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Szanowni Państwo,

2020 był rokiem nietypowym dla nas wszystkich. Utrudnił, 
uniemożliwił lub mocno zagroził realizację wielu przed-
sięwzięć nie tylko instytucjom i firmom, ale również 
zweryfikował nasze indywidualne plany i zamierzenia. 
Z perspektywy szefa gminy myślę, że pomimo wielu bo-
lączek udało nam się, nie tylko przetrwać poprzedni rok, 
ale zrealizować zakładane cele i zadania. 

Przede wszystkim cieszę się, że panowaliśmy nad klu-
czowym tematem jakim było i wciąż jest zapewnienie 
bezpieczeństwa naszych mieszkańców w tych trud-
nych czasach pandemii. Istotną rolę odegrały tu gminne 
służby, w tym członkowie OSP, ale także wolontariusze 
organizujący pomoc dla lokalnych przedsiębiorców i na-
szych mieszkańców. Wszystkim im chciałbym jeszcze 
raz serdecznie podziękować. To właśnie Wasza pomoc 
i zaangażowanie udowodniły, że Przemkowianie potra-
fią w trudnych momentach wyciągnąć pomocną dłoń 
i wspomóc potrzebujących.

Pomimo trudności budżetowych i bardzo ograniczonych 
wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w 2020 roku, 
udało nam się zrealizować wcześniej planowane inwesty-
cje z pomocą pozyskanych środków pozabudżetowych 
i to uważam za ogromny sukces. Wykonane zostały in-
westycje, w tym drogowe, z dofinansowaniem w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych, które są kontynuacją, 
rozpoczętej kilka lat temu, rewitalizacji zabytkowego 
centrum Przemkowa. Ulica Głogowska już nie straszy 
dziurami i ubytkami, a wykonana wcześniej rozbudowa 
sieci wodociągowej i modernizacja kanalizacji desz-
czowej daje gwarancję, że zadanie zostało przemyśla-
ne i wykonane kompleksowo. Przedsięwzięcie zostało 
dodatkowo wsparte środkami Powiatu Polkowickiego 
oraz Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. 
Wsparcie z zewnątrz jest kluczowym czynnikiem, który 
pozwala naszej gminie realizować planowane procesy 
inwestycyjne i rozwojowe. Wciąż przygotowujemy się 
pod nową perspektywę finansową w ramach funduszy 
unijnych, a wraz z innymi samorządami współpracujemy 
nad opracowaniem dokumentów i wdrożeniem narzędzi 
terytorialnych, które umożliwią jak najbardziej optymalne 
wykorzystanie środków. 

A CO W TYM ROKU?
Planowanie budżetu na 2021 rok było dużym wyzwa-
niem. Z jednej strony musieliśmy wziąć pod uwagę trudny 
rok w związku z pandemią COVID-19, która znacząco 
skomplikowała sytuację gospodarczą i zmniejszyła do-
chody gminy, zmuszając mnie często do wprowadzania 
oszczędności. Z drugiej strony miałem świadomość pil-
nych potrzeb i oczekiwań naszej lokalnej społeczności. 
Jestem dumny, że udało nam się skonstruować budżet 
przemyślany i realny – optymalny! - który gwarantuje, 
przy zachowaniu obowiązkowych wskaźników budżeto-
wych, ciągłość rozpoczętych wcześniej inwestycji i rozpo-
częcie planowanych, stanowiących kontynuację rozwoju 
Przemkowa. 13 milionów złotych na wydatki majątkowe 
to ogromny sukces, szczególnie biorąc pod uwagę fakt 
pozyskania ponad 4,5 miliona złotych na inwestycje. 
Są to środki m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz z Ministerstwa Sportu. Wciąż oczekujemy 
na rozstrzygnięcia złożonych przez nas wniosków na re-
monty dróg, sieci czy rewitalizacji parku. Mogę Państwa 
zapewnić, że nie zwalniamy. Uchwalenie budżetu dało 
nam zielone światło, że możemy rozpoczynać zapisane 
w nim zadania. Na nowe wciąż aktywnie poszukujemy 
zewnętrznych źródeł wsparcia.

Wśród zaplanowanych przedsięwzięć na ten rok znalazło 
się również odzyskanie przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemkowie. Jest to dla mnie 
jedno z kluczowych zadań, ponieważ uważam, że przed-
siębiorstwo nigdy nie powinno być sprzedane. W celu 
zdobycia środków finansowych na ten cel, przewidziano 
emisję obligacji komunalnych. Mam nadzieję, że transak-
cję uda się przeprowadzić do września tego roku i Gmina  
odzyska w końcu wpływ na ceny wody. Dziękuje Radnym 
za wsparcie przy realizacji tego ważnego zadania.
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Drodzy Mieszkańcy,

zachęcam do śledzenia postępów naszych prac, a także zgłaszania swoich uwag i potrzeb. Dziękuję za okazywane 
każdego dnia wsparcie dla podejmowanych decyzji. Chodzi przecież o przyszłość miejsca w którym żyjemy i wy-
chowujemy nasze dzieci. Korzystając z okazji życzę Państwu spokoju, odpoczynku, a przede wszystkim życzliwości 
i rodzinnej atmosfery przy Wielkanocnym stole.

Burmistrz Przemkowa
Jerzy Szczupak

Radni Rady Miejskiej w Przemkowie, na sesji w dniu 
16.02.2021 r., uchwalili budżet Gminy Przemków na rok 
2021. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Re-
wizyjną Rady Miejskiej w Przemkowie. Po raz pierwszy 
od wielu lat wydatki majątkowe zaplanowano na rekor-
dowym poziomie blisko 13 mln złotych!!

Łącznie wydatki gminy zaplanowano w kwocie ponad 
49 milionów złotych, z czego ponad 36 milionów to wy-
datki bieżące, w blisko 13 milionów pokryje wydatki ma-
jątkowe. Dochody budżetu to kwota obejmująca ponad 
39 milionów złotych.

