oparciu 
o swój potencjał, zasoby, współpracę z instytucjami lokal-
nymi tworzyła ofertę uczenia się dla dorosłych. Powstała 
ona w wyniku diagnozy dotyczącej tego, jakie umiejętno-
ści są potrzebne dorosłym, jakie są ich luki kompetencyjne 
oraz jakie są ich potencjały, które można wykorzystać. Pro-
jekt oprze się na różnych treściach i formach uczenia się 
„szytych na miarę” naszej społeczności lokalnej – od zajęć 
praktycznych, warsztatowych, wykładowych, po wyjazdy 
do kina, czy teatru. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli 
na  spotkanie z nauką, sztuką, teatrem i filmem. Szcze-
gółowa oferta zajęć pojawi się w sierpniu 2020 roku na 
stronach internetowych: Gminy Przemków, Zespołu Szkół 
im. Ireny Sendler w Przemkowie oraz EDUCO Przemkow-
skiej Fundacji Społeczno-Oświatowej. Rozpoczęta zosta-
nie wówczas rekrutacja na zajęcia. Już dziś zapraszamy 
dorosłych mieszkańców Gminy do udziału w wybranych 
formach przedsięwzięcia i przemyśleń w jakich obszarach 
chcieliby Państwo poszerzyć swoje kompetencje.  
             (ZS)
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Środki na doposażenie szkół

Najlepsza lokalna inicjatywa

Nowe wyposażenie świetlicy i kuchni zostanie zakupione dla 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół w Przemkowie ze środ-
ków pozyskanych przez Gminę Przemków w ramach wieloletnie-
go rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program 
zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających sto-
łówek (mających własną kuchnię i jadalnię), doposażenie tych, 
które nie działają, aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie 
nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń 
przeznaczonych do spożywania posiłków czyli jadalni. Pozyskane 
środki w ramach modułu 3 programu w wysokości 70 911,12 zł 
oraz wkład własny w wysokości 17 727,78 zł zostaną przezna-
czone zgodnie ze złożonym przez dyrektor szkoły Monikę Dźwigaj 
wnioskiem na: zakup nowych krzeseł i stolików do jadalni, remont 
kuchni oraz jej doposażenie w nowe urządzenia, meble i naczynia.

Ponadto biblioteki szkolne w Szkole Podstawowej nr 1 i 2 w Przem-
kowie zostaną doposażone ze środków programu rządowego 
pn.”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Program ma na 
celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie 
roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokal-
nych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu 
do kultury i wiedzy. W ramach wniosków złożonych przez dyrek-
torów w/w szkół zostaną zakupione nowe publikacje wydawnicze 
oraz uzupełnione i wymienione zużyte księgozbiory. 

W programie udział wzięły dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler, której  przyznano kwotę 12 tys. zł przy wkładzie własnym w wysokości 3 tys. zł oraz 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie, która otrzyma dofinansowanie w wysokości 9,6 tys. zł zapewniając wkład własny 
wysokości 2,4 tys. zł.  
                              (UM)

„Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą pod-
niesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego” organizo-
wany jest przez Powiat Polkowicki od wielu lat. Do ostat-
niej, XX już edycji przystąpiło 28 miejscowości. Zgodnie 
z uchwałą Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej w związku z rozstrzygnięciem 
tej edycji konkursu, Gminie Przemków przyznano pomoc 
finansową w wysokości 8 000,00 zł. z przeznaczeniem dla 
następujących miejscowości:  
- II miejsce w konkursie - Piotrowice – 4.000 zł 
- Krępa – 1.500 zł,
- Szklarki – 1.500 zł,
- Jędrzychówek – 1.000 zł.