Wśród zadań inwestycyjnych w budżecie gminy na 2021 
rok znalazły się m.in.:

 y Przebudowa dróg części ulicy Kościuszki i ks. Skiby, 
ulic Andersa, Krótkiej, Ratuszowej;

 y Rewitalizacja centrum miasta;

BUDŻET GMINY PRZEMKÓW NA ROK 2021

Rada Miejska w Przemkowie na sesji w dniu 11 marca 
2021 r. podjęła uchwałę w sprawie pozytywnej opinii 
dotyczącej zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Przemkowie za środki pozyskane 
z emisji obligacji komunalnych. To druga z uchwał pod-
jętych na sesji, która zakłada  sfinansowanie ze środków 
uzyskanych ze sprzedaży gminnych obligacji częściowo 
planowanego deficytu budżetu w 2021 roku, spłatę rat 
pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych wcze-
śniej obligacji. Za podjęciem uchwały w sprawie emisji 
obligacji Gminy Przemków głosowało 12 radnych, 1 radny 

głosował przeciwko. Warto zaznaczyć, że zasadnicza 
część deficytu 2021 wynika z decyzji o zakupie 8.000 
udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Przemkowie spółka z o.o. za kwotę 4,2 mln zł. Jest to 
wynegocjowana przez Burmistrza Przemkowa Jerzego 
Szczupaka cena wykupu spółki, której podstawą była 
wycena wartości przedsiębiorstwa dokonana przez KPMG 
Advisory Spółka z o o. sp. k z dnia 26 czerwca 2020 r.

Radni po zapoznaniu się z problemami związanymi 
z realnym kontrolowaniem wzrostu cen za usługi do-
stawy wody i obioru ścieków dla mieszkańców gminy 
Przemków oraz planowaniem i rozbudową gminnej in-
frastruktury wodno-kanalizacyjnej wyrazili stanowisko, 
że  Gmina powinna odkupić od Przedsiębiorstwa 

Obligacje gminne
na wykup udziałów PWiK

 y Rozbudowa cmentarza komunalnego;

 y Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna 
Góra;

 y Wymiana pokrycia dachowego Piotrowice 53;

 y Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
– dokumentacja;

 y Rewitalizacja stadionu miejskiego;

 y Budowa ścieżek rowerowych.

„W budżecie ujęte zostały zadania zgłaszane przez na-
szych mieszkańców od wielu lat – podkreślił Burmistrz. 
– Chodzi o zadania bardzo duże, których ukończenie 
wymagać będzie czasu i nastąpi w 2022 r., ale także te 
mniejsze, które podniosą w znaczący sposób jakość życia 
mieszkańców naszej gminy jak np. uzbrojenie terenów 
pod budownictwo mieszkaniowe czy zagospodarowanie 
terenów rekreacyjnych, w tym w sołectwach w ramach 
wyodrębnionego funduszu sołeckiego”.

(UM)
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Ponad trzy i pół miliona złotych – tyle wyniesie 
wsparcie przedsięwzięć realizowanych na te-
renie Gminy Przemków w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki przyznane dla Przemkowa to szansa 
na realizację inwestycji służących całej lo-
kalnej społeczności. O przywróceniu świet-
ności zabytkowego centrum naszego miasta 
mówi się przecież od wielu lat i jest to jedno 
z kluczowych zadań, na które gmina aktyw-
nie poszukuje wsparcia z zewnątrz. Zada-
nie pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum 
Przemkowa poprzez utworzenie skwerów 
i deptaka” zakłada m.in. wykonanie nowych 
nawierzchni chodników, ulic oraz terenów 
zielonych wraz z deptakiem prowadzącym 
do Parku Miejskiego. Celem inwestycji jest po-
prawa wizerunku, funkcjonalności oraz estetyki 
kluczowego obszaru dla mieszkańców gminy 
jak i przyjezdnych do Przemkowa gości. Na to 
zadanie Gminie przyznano 1,8 mln złotych.

Druga z inwestycji, która otrzymała wsparcie 
w ramach RFIL, obejmuje budowę wielofunk-
cyjnego boiska przy ul. Leśna Góra 3 w Przem-
kowie. Planowany kompleks sportowy tworzyć 
będą m.in: zewnętrzna siłownia, bieżnia, ska-
tepark, pole do gry w koszykówkę, siatkówkę 
oraz piłkę nożną. Nowy obiekt sportowy ma 
zaspokoić potrzeby wszystkich naszych miesz-
kańców, w tym dzieci i młodzieży uczącej się 
w Zespole Szkół w Przemkowie, a także uczest-
ników turnusów wypoczynkowo-edukacyjnych 
Domu Wczasów Dziecięcych. Wysokość przy-
znanego wsparcia wynosi 1,2 mln złotych.

MILIONY NA GMINNE INWESTYCJE

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie udziały 
objęte w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Przemkowie w celu przywrócenia ich 100% 
własności Gminy.

„Przejęcie PWiK zawsze było priorytetem, zarówno dla 
mnie jak i Radnych. W końcu przedsiębiorstwo, które 
nigdy nie powinno być sprzedane, wróci do mieszkań-
ców. W celu zdobycia środków finansowych na ten cel, 
zaplanowano emisję obligacji komunalnych. Dzięku-

ję radnym za zaufanie i podjęcie koniecznych uchwał. 
To pierwszy krok w kierunku odzyskania „wodociągów”. 
Przejęcie PWiK pozwoli kontrolować ceny wody w Przem-
kowie i jednocześnie optymalnie planować procesy inwe-
stycyjne pod potrzeby naszych mieszkańców i wymagań 
przedsiębiorstwa” – ocenia Jerzy Szczupak.

Warunkiem pozytywnego zakończenia transakcji jest 
uzyskanie zgody Rady Nadzorczej PWIK w Głogowie, 
a jej ogłoszenia spodziewamy się w maju br.

„To ogromny zastrzyk gotówki dla naszej Gminy, bez której realizacja 
zaplanowanych inwestycji z całą pewnością mocno odsunęłaby się 
w czasie. Planujemy nasze zadania tak, aby równoważyć budżet 
gminy, jednak środki na wykonanie strategicznych zadań zaspo-
kajających potrzeby naszych mieszkańców są bardzo ograniczone. 
Udział zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć z całą 
pewnością umożliwia ich szybką i skuteczną realizację” – podsu-
mowuje burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Głównym celem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest 
danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach 
Polski. Jest to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, 
których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze 
pochodzą z funduszu COVID-19. To kolejne wsparcie z budżetu 
państwa dla gmin z województwa dolnośląskiego w wysokości 
ponad 319 mln zł. Wcześniej środki w ramach pierwszego etapu 
programu przydzielano stosując algorytm – Przemków otrzymał 
wówczas wsparcie w wysokości ponad 600 tys. złotych, które wy-
datkowane zostaną na modernizację ciągów pieszych i parkingu 
przy cmentarzu komunalnym. W ramach kolejnego, konkursowego 
etapu gminy mogły wnioskować o środki na konkretne zadania. 
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Podczas oceny wniosków brane były pod uwagę takie 
kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, 
ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, 
uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc 
osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzy-
stają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie 
klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych 
dochodów samorządu.

W kolejnych ogłoszonych konkursach gmina złożyła 
wnioski  na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego 
w Przemkowie, budowę części dróg ul. Topolowej i Wiel-

W grudniu 2020 r. zakończyły się kompleksowe prace 
remontowe drogi części ulicy Głogowskiej, Plac Wolności 
i Wiśniowej. Remont nawierzchni obejmował odcinek 
ponad 570 m. Droga gminna objęta projektem, przebiega-
jąca przez zabytkowe centrum Przemkowa, była w bardzo 
złym stanie technicznym, co zagrażało bezpieczeństwu 
drogowemu. W wielu miejscach widoczne były spękania, 
przełomy, podmycie poboczy. W ramach inwestycji od-
budowana została nawierzchnia asfaltowa, wykonano 
regulację istniejących studzienek wodno-kanalizacyj-
nych oraz kanalizacji burzowej. Na odcinku drogi przy 
ul. Wiśniowej i Glogowskiej wymienione zostały znisz-
czone płyty chodnikowe na kostkę betonową.

Głogowska wyremontowana

kie Piece, modernizację sieci wodociągowej na osiedlu 
Głogowskim czy utworzenie Centrum Integracji Histo-
ryczno-Kulturalno-Społecznej w budynku byłej szkoły 
ewangelickiej. Na wszystkie wyniki wciąż czekamy.

Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawców doku-
mentacji projektowych dla budowy boiska i rewitaliza-
cji centrum Przemkowa. O postępach i wynikach prac 
będziemy Państwa na bieżąco informować, również na 
naszych stronach www.przemkow.pl. 

(UM)
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29 września 2020 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczu-
pak podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy 
drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmi-
na Przemków otrzymała dofinansowanie w wysokości 
ponad 340 tys. zł na realizację w/w operacji. Wyłoniona 
w drodze przetargu nieograniczonego firma POL-DRÓG 
DRAWSKO POMORSKIE  wykonała przedmiotowe zadanie 
za kwotę 488 185,92 zł.

W ramach kompleksowego wykonania remontu w/w 
odcinka drogi, wcześniej wykonano remont kanalizacji 
deszczowej obejmujący wymianę jej odcinków, przebu-
dowę studni włazowych oraz wykonanie nowych studzie-
nek ściekowych ulicznych, a także wykonanie nowych 
wjazdów do posesji. Na przedmiowy zakres prac Gmina 
otrzymała pomoc finansową z Powiatu Polkowickiego 
w formie dotacji celowej w wysokości 100 tys. zł.

Remont nawierzchni poprzedzony został budową sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w centrum miasta. 
Celem zadania było doprowadzenia wody na cele by-
towo-gospodarcze dla istniejących budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Plac 
Wolności i ul. Głogowskiej oraz odprowadzenie ście-
ków sanitarnych z nieruchomości przy ul. Plac Wolno-
ści 19. Realizacja zadania poprawiła stan infrastruktury 
technicznej (wodnej) oraz bezpieczeństwo zdrowotne 
i higienę życia poprzez ograniczenie dostępu do zanie-
czyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę. Zadanie zre-
alizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 
EKO-BAU z Jerzmanowej, a na wykonanie inwestycji 
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 obszarów wiej-
skich położonych w gminach Dolnego Śląska o niskich 
dochodach podatkowych poprzez udzielenie dotacji ce-
lowej na realizację projektów z zakresu zadań własnych 
gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2030, dotyczące podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury technicznej. 
Przemków skorzystał już z dofinansowania w ramach 
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w latach 
2016 - 2019.

Obecnie, po wykonaniu wszystkich niezbędnych prac 
drogowych na odcinku ul. Głogowskiej, Gmina przygo-
towuje sie do wprowadzenia zatwierdzonej zmiany stałej 
organizacji ruchu w centrum miasta. Zmiany, która ma 
ułatwić ruch pieszy i samochodowy w centrum miasta, 
a ty samym zwiększyć bezpieczeństwo drogowe.

Są to kolejne wyremontowane drogi na terenie Gminy 
Przemków, na które pozyskano środki pozabudżetowe. 
Gmina złożyła już kolejne wnioski starając się o dofinan-
sowanie przebudowy dróg m.in. ul. Kościuszki, ul.Ander-
sa, ul. Topolowej czy zakończenie remontu ul. Zamkowej.

(UM)

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZED NAMI

26 lutego br. podpisana została umowa o dofinansowanie 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa budynku zaplecza przy 
stadionie miejskim w Przemkowie” w ramach programu 
Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruk-
tury sportowej - edycja 2020. 8 grudnia 2020 r. Minister-
stwo Sportu – Departament Infrastruktury Sportowej 
– opublikowało wyniki oceny formalno-merytorycznej 
złożonych wniosków. Gminie Przemków udało się po-
zyskać ponad milion złotych na przebudowę stadionu 
miejskiego w Przemkowie.

Realizacja przedsięwzięcia objętego wnioskiem pn. Re-
mont i przebudowa stadionu miejskiego w Przemkowie 
– etap 1 – dotyczy rozbiórki starego budynku zaple-
cza socjalno-szatniowego, budowie nowego obiektu 
o powierzchni użytkowej blisko 400 m2 wraz z zakupem 
niezbędnego do jego funkcjonowania wyposażenia. 
Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Planowany budynek jest parterowy, 
z dwuspadowym dachem. W budynku przewidziane są 
szatnie przeznaczone dla 20 osób z węzłami sanitar-
nymi, pomieszczenia magazynowe, pokoje dla sędziów 
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i trenerów, łazienki, sala odpraw i siłownia. 
Obecny, katastrofalny stan zaplecza szat-
niowo-socjalnego uniemożliwia zawodni-
kom Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego 
ZAMET, w tym dzieciom i młodzieży, trenerom, 
sędziom oraz drużynom przyjezdnym korzy-

43 mieszkańców naszej gminy otrzyma grant na wymia-
nę źródła ciepła. W okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 wrze-
śnia 2020 r. trwał nabór w trybie konkursu wniosków 
o udzielnie grantów na wymianę źródeł ciepła w ramach 
projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł cie-
pła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych 
gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. 