W pierwszym etapie konkursu mieszkańcy dokonują zgło-
szenia określając jak chcieliby zmienić swoje otoczenie. W kolejnym etapie, angażując lokalną społeczność oraz wyko-
rzystując dostępne środki np. z funduszu sołeckiego lub z nagród za poprzednie realizacje, wykonują prace związane 
z uporządkowaniem lub zagospodarowaniem terenu na wsi, wokół świetlic wiejskich, prace remontowe lub inwestycyjne, 
które mają służyć wszystkim mieszkańcom. Celem konkursu jest poprawa i dbałość o estetykę otoczenia i stan środowiska 
naturalnego, podniesienie atrakcyjności wsi, pobudzenie inicjatyw społecznych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkań-
ców wsi i wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców powiatu polkowickiego. 
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Szybki Internet w naszej gminie
Ostatni czas pokazał, jak ważną rolę w naszej codzienno-
ści pełni Internet. Szybkie i niezawodne łącze umożliwia 
nie tylko wykonywanie pracy zdalnej, edukację, sprawne 
załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów online, 
komunikację czy bycie w kontakcie z bliskimi. Internet sze-
rokopasmowy to także stały dostęp do zabawy i rozrywki. 

W ostatnim czasie wiele osób przekonało się, jak ważny 
jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. Niestety 
w wielu miejscach w naszym kraju mieszkańcy nadal nie 
mogą korzystać z nowoczesnych usług cyfrowych. Sytu-
acja ta ulegnie jednak niebawem zmianie i możliwość ko-
rzystania z usług światłowodowych uzyskają mieszkańcy 
7 województw w całym kraju. Trwa bowiem budowa sieci 
światłowodowej, współfinansowana z Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w ramach działania 1.1. 
dotyczącego wyeliminowania terytorialnych różnic w moż-
liwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wyso-
kich przepustowościach. Sieć otwartych możliwości.

Dzięki temu projektowi mieszkańcy ponad pół miliona 
gospodarstw domowych uzyskają dostęp do szybkiego 
i niezawodnego Internetu światłowodowego. Inwestycja ta 
obejmie też prawie 2 tysiące jednostek oświatowych. Co 
więcej, wybudowana infrastruktura będzie miała charakter 
otwarty, a dzięki marce Fiberhost, która będzie udostęp-
niała ją zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim dostaw-
com usług telekomunikacyjnych, mieszkańcy będą mogli 
korzystać z szerokiej oferty usług światłowodowych takich 
jak Internet czy telewizja cyfrowa. Otwarta sieć światłowo-
dowa Fiberhost to większy wybór i większe możliwości. 
Najnowocześniejsza technologia na wyciągnięcie ręki.

Projekt budowy sieci światłowodowej obejmie obszary, 
na których nigdy wcześniej nie było dostępu do Interne-
tu szerokopasmowego. Co ważne, sieć budowana jest 
w najnowocześniejszej technologii Fiber-To-The-Home 
(światłowód do domu), która opiera się w 100% na ka-
blach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio 
do domu lub mieszkania. Mieszkańcy tych obszarów uzy-
skają więc dostęp do nowoczesnych i niezawodnych usług 
cyfrowych, których jakość nie jest zależna od warunków 
atmosferycznych. Bez względu na pogodę, będą w stałym 
kontakcie z innymi, a  wszystkie sprawy zarówno te zawo-
dowe, jak i prywatne zrealizują online, szybko i sprawnie.

Za realizację projektu na 20 obszarach objętych działania-
mi w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa od-
powiadają spółki FIBEE I oraz FIBEE IV. Będą one reali-

Nagrody pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych sołectw i potrzeby lokalnych społeczności. Sołectwa zapla-
nowały zakup m.in. doposażenia świetlic wiejskich lub terenu wokół świetlic. Wszystkie sołectwa, które wzięły udział w  kon-
kursie wyróżniono nagrodami pieniężnymi. Sam udział w konkursie był nagrodzony kwotą w wysokości 1 tys. zł. 