Dofinansowanie
do wymiany źródeł ciepła

Gmina Przemków realizuje projekt wspólnie z gminami: 
Polkowice (Lider projektu),  Głogów (miejska i wiejska), 
Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Radwanice ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest ograni-
czenie emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku spalania 
paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych 
na terenie wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Ob-
szaru Interwencji. W każdej z gmin utworzone były punkty 
kontaktowe, w których należało składać wnioski, a także 
otrzymać wszystkie niezbędne informacje.

stanie z obiektu, a co się z tym wiąże przeprowadzanie rozgrywek, 
turniejów, a także organizację na stadionie imprez sportowo-rekre-
acyjnych dla wszystkich mieszkańców.

„Przyznane pieniądze to dla Przemkowa szansa, aby komplekso-
wo zmodernizować jedyny tego typu obiekt sportowy w gminie, 
o którym nasi mieszkańcy mówią od lat. Obiekt, który służyć będzie 
całej lokalnej społeczności, klubom, stowarzyszeniom i sekcjom 
sportowym, dzieciom i młodzieży w ramach zajęć wychowania 
fizycznego, w także wszystkich mieszkańcom chcącym rozwijać 
swoje pasje sportowe i pracować nad kondycją fizyczną” – mówi 
Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Kompleksowa przebudowa stadionu, etapy zaplanowane do realizacji 
w kolejnych latach, zakłada w przyszłości m.in. remont i przebudowę 
ogrodzenia całości obiektu, wykonanie systemu nawadniania boisk, 
przebudowę trybun, wykonanie bieżni, siłowni zewnętrznej, monito-
ringu obiektu. Realizacja całości zadania jest jednak uwarunkowana 
możliwościami finansowymi gminy i szansami pozyskania środków 
pozabudżetowych.

Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z prze-
pisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

(UM).
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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 planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 
1272 ton równoważnika CO2. Wymienione wskaźniki dotyczą całości projektu.

W projekcie mogły wziąć udział 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 był mieszkaniowy zasób komunalny Gminy Przemków, jak 
również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. 
Niedopuszczony był również udział najemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jed-
norodzinnych/wielorodzinnych.

Grant można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

 y podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub

 y instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) 

 y instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe

 y ogrzewanie elektryczne kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że bę-
dzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu 
(można również wykorzystać już istniejącą instalację).

Wymianie nie podlegały użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Niedopuszczalna była także wymia-
na użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły 
olejowe (niezależnie od ich klasy). Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu 
grzewczego pozostające w związku przyczynowo - skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotem-
peraturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową.

Maksymalny poziom wsparcia wynosił do 85% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 35 000,00 zł. Łączna 
wartość przyznanych grantów dla mieszkańców Przemkowa wynosi 946 216,60 zł. Lista rankingowa ocenionych 
wniosków dostępna jest na stronie www.przemkow.pl oraz stronie projektu https://projekty.nowe.polkowice.eu/
projekty/piece/.

Jednocześnie w trosce o jakość powietrza i komfort życia naszych mieszkańców, w dniu 26 lutego br., Gmina Przem-
ków zgłosiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu chęć realizacji 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Gminy zawierając porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska otrzymają dodatkowe środki na tworzenie punktów informacyjnych dla swoich mieszkańców, w których 
uzyskają oni pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosków o dofinansowanie. „Czyste powietrze” zostało zainaugu-
rowane we wrześniu 2018 r. To rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza 
z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowo budowanych. 
Z programu można otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Wsparciem objęta 
jest też instalacja mikroźródeł OZE. O wszelkich zasadach i szczegółach pozyskania dofinansowania w ramach pro-
gramu „Czyste Powietrze” będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez stronę internetową www.przemkow.pl

(UM)

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

Jeżeli jesteś właścicielem takiej nieruchomości 
musisz pamiętać o tym, że wraz z przywile-
jem jego posiadania wiążą się również pew-
ne obowiązki, wynikające przede wszystkim 
z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 282 ze zm.). Obowiązek zabezpieczenia 
i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak 
najlepszym stanie spoczywa właśnie na jego 
właścicielu. Właściciele powinni zatem wyko-
nywać roboty budowlane, prace konserwator-
skie 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 kon-
serwatorskie lub remont zabytku oraz otrzy-
mać fundusze na badania naukowe. Dotację 
z budżetu państwa na prace konserwatorskie 
i remontowe przy zabytku przyznaje w ramach 
posiadanych środków Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków.

Aby pomóc mieszkańcom Przemkowa w sfi-
nansowaniu prac remontowych przy zabytkach, 
mając na uwadze ich wartość historyczną, 
w budżecie gminy na 2021 r. zaplanowa-
no 30 tys. zł na przedmiotowe prace, w tym 
ze szczególnym uwzględnieniem remontu 
elewacji.

Szczegóły oraz wzory formularzy okre-
śla uchwała Nr XLII/276/10 Rady Miejskiej 
w Przemkowie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Przemków na prace 
konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej 
rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie 
dotacji dostępna na stronie www.przemkow.pl lub w Elektronicznym 
zbiorze aktów prawnych Gminy Przemków: https://www.prawomiej-
scowe.pl/GminaPrzemkow-UrzadMiejskiwPrzemkowie.

Na podstawie w/w uchwały właściciele zabytków wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących się na terenie naszej Gminy, mogą 
otrzymać dotację z budżetu Gminy Przemków. Wnioski o dotację nale-
ży składać do 30 września 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 lub uzyskać informację w tut. Urzędzie Miejskim, 
pokój nr 30, tel. 76 8320 480.

Gmina od kilku lat kontynuuje prace mające na celu rewitalizację, 
szczególnie centrum Przemkowa, poprzez remont chodników i dróg. 
Niemożliwy jest jednak jej udział w remontach elewacji budynków, 
które stanowią własność prywatną. A to właśnie stan i wygląd ele-
wacji w dużej mierze determinuje estetykę przestrzeni publicznej. 
Dlatego chcemy finansowo wesprzeć właścicieli budynków zabytko-
wych i zachęcać do podejmowania prac remontowych, szczególnie 
elewacji.

(UM)

Dofinansowanie
do remontu zabytku.
Skorzystaj!
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Informujemy o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przemków:

Nieruchomości na sprzedaż

Szczegóły dotyczące przetargów i nieruchomości znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP 
Urzędu Miejskiego w Przemkowie (http://umprzemkow.ssdip.bip.gov.pl) zakładka: przetargi – sprzedaż.

Informacje można uzyskać również osobiście w Urzędzie Miejskim w Przemkowie oraz pod numerem telefonu 
76 8320 480 lub e-mailowo pod adresem: a.bober@przemkow.pl

Zapraszamy do udziału w przetargach!

(UM)

Lp. Nieruchomość Pow. m2 Cena Terminy przetargów

1 Lokal mieszkalny, ul. Plac Wolności 6/1 35,90 62.000,00 I przetarg – 16 kwietnia 2021

2 Lokal mieszkalny, ul. Plac Targowy 8/3 26,33 45.000,00 I przetarg – 16 kwietnia 2021

3 Lokal użytkowy, ul. Głogowska 42/A 66,55 120.000,00 II przetarg – 16 kwietnia 2021

4 Lokal użytkowy, ul. Głogowska 5/A 79,70 150.000,00 II przetarg – 16 kwietnia 2021

5 Lokal użytkowy, ul. Głogowska 5/B 66,56 120.000,00 II przetarg – 16 kwietnia 2021

6 Nieruchomość zabudowana budynkiem piekarni 467,60 649.024,00 I przetarg – 23 marca 2021

7 Działka budowlana nr 998/1 obręb Przemków 1438 58.500,00 I przetarg – 31 marca 2021
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Informujemy, że w godzinach od 11.00 do 12.00 w terminach podanych poniżej, 
będzie pełnił dyżur urbanista Pan Michał Mandziuk.DYŻUR URBANISTY 

Osoby posiadające umowy zawarte z Gminą Przemków 
na dzierżawę gruntów na okres 3 lat, zgodnie z zapisami 
zawartymi w umowach zobowiązani są, w przypadku 
chęci kontynuacji dzierżaw, na dwa miesiące przed datą 
zakończenia obowiązywania umowy, złożyć wniosek 

Przypominamy o opłatach

Harmonogram dyżurów:

– 28 kwietnia 2021 r.

– 30 czerwca 2021 r.

– 29 września 2021 r.

– 24 listopad 2021 r.

– 15 grudnia 2021 r.

W związku z tym, iż dyżury będą odbywać się w rygorze sanitarnym, należy się za-
pisać telefonicznie pod numerem 76 8320 483 lub za pomocą poczty elektronicznej 
a.gur@przemkow.pl. W każdym terminie przyjęte zostaną maksymalnie 4 osoby.

Miejsce dyżuru: pokój nr 34, II piętro Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników na terenie 
Urzędu obowiązuje zasada zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcja rąk przy 
wejściu.

Zapraszamy
zainteresowanych mieszkańców!

o jej przedłużenie. Niedotrzymanie niniejszego terminu 
skutkuje konsekwencjami - umowa wygasa z upływem 
czasu, na który została zawarta, a Dzierżawca zobo-
wiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie 
niepogorszonym. Dzierżawcy zobowiązani są również 
do użytkowania przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego 
gospodarczym przeznaczeniem.

Opłaty należy uiszczać w następujących terminach:

1. z tytułu dzierżaw nieruchomości:
 - na cele ogrodowe - do 30 czerwca każdego roku;
 - na cele rolne - do 30 września każdego roku;
 - garaże, pomieszczenia gospodarcze - do 30 - go dnia każdego miesiąca;
 - na działalność gospodarczą - do 30 - go każdego miesiąca lub do 31 marca każdego roku,
2. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości:
 - do 31 marca każdego roku bez wezwania,
3. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:
 - do 31 marca każdego roku bez wezwania.

(UM)
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"Konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną służącą 
podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego" or-
ganizowany jest przez Powiat Polkowicki od wielu lat. 
Do ostatniej, XXI już edycji, pomimo panującej pandemii 
i trudności w realizacji przedsięwzięć przystąpiło, jak co 
roku wiele sołectw. 

Komisja konkursowa przyznała dwa wyróżnienia 
dla sołectw z Gminy Przemków. Otrzymały je Krępa 
i Jędrzychówek (po 1 200,00 zł każde). Nagrodę za udział 
w konkursie otrzymało sołectwo Piotrowice (1 000,00 zł). 

W  pierwszym etapie konkursu mieszkańcy dokonują 
zgłoszenia określając jak chcieliby zmienić swoje oto-
czenie. W kolejnym etapie, angażując lokalną społecz-
ność oraz wykorzystując dostępne środki np. z funduszu 
sołeckiego lub z nagród za poprzednie realizacje, wy-
konują prace związane z uporządkowaniem lub zago-
spodarowaniem 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 na-
turalnego, podniesienie atrakcyjności wsi, pobudzenie 
inicjatyw społecznych służących zaspokajaniu potrzeb 
mieszkańców wsi i wzmocnienie integracji społecznej 
mieszkańców powiatu polkowickiego. 

Nagrody pozwolą w części zrealizować plany poszczegól-
nych sołectw i potrzeby lokalnych społeczności. Sołectwa 
zaplanowały zakup m.in. doposażenia świetlic wiejskich. 
Wszystkie sołectwa, które wzięły udział w konkursie wy-
różniono nagrodami pieniężnymi. Sam udział w konkursie 
był nagrodzony kwotą w wysokości 1 tys. zł. 

Życzymy powodzenia naszym sołectwom w kolejnej 
edycji konkursu!

(UM)

Najlepsza
lokalna inicjatywa

DZIAŁALNOŚĆ NASZYCH
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
W 2020 roku oprócz jednostki OSP z Przemkowa, do dzia-
łań ratowniczych wyjeżdżały również OSP Jakubowo Lu-
bińskie oraz OSP Piotrowice, które dzięki zaangażowaniu 
władz gminnych, Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP oraz 
druhów miejscowych OSP zostały wprowadzone do po-
działu bojowego oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt 
i umundurowanie. Liczba interwencji poszczególnych OSP:

- OSP Przemków: 182 wyjazdy (pożary 76, miejscowe 
zagrożenia 97, fałszywe alarmy 9);

- OSP Jakubowo Lubińskie: 14 wyjazdów (pożary 2, 
miejscowe zagrożenia 11, fałszywe alarmy 1);

- OSP Piotrowice: 5 wyjazdów (pożary 0, miejscowe 
zagrożenia 5, fałszywe alarmy 0).