Życzymy powodzenia naszym sołectwom w kolejnej edycji konkursu!           (UM)

zowały działania w aż 7 województwach na terenie kraju. 
Projekt budowy sieci światłowodowej zakończy się w 2021 
roku. Do tego czasu, zasięgiem sieci szerokopasmowej 
systematycznie obejmowane będą kolejne gospodarstwa 
domowe w województwach: dolnośląskim, kujawsko-po-
morskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim oraz 
śląskim.

Większość prac związanych z budową sieci światłowodo-
wej prowadzona będzie na drogach publicznych. W nie-
których przypadkach wykonawca sieci światłowodowej 
zwróci się do mieszkańców – właścicieli posesji z proś-
bą o wyrażenie zgody na poprowadzenie światłowodu 
przez działkę lub podwieszenie go na słupie znajdują-
cym się na ich terenie. Udzielenie takiej zgody pomoże 
dotrzeć do większej liczby gospodarstw domowych bo-
rykających się z trudnościami w dostępie do Internetu. 
Dlatego spółki FIBEE proszą o wsparcie i przychylność 
zarówno mieszkańców, jak i władz gmin, na terenie któ-
rych powstaje sieć szerokopasmowa. Współpraca ta jest 
elementem niezwykle istotnym do prawidłowej realizacji 
inwestycji o tak znacznym oddziaływaniu społecznym.

Więcej informacji o projekcie odnaleźć można na stronie: 
fibee.pl. Osoby zainteresowane dostępem do sieci świa-
tłowodowej, mogą sprawdzić czy ich adres objęty zostanie 
projektem na stronie: getfibre.pl. 
         (Fibee)
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Nabór wniosków do programu Moja Woda
Rozpoczął się nabór wniosków do program Moja Woda, 
który przewiduje dotacje na przedsięwzięcia, które do-
prowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie 
nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego 
wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą 
odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-
gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogól-
nospławnej, rowów odwadniających odprowadzających 
poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na uli-
ce, place itp.). 

Wnioski o granty mogą składać osoby fizyczne będące 
właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na 
której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. 
Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez 
zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach 
jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej 
wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielo-
no-niebieskiej infrastruktury.

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, zainwestują 100 mln zł 
w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Każdy właściciel 
domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 
5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną 
poniesione po 1 czerwca 2020 r.

Informujemy, że dyżur urbanisty Michała Mandziuka odbędzie się w godzinach od 12:00 do 13:00 zgodnie z ustalonym 
harmonogramem w dniach:
    • 30 września 2020 r.
    • 28 października 2020 r.
    • 25 listopada 2020 r.
    • 16 grudnia 2020 r.
Miejsce dyżuru: pokój nr 34, II piętro Urzędu Miejskiego w Przemkowie.
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców!

Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Od 1 lipca 2020 r. Wo-
jewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW) prowadzą nabór w trybie ciągłym 
(program ma być realizowany w latach 2020-2024). Infoli-
nie Programu Moja Woda WFOSiGW we Wrocławiu:
Biuro we Wrocławiu – Informacja tel. 71 333 09 35
Oddział w Wałbrzychu tel. 74 63 34 854
Oddział w Jeleniej Górze tel. 75 75 35 882
Oddział w Legnicy tel. 76 852-43-01 wew. 1 
Szczegółowe informacje na stronie: http://nfosigw.gov.pl/
oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-prioryteto-
we/moja-woda       
            (UM)

DYŻUR URBANISTY 
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W lutym 2020 roku prof. Stefan Dudra został wybrany 
do Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 
Jest to instytucja naukowa realizująca działania służące 
rozwojowi, promocji i upowszechnianiu nauki oraz przy-
czyniające się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury 
narodowej. Celem Komitetu jest m.in. przygotowywanie 
ekspertyz i prognoz naukowych oraz dbałość o reprezen-
tatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, 
w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej.

Jak stwierdza S. Dudra: to dla mnie duże wyróżnienie, ale 
przede wszystkim sukces zielonogórskiej politologii i całe-
go Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Jednocześnie 
nowe wyzwanie na przyszłość, zarówno w aspekcie ogól-
nopolskim, jak i lokalnym. Bycie w Polskiej Akademii Nauk 
to marzenie każdego badacza i naukowca. Jako histo-
ryk i politolog z dużym zainteresowaniem obserwuję też 
zmiany zachodzące w Przemkowie. Szczególnie bliskie 
są mi sprawy społeczno-oświatowe. Wspólnie z Pawłem 
Kuźmiakiem kierujemy Fundacją Społeczno-Oświatową 
EDUCO. Jestem absolwentem przemkowskiej podsta-
wówki (obecnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. 
Ireny Sendler), z którym od kilku lat współpracuję. Dzię-
ki inicjatywom i zaangażowaniu dyrektor Moniki Dźwigaj, 
Uniwersytet Zielonogórski sprawuje patronat naukowy 
nad Zespołem Szkół, w jego murach prowadzi działalność 
Koło Młodego Politologa oraz odbywają się spotkania 
z pracownikami Uniwersytetu. Przemkowska młodzież od-
wiedza też Uniwersytet Zielonogórski, biorąc udział w wy-
kładach i seminariach oraz w coraz bardziej popularnych, 
także w naszym mieście, debatach oksfordzkich.

Profesor Stefan Dudra, od 2006 roku jest pracownikiem 
Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Od 2014 roku jest członkiem Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 
która jest ciałem doradczym Premiera Rządu RP. W latach 
2006-2019 kierował Katedrą Stosunków Międzynarodo-
wych. Od października 2019 roku pełni funkcję dyrekto-
ra Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Wypromował 
ponad 160 magistrów z zakresu politologii i historii naj-
nowszej oraz 5 doktorów. Był recenzentem rozpraw dok-
torskich i habilitacyjnych na uniwersytetach krajowych 
i zagranicznych. Jest autorem ponad 230 artykułów na-
ukowych, w tym 18 monografii.
              P.P.

Wniosek złożony przez grupę nieformalną „Wspólnymi si-
łami” we współpracy z Przemkowskim Ośrodkiem Kultu-
ry i Biblioteką, do  konkursu ogłoszonego przez Ośrodek 
Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina w ramach XI 
Edycji Programu „Działaj Lokalnie 2020” otrzymał wspar-
cie finansowe w kwocie 6 tys. zł. 
Dzięki temu zaprosiliśmy mieszkańców gminy Przemków, 
bez ograniczeń wiekowych, do udziału w indiańskiej przy-
godzie. Poznamy codzienne życie, zwyczaje, kuchnię i kul-

Profesor Stefan Dudra wybrany 
do Polskiej Akademii Nauk

Indiańskie wakacje
turę rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Będzie-
my brać udział w niecodziennych warsztatach w  wiosce 
indiańskiej Wokini, a wszystko to zarejestrujemy kamerą 
i  pokażemy w formie kilkunastominutowych odcinków 
filmu wszystkim innym, którzy interesują się tematyką in-
diańską. Jeden z odcinków nagramy w naszej przemkow-
skiej bibliotece ponieważ często nasze fascynacje, zain-
teresowania i chęć udziału w przygodzie rozpoczynają się 
właśnie od przeczytanej książki.     
        
                   (POKiB)
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Wakacje z POK-iem
Tegoroczne wakacje z POK-iem, z uwagi na trwające nadal 
ograniczenia związane z epidemią, przybrały nieco inną 
formę. Aby uniknąć spotkań w zamkniętych pomieszcze-
niach i związanym z tym nakazem zachowania dystansu 
społecznego oraz przebywania w maseczkach, postano-
wiliśmy wyruszyć w teren i spędzać ten czas na powietrzu. 
Zaplanowaliśmy zatem rajdy rowerowe do ciekawych i lu-
bianych miejsc Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, 
plener malarski w parku miejskim, nocną wyprawę do lasu 
w poszukiwaniu sów oraz zabawę - podchody w terenie. 
W naszych zajęciach uczestniczy pracownik Przemkow-
skiego Parku Krajobrazowego. Dzięki temu do zabawy 
i   rekreacji dodajemy porcję fachowej wiedzy.