Warto dodać, iż jednostka OSP Przemków jest najczęściej 
wyjeżdżającą, a także najbardziej mobilną OSP w powie-
cie polkowickim.
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W ubiegłym roku ze środków Gminy Przemków przebudowany został 
garaż w remizie w Jakubowie Lubińskim. Inwestycja ta była konieczna, 
gdyż dotychczasowe pomieszczenie nie pozwalało na garażowanie 
lekkiego pojazdu Iveco Daily. Ponadto dzięki wsparciu finansowemu 
Gminy Przemków oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w 2020 roku jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej z terenu Gminy Przemków zostały doposażone 
w niezbędny sprzęt za łączną kwotę 85 714,29 tysięcy. Wojewódzki 

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” 
przyznał ochotniczym strażom pożarnym 
60 tysięcy złotych. Ponad 25 tysięcy złotych 
dołożył Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczu-
pak. Za pozyskane środki, dla jednostek OSP : 
Przemków, Piotrowice i Jakubowo Lubińskie, 
zakupiony został specjalistyczny sprzęt, który 
będzie wspierał strażaków w codziennej walce 
o bezpieczeństwo nas wszystkich. Za otrzy-
mane pieniądze zakupiono m.in.: umunduro-
wanie bojowe, hełmy, obuwie specjalne, węże, 
aparaty powietrzne, latarki, sprzęt łączności, 
motopompę, zestaw podkładów i klinów do sta-
bilizacji pojazdów, zbiorniki przenośne na wodę, 
spalinowe opryskiwacze plecakowe, namiot 
pneumatyczny z osprzętem, pilarkę spalinową 
do drewna, parawan ochronny, sita kominowe, 
drabinę, tłumice.

2021 rok przyniósł nowe zadania dla straża-
ków z Gminy Przemków, szczególnie jedno-
stce OSP Piotrowice, która w ramach akcji 
Narodowy Program Szczepień dowozi osoby 
mające trudności w samodzielnym dotarciu do 
punktów szczepień z terenu gminy na szcze-
pienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Niestety mroźny początek roku skutkował 
znacznym wzrostem pożarów kominów. Tyl-
ko przez pierwsze dwa miesiące tego roku 
strażacy z Przemkowa wyjeżdżali do tego 
typu zdarzeń 7 razy – tyle samo co przez 
cały ubiegły rok! Wiosenna aura na przeło-
mie lutego i marca przyniosła pierwsze po-
żary traw, których wypalanie, przypomnijmy, 
jest zabronione. Jednostka OSP Przemków 
w tym okresie brała udział w gaszeniu tego 
typu pożarów 6 razy, w tym raz wspomagając 
Gminę Radwanice przy dużym pożarze traw 
w Nowym Dworze.

Informujemy także, że w styczniu u jednego 
z naszych druhów w miejscowości Ostaszów 
doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. 
Pożar nie był duży, lecz wysoka temperatura 
oraz zadymienie wyrządziły wiele szkód. Dzię-
ki uprzejmości Burmistrza Przemkowa druh 
Maciej wraz z rodziną dostał lokal zastępczy, 
który także przy pomocy druhów OSP został 
przystosowany do szybkiego zamieszkania.

(OSP)

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ra-
mach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania 
służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 
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Burmistrz Przemkowa informuje, że Gmina Przemków zorganizuje transport 
dla osób, które zarejestrowały się na szczepienia przeciw SARS-Cov-2 i nie 
mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień w Przemkowie – przy-
chodnia COR-MED ul. Długa 4.

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

Aby się zarejestrować na szczepienia:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 lub
2. Zadzwoń do punktu szczepień w gminie Przemków COR-MED ul. Długa 4, 

tel. 76 8319477 lub
3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.

gov.pl lub
4. Zarejestruj się przez SMS pod numerem 880 333 333.

(UM)

Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19

BEZDOMNE ZWIERZĘTA

Apelujemy do mieszkańców Gminy Przemków o zwró-
cenie uwagi na problem bezdomności zwierząt. Należy 
pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają 
swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, 
to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez 
właściciela lub faktycznie porzucone przez bezdusznych 
opiekunów.

Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w więk-
szości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są 
bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych 
domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się 
to często w okresie godowym zwierząt.

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdom-
ność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się 
o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przy-
padki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. 
Wówczas watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, 

na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa 
do tygodnia, albo i dłużej. W tym czasie niewskazane jest 
jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów. Osoby, 
które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego 
się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieru-
chomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, 
że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile 
nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję 
i wróci do swojego właściciela.
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Jak postępować w przypadku zwierząt biegających wolno 
bez opieki właściciela?

 � W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsające-
go się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić 
bezzwłocznie przedstawicielom policji, którzy mają 
prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowie-
dzialnego właściciela.

 � W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że 
zwierzę jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia 
kierować telefonicznie lub osobiście do pracowni-
ka Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Wszelkie szcze-
gółowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 76 8320 483, lub osobiście w siedzibie 
Urzędu – pok. 33 II piętro.

Informujemy, że Gmina Przemków ma zawarte umowy 
(na rok 2021) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 
transport oraz zapewnienie im odpowiednich warunków 
bytowania i opiekę weterynaryjną.

Prosimy mieszkańców Gminy Przemków o skuteczne 
zabezpieczenie furtek, bram swoich posesji, tak by zwie-
rzęta, głównie psy, nie mogły jej opuszczać bez wiedzy 
właściciela.

Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzę-
cia jako bezdomnego od mieszkańców, którzy zapewnili 
wałęsającemu się psu schronienie oraz wyżywienie na 
terenie swojej nieruchomości, nie będą przyjmowane. 
Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego 
domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się 
jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, 
że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają 
właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, 
w którym zapewniono im wyżywienie.

Zdarzają się sytuacje, kiedy właściciel musi wyjechać 
i nie może zabrać ze sobą zwierzę-
cia. W takiej sytuacji rozwiązaniem 
wydaje się znalezienie hotelu dla psa. 
Przedstawiamy oferty lokalnych ho-
teli dla zwierząt:

HOTEL DLA PSÓW i AGROTURYSTYKA, 
Zbigniew Wirkus, ul. Szkolna 20 k, 
59-170 Przemków, tel. 504-164-655,

Hotel dla psów i kotów w Chocianowie, 
Wacław Pachecka, ul. Głogowska 4a, 
59-140 Chocianów, tel. 606-374-552.

(UM)

w okresie wrzesień 2020 - marzec 2021

Zgodnie z umową zawartą przez Burmistrza Przemkowa 
Jerzego Szczupaka z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty 
w Poznaniu, Gmina Przemków przystąpiła do realizacji 
projektu LOWE w Przemkowie. Projekt realizuje Zespół 
Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie (ZS) przy współ-
udziale partnerów: Instytutu Nauk o Polityce i Administra-
cji Uniwersytetu Zielonogórskiego, EDUCO Przemkowskiej 
Fundacji Społeczno-Oświatowej, Przemkowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku (PUTW) i Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Przemkowie. Projekt realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki 
Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działa-
nie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. 
Przypominamy, że na realizację zadania otrzymaliśmy 
dotację w wysokości 250 000zł.

W ramach przygotowań do realizacji projektu zakupiono 
sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne na kwo-
tę ok. 150 000 zł. Jednym z ważnych punktów projek-
tu jest wykonanie sali audytoryjnej w Zespole Szkół. 

Realizacja zadań Lokalnego Ośrodka Wiedzy 
i Edukacji w Przemkowie (LOWE)
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Pomysłodawcami sali i osobami odpowiedzialnymi za 
jej przygotowanie jest EDUCO Przemkowska Fundacja 
Społeczno-Oświatowej reprezentowana przez profesora 
Stefana Dudrę i Pawła Kuźmiaka.   

Barbarę Kowalską oraz zajęciach artystycznych prowa-
dzonych przez Iwonę Wolanin. Sztuką można również 
nazwać warsztaty Carvingu, które  poprowadziła  Marta 
Stawiska. Grupa Pań miała możliwość udziału w warszta-
tach pierwszej pomocy prowadzonych przez Magdalenę 
Żuchowską – Jakubowską.  Wchodzący na rynek pracy 
młodzi mieszkańcy Przemkowa wzięli udział w zajęciach 
z przedsiębiorczości prowadzonych przez Annę Rekut. 
Odbyło się również spotkanie z dietetykiem Dorotą Mic-
kiewicz – Góra.

Do zajęć w projekcie przystąpiło już ponad 200 mieszkań-
ców Przemkowa. W ramach projektu odbywają się zajęcia 
cykliczne z: języka angielskiego (prowadzący Elżbieta Righi) 
i niemieckiego (prowadzący Magdalena Boczniewicz) 
oraz warsztaty teatralne (prowadzący Gizela Smalec), 
zajęcia komputerowe i zajęcia z robotyki (prowadzący 
Paweł Kuźmiak), spotkania z doradcą zawodowym (pro-
wadzący Małgorzata Zawiłowicz) i spotkania z psycholo-
giem (prowadzący Barbara Malinowska). Po nawiązaniu 

współpracy z fundacją Eudajmonia odbyły się również 
zajęcie Arteterapii dla grupy osób niepełnosprawnych 
prowadzone przez Iwonę Wolanin. Chętne osoby miały 
możliwość udziału w wyjazdowych warsztatach w Pra-
cowni Ceramiki Unikatowej przeprowadzonych przez 
Małgorzatę Somerfeld-Lasko. Dwukrotnie spotkaliśmy się 
na zajęciach „Gry logiczne i integracja” (prowadzący Ewa 
Kuźmiak). Miłośnicy sztuki spotkali się na warsztatach 
muzyczno-tanecznych i decoupage prowadzonych przez 

Dzięki współpracy z wykładowcami z Instytutu Nauk 
o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 
odbywały się zajęcia warsztatowo-wykładowe. Pierwsze 
dotyczyły marketingu politycznego (prowadzący dr Piotr 
Pochyły), drugie - prawa rodzinnego i spadkowego (pro-
wadzący dr Beata Springer). W związku z zaistniałą sy-
tuacją pandemiczną zorganizowaliśmy również wykład 
pod hasłem „Społeczne konsekwencje pandemii SAR-
S-Cov-2.”, prowadzony przez socjolożkę prof. dr hab. 
Dorotę Szaban.

Nad udokumentowaniem działań z projektu czuwa na bie-
żąco koło dziennikarskie kierowane przez Anetę Sołtysiak.

(M.D.)
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13 marca 2021 r. mieszkanka naszej Gminy Pani Franciszka Burchard 
z Przemkowa obchodziła piękny jubileusz 100-lecia urodzin. Z tej 
okazji Jubilatce życzenia  i kwiaty przekazał Burmistrz Przemkowa 
Jerzy Szczupak.

Pani Franciszka, pomimo swojego zacnego wieku cieszy się dobrą 
formą, a humor dopisuje jej każdego dnia. Recepty na długowieczność 
nie podaje, ale w domu, w którym mieszka daje się odczuć przyjazną 
atmosferę i wzajemny szacunek, a Jubilatka  otoczona jest pomocą 
najbliższych, w szczególności córki Józefy Malina. To stąd bierze się 
radość życia Pani Franciszki oraz życzliwość dla ludzi. Opiekę nad 
Jubilatką roztoczył także Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie, 
a kierownik Ośrodka Pani Elżbieta Kasprzak i Panie: Stanisława Charyk, 
Marzena Śliwińska i Ewa Drozd również przyłączyły się do życzeń.

Pani Franciszka Burchard urodziła się 13 marca 1921r. Cieszy się 
w miarę dobrym zdrowiem. Wiele w życiu przeżyła i na własne oczy 
widziała zmiany zachodzące w naszym kraju na przestrzeni wieku. 
Z pewnością może być dumna myśląc o swoim życiu, które jest 
skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków.

Uroczystość 100-lecia przebiegała w wyjątkowo serdecznej i rodzin-
nej atmosferze w otoczeniu najbliższej rodziny. Serdeczne życzenia 
i odwiedziny wywołały radość i wzruszenie na twarzy Jubilatki, która 
kilkakrotnie podkreśliła jak bardzo cieszy się z odwiedzin.

Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comie-
sięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytu-
ry” może być różna. 
Wszystko zależy od 
tzw. kwoty bazowej, 
która obowiązuje 
w dniu ich setnych 
urodzin. Świad-
czenie honorowe 
dla stulatków ma 
już długą historię. 
Pierwsze wypła-
cono jeszcze w la-
tach 70. XX wieku 
na podstawie roz-
porządzenia Mi-
nisterstwa Pracy. 
Wówczas dodatko-
we pieniądze trafia-
ły do zaledwie 500 
osób. Od 2006 roku 
wypłata świadczeń 

jest uregulowana w ustawie, na podstawie 
której wypłatą dodatku do emerytury zajmuje 
się w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dostojnej Jubilatce życzymy zdrowia, miłości 
najbliższych oraz uśmiechu każdego dnia!