Miło nam poinformować, że Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka został beneficjentem Programu Narodowego 
Centrum Kultury „Etnopolska 2020” i otrzymał dofinansowanie na realizację kilkudziesięciu warsztatów rękodzielniczych 
w  świetlicach wiejskich oraz w ośrodku kultury dla mieszkańców gminy Przemków.  

„Do programu wpłynęły 1264 wnioski! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów, którzy łącznie 
otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popu-
laryzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych 
ośrodków życia kulturalnego.W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu 
dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego”. (NCK)

Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli ogłosić szczegóły realizacji projektu i podać terminy spotkań. Jedynym za-
grożeniem dla naszych działań może być tylko wirus SARS-CoV-2, ale chcemy wierzyć, że sytuacja z wiosny tego roku już 
się nie powtórzy.         
                          (POKiB)

EtnoPolska 2020

Do udziału w wyżej wymienionych wydarzeniach zapra-
szamy nie tylko dzieci, ale wszystkich mieszkańców gmi-
ny Przemków oraz osoby przebywające w Przemkowie 
na wakacjach. Mile widziane są całe rodziny, które chcia-
łyby te kilka godzin w ciągu dnia spędzić razem z nami. 
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, obowiązują jednak 
wcześniejsze zgłoszenia, np. telefoniczne lub osobiste, 
podczas których uczestnicy otrzymają dokładne informa-
cje. Zastrzegamy sobie również zmianę terminu jeżeli nie 
będzie sprzyjającej aury, ale o tym będziemy informować 
na bieżąco.
Poniżej kilka zdjęć z naszej pierwszej wyprawy – na wilko-
cińską wydmę i bunkry.    (POKiB)

22
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Warsztaty online w POKiB
W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z ko-
ronawirusem SARS-CoV-2 Przemkowski Ośrodek Kultury 
i Biblioteka w swojej działalności również musiał dosto-
sować się do ograniczeń i wytycznych przekazywanych 
przez odpowiednie służby. Zamknięcie drzwi ośrodka, 
zakaz prowadzenia zajęć, spotkań, wypożyczania książek 
czy organizacji imprez było sytuacją zupełnie nową i wy-
jątkową dla wszystkich. 

Nie chcąc tracić kontaktu z mieszkańcami gminy Przem-
ków, w tym z około dwustuosobową grupą osób, która na 
co dzień uczestniczyła w różnych formach naszych zajęć, 
postanowiliśmy spotykać się z Państwem codziennie za 
pomocą krótkich filmów udostępnianych online. Jest to 
cykl warsztatów pod wspólnym tytułem „#Zostańwdomu 
- przyjdziemy do Ciebie - instruktorzy POKiB”. Tematyka 
jest bardzo różnorodna, są to np. warsztaty plastyczne, 
kreatywne zabawy zachęcające do wykonania prostych 
gier i zabawek w domu, bajkolandia – czytanie wierszy-
ków, bajeczek dla dzieci przez nasze panie bibliotekarki 
oraz słuchaczki Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, drugie życie książki – rękodzieło ze starych, nie-

Z okazji Dnia Dziecka pracownicy Przemkowskiego Ośrod-
ka Kultury i Biblioteki, dla wszystkich tancerzy i tancerek 
zespołu „Cykady”, uszyli ponad 100 maseczek z różno-
rodnymi wzorami oraz sygnowanymi logotypem zespołu. 
Z powodu ograniczeń związanych z epidemią, maseczki 
można było odbierać indywidualnie, ale jeżeli są jeszcze 
osoby, które tego nie zrobiły, zapraszamy po odbiór do 
POK-u.        
       (POKiB)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przemków, w związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi zaśmiecenia osiedlowych PSZOK
-ów (Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), jak i terenów wokół nich przypominamy i wyjaśniamy, że 
osiedlowe PSZOK-i prowadzone są przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach!!! Wszelkie nieprawidło-
wości, tj. przepełnienie pojemników na frakcję segregowalną, zanieczyszczenie PSZOK-u przez osoby fizyczne prosimy 
zgłaszać do biura ZGZM, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice, telefon 76 840 14 90. 

Jednocześnie informujemy, że wysegregowane odpady – papier, szkło, plastik, metal – można do nich wrzucać przez 24 h 
na dobę. Należy jednak pamiętać, że odpady pozostawione obok pojemników (luzem i w workach) są pozostawiane nie-
zgodnie z § 3 uchwały nr VII/26/19 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 26 sierpnia 
2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego ze zm.  
(Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2019 r. poz. 5067, z 2020 r. poz. 687).
ZABRANIA SIĘI!! pozostawiania odpadów luzem poza pojemnikami nawet w przypadku ich chwilowego przepełnienia, 
a także gromadzenia odpadów niesegregowanych w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki. Łamanie ww. 

używanych, zniszczonych książek, doświadczenia che-
miczne – zaskakujące i bezpieczne, do wykonania w domu 
oraz cieszące się dużą popularnością warsztaty kulinarne. 

Warsztaty publikowane były na profilu Facebook Przem-
kowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, ale cały czas są 
dostępne na kanale Youtube.   
       (POKiB)

Maseczki 
dla Cykad

Wspólnie dbajmy o porządek wokół nas
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regulaminu oraz zanieczyszczanie miejsc publicznych stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny, którą nakładają wła-
ściwe organy ścigania.

W Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy ul. Działkowej 18 
w Polkowicach można bezpłatnie oddać niemal wszystkie odpady, które powstały w gospodarstwie domowym. Punkt od 
poniedziałku do piątku czynny jest w godz. 12.00 – 19.00, w soboty w godz. 10.00 – 15.00 (tel. 606 276 657).

Przypominamy, że Centralny PSZOK daje możliwość oddawania takich odpadów jak: tworzywa sztuczne, szkło, papier, 
metal, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, ubrania i teksty-
lia, odpady zielone z przydomowych ogródków oraz popioły. 
Dbanie o czystość Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów i przestrzeganie obowiązujących zasad 
segregacji odpadów to obowiązek nas wszystkich. Niestety, nie każdy mieszkaniec Związku przestrzega określonych za-

sad i obowiązki są nagminnie łamane, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość opłaty z tytułu gospodarki odpadami, którą 
ponosimy solidarnie wszyscy. Pamiętajmy - zanieczyszczenie Osiedlowych PSZOK-ów wiąże się z wysyłaniem dodatko-
wych kursów pojazdów transportujących odpady. Stare kanapy czy meble same nie załadują się na pojazdy - to dodatkowy 
koszt pracy ludzi, którzy muszą tą czynność wykonać. 

Gmina Przemków monituje każdorazowo w przypadkach zaśmiecania terenu PSZOK do ZGZM, jednakże nie może i nie 
będzie wywoziła odpadów, ponieważ za to odpowiada ZGZM Polkowice ‼️‼️ 

Pamiętajmy, za to jak wygląda teren przy PSZOK odpowiadają mieszkańcy jak również ZGZM‼️‼️

Jeżeli jesteś świadkiem wykroczenia polegającego na zanieczyszczeniu PSZOK-u prosimy zgłoś ten fakt do Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego, spisz numer rejestracyjny samochodu, zrób zdjęcia!

Twoje działanie ma znaczenie!
                   (UM)

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przemkowie przypomina!!!

W lipcu i sierpniu 2020 r. nie trzeba składać wniosku 
o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach pro-
gramu „Rodzina 500+”. Wniosek złożony w ubiegłym roku, 
na podstawie którego zostało przyznane świadczenie na 
okres zasiłkowy 2019/2021, zakłada jego wypłatę do koń-
ca maja 2021r. 
        
          (OPS)
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Pamiętajmy o oznakowaniu 
swojej posesji. Obowiązek 
umieszczenia tabliczki z nu-
merem porządkowym należy 
do właścicieli nieruchomości 
zabudowanych lub innych 
osób, które takimi nierucho-
mościami władają, a są uwi-
docznione w ewidencji grun-
tów i budynków. Prawidłowe 
oznaczenie naszych nieru-
chomości poprzez duże nu-
mery porządkowe z wyraźną 
nazwą ulicy czy miejscowości oraz odpowiednie oświe-
tlenie ułatwia lokalizację danego budynku, co często ma 
wpływ na nasze bezpieczeństwo. Szybkie dotarcie pod 
wskazany adres może uratować czyjeś życie. Brak właści-
wej tabliczki z numerem porządkowym może powodować 
trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi 
służbom ratowniczym.

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym 
wynika z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne 
i  kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 276 ze zm.). Musi być 
ona umieszczenia w miejscu widocznym na ścianie fronto-
wej budynku lub na ogrodzeniu. Obowiązkiem właściciela 
nieruchomości jest utrzymywanie jej w należytym stanie. 
Niedopełnienie w/w obowiązków skutkuje popełnieniem 
wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń 
(Dz. U. z 2019 r. poz.821 ze zm.) i podlega karze grzywny 
do 250 złotych albo karze nagany.

Pamiętajmy również o skrzynkach pocztowych, które po-
winny znajdować się na każdej posesji. Zgodnie z usta-
wą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1041) właściciele lub współwłaściciele nie-
ruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek 

Zwróćmy uwagę na bezpańskie zwierzęta

mieszkalny lub budynek mieszkalny stanowiący odrębną 
nieruchomość, są obowiązani umieścić oddawczą skrzyn-
kę pocztową spełniającą wymagania określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 506). Posiadanie skrzynki na listy 
jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek ten powinien 
być realizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie 
oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowy-
mi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nierucho-
mości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione 
są co najmniej 3 lokale - przez umieszczenie w ogólnie 
dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych 
skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie sa-
modzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym prze-
znaczeniu, jeśli posiadają osobny adres.

Osoby nie realizujące obowiązku umieszczenia oddaw-
czej skrzynki pocztowej albo umieszczające oddawczą 
skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów określonych 
w wyżej wymienionym rozporządzeniu, podlegają karze 
pieniężnej. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo poczto-
we, wysokość kary pieniężnej może wynieść do 10.000,00 
złotych. 

Przypominamy zatem wszystkim właścicielom i współ-
właścicielom posesji, że to na nich spoczywa obowiązek 
prawny zainstalowania skrzynki na listy oraz oznakowa-
nia posesji. Ma to znaczenie zarówno dla poprawy jakości 
i skuteczności dostarczanej do adresatów koresponden-
cji, ale przede wszystkim usprawnia działania wszystkich 
podmiotów i służb, dla których łatwość identyfikacji domów 
jest niezwykle ważna, czasami nawet dla ratowania na-
szego zdrowia i życia.
            (UM)

Coraz częściej na naszych stronach internetowych zamieszczamy ogłoszenia o znalezio-
nych psach lub kotach, dla których szukamy właściciela lub nowego opiekuna. Musimy 
pamiętać, że będąc właścicielem zwierzęcia powinniśmy pamiętać o swoich obowiązkach, 
a w szczególności: 
- wyprowadzaniu psów na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku wyłącznie na 
smyczy (zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne jedynie na terenach niezamieszka-
łych i pod warunkiem, że posiadacz psa ma możliwość sprawowania pełnej kontroli nad 
jego zachowaniem oraz że pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację 
właściciela),
- niepozostawianiu zwierząt bez opieki na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
- usuwaniu zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku (m.in. 
piwnicach, chodnikach, ścieżkach, parkach, utwardzonych placach, itp.).

Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców Gminy Przemków o zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt. Pa-
miętajmy, zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli. Pojawiające się bezdomne psy, to głównie zwierzęta 
nieodpowiednio dopilnowane przez swoich właścicieli, które oddaliły się z okolicznych domów przez ich nierozwagę, ale są 

Numer porządkowy i skrzynka pocztowa – czy to obowiązek?
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też faktycznie porzucone przez swoich opiekunów. Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie 
może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, gdyż takie przypadki są szczególnie 
liczne w okresie godowym zwierząt. W tym czasie niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów oraz 
nadgorliwe ich wyłapywanie, oczywiście pod warunkiem, że nie są one ranne lub agresywne.

Co możemy zrobić gdy zauważymy zwierzę biegające wolno bez opieki właściciela?
W przypadku, gdy znamy właściciela regularnie wałęsającego się zwierzęcia, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przed-
stawicielom policji, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. W sytuacji, kiedy mamy faktyczne 
podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, należy ten fakt zgłosić pracownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwe-
stycji Urzędu Miejskiego w Przemkowie pod numerem telefonu 76 8320 483 lub osobiście w  siedzibie Urzędu – pok. 33, II 
piętro. Gmina Przemków ma zawartą umowę (na rok 2020) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport oraz zapew-
nienie im godziwych warunków bytowania i opiekę weterynaryjną.

Zdarzają się w życiu takie sytuacje, kiedy właściciel musi wyjechać i nie może zabrać ze sobą zwierzęcia. W takiej sytuacji 
rozwiązaniem wydaje się znalezienie hotelu dla psa. Poniżej prezentujemy ofertę lokalnych hoteli dla zwierząt:

- HOTEL DLA PSÓW I AGROTURYSTYKA, Zbigniew Wirkus, ul. Szkolna 20 k, 59-170 Przemków, 
   zbigniew.wirkus1@o2.pl, tel. 504-164-655,
- Hotel dla psów i kotów w Chocianowie, Wacław Pachecka, ul. Głogowska 4a, 59-140 Chocianów, tel. 606-374-552
                    (UM)

Od 1 lipca online, a od 1 sierpnia w formie papierowej, 
będzie można składać wnioski o wsparcie z rządowego 
programu „Dobry Start 300+” na okres świadczeniowy 
2020/2021. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnio-
nego wniosku daje gwarancję otrzymywania świadczenia. 
300 złotych - tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla 
każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, 
na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł 
na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na 
dochody.

Dla kogo wsparcie? Świadczenie „Dobry Start” przysłu-
guje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do 
ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące 
się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku 
życia. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach 
rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie przysługuje 
nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziec-
ko kończy 7. rok życia. Co ważne, rodzina będzie mogła 
liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. 
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do 
przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania 
przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”? Aby otrzymać 
wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama 
lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny 
dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzin-
ny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wycho-
wawczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie informuje!!!
Kiedy złożyć wniosek? Wniosek można składać już od 
1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny https://
empatia.mpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektro-
niczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).  
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc? W przypadku wniosków 
złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają 
nie później niż 30 września. W przypadku wniosków zło-
żonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksy-
malnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego roz-
patrzenie i wypłatę świadczenia.

Jak i gdzie złożyć wniosek? Wypełniony wniosek można 
złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przem-
kowie, ul. Powstańców Styczniowych 7, listownie za po-
średnictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym 
ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały 
online. Wśród nich: ministerialny portal https://empatia.
mpips.gov.pl/, Profil Zaufany, oraz bankowość elektroniczną.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej 
ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-star-
t#DobryStart      
          (OPS)

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

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