(UM)

DOSTOJNA JUBILATKA!
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Tegoroczny 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy odbył się w zupełnie innej niż dotychczas formule. 
Nie mogliśmy spotkać się wszyscy w Przemkowskim 
Ośrodku Kultury, ale dopuszczone obostrzeniami co-
vidowymi działania pozwoliły na zebranie imponującej 
kwoty: 19 281,78 zł. 

31 stycznia na ulice Przemkowa i wiosek wyruszyli wolon-
tariusze: Weronika Glapińska, Weronika Kania, Aleksandra 
Kania, Magdalena Tomaszewska, Helienia Sotillo, Jagoda 
Walczak, Damian Bul, Fabian Więckowski, Piotr Gębala, 
Paweł Gębala, Klaudia Cirka, Adrianna Więckiewicz, Marek 
Szeweła, Rafał Niemalec. Dzięki Państwa ofiarności do 
puszek (w tym również puszki stacjonarnej w POK) trafiło 
10 904,07 zł. Z licytacji, która tym razem odbyła się na 
platformie Allegro, na konto WOŚP wpłynęło 7 762,71 zł. 
Wpłaty do eSkarbonki sztabu wyniosły 615,00 zł.

Nie trzeba ustawiać się w kolejkach, by umówić się na 
wizytę do Wydziału Komunikacji w Starostwie Powia-
towym w Polkowicach. Można zadzwonić lub wybrać 
dogodny termin w systemie internetowym.

Rusza program, który ma za zadanie usprawnić system 
obsługi w jednym z kluczowych wydziałów Starostwa 
Powiatowego w Polkowicach, gdzie przychodzi zdecy-
dowanie najwięcej interesantów. Czas pandemii poka-
zał jak ważne w dzisiejszych czasach są usługi online. 
W momencie ogłoszenia pandemii wprowadzone zostały 
zapisy telefoniczne, a obecnie wprowadzamy został elek-
troniczny system rezerwacji wizyty.

Aby zarejestrować wizytę w Wydziale Komunikacji można 
wejść na stronę www.powiatpolkowicki.pl lub stronę BIP, 
odszukać zakładkę do elektronicznej rejestracji, a potem 
już tylko należy wybrać dogodną datę oraz godzinę, podać 
swoje imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. W przypadku 
niektórych usług wymagane jest podanie numeru tablic 
rejestracyjnych i marki pojazdu. W celu zatwierdzenia for-
mularza rezerwacyjnego należy zaakceptować zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych oraz regulamin. Co waż-
ne rezerwacja wizyty upoważnia do załatwienia jednej 
sprawy. Zapisy obowiązują najwcześniej na kolejny dzień 
roboczy bądź z wyprzedzeniem maksymalnie do 30 dni. 

Linki do rejestracji internetowej to: http://powiatpolko-
wicki.pl/pl/elektroniczna-rejestracja-do-wydzialu-ko-
munikacji.html.

Oprócz tego dla mieszkańców, którzy nadal chcą korzy-
stać z telefonicznej możliwości rezerwacji wizyt, obo-
wiązują dotychczasowe numery telefonów:

 � sprawy związane z rejestracją/przerejestrowaniem 
pojazdów: tel.: 76 746-15-39, 76 729-92-42,

 � zmiany w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, 
odbiór dokumentów, pozostałe sprawy: tel.: 76 746-
15-42, 76 729-92-42,

 � sprawy związane z uprawnieniami kierowców, pra-
wem jazdy, profilem kierowcy: tel.: 76 746-15-41.

Dokumenty do Wydziału Komunikacji można składać 
również w Biurze Obsługi Interesanta na poziomie I. Moż-
na także kontaktować się z urzędem poprzez platformę 
e-PUAP. Kasa w urzędzie jest czynna, jednak zalecane 
jest, aby wpłat dokonywać przy pomocy kart płatni-
czych lub do wniosków dołączać dowody wpłat. Należy 
pamiętać, że na terenie Starostwa Powiatowego nadal 
obowiązują zasady związane z zapobieganiem rozprze-
strzenianiu się wirusa - dystans, dezynfekcja i maseczka. 

(SP)

Wizyta w Wydziale Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Polkowicach

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W PRZEMKOWIE

W tym roku zebrane środki przeznaczone zostały na 
wsparcie oddziałów laryngologii, otolaryngologii i dia-
gnostyki głowy.

(POKiB)
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Ostatni rok działalności POKiB zdeterminowany był nieustanne zmieniającą się sytuacją pandemiczną. Był to czas 
przekładania i odwoływania wielu wydarzeń kulturalnych oraz okresów kiedy ośrodek był całkowicie zamknięty dla 
publiczności. Najbardziej bolesne było odwołanie wszystkich stałych zajęć – zespołu „Cykady”, Przemkowskiej 
Orkiestry Dętej, sekcji plastycznej „Gryzmołkowo” oraz zamknięcie dla czytelników Biblioteki Miejskiej i filii w Wysokiej. 

W związku z tym po-
stanowiliśmy - zresz-
tą jak większość 
domów i  instytu-
cji kultury w  kraju 
–  przenieść nasze 
działania do sieci. 
Wymagało to opraco-
wania zupełnie nowe-
go sposobu działania 
i  funkcjonowania. 
W tym czasie powsta-
ło ponad 100 filmów, 
które były udostęp-
niane systematycznie 
na stronie Facebo-
okowej oraz są do 
obejrzenia na kanale 
Youtube. Są to m.in. 
warsztaty plastycz-
ne, rękodzielnicze, 
kulinarne, chemiczne, 
zachęcające do sys-
tematycznego ruchu 

czy też czytania książek. W okresie zimowym udało nam się zorganizować w plenerze spotkanie z Mikołajem oraz 
prezenty od Mikołaja dla Cykad, ale Ferie Zimowe musiały odbyć się w formule online. Były to codzienne spotkania, 
ciekawostki przyrodnicze i konkursy z nagrodami. 

W tym czasie przeprowadziliśmy remont sali na piętrze Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Dzięki współ-
pracy z Przemkowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i wspólnie zrealizowanemu projektowi „Senior dla kultury”, 
udało nam się wyposażyć salę w nowe sprzęty. Na swoją kolej czeka toaleta i aneks kuchenny. Sala będzie dodat-
kowym pomieszczeniem, dzięki któremu będziemy mogli poszerzyć ofertę naszego ośrodka. Znajdzie się tu miejsce 
np. dla działań seniorów, słuchaczy PUTW, spotkania seniorów z dziećmi i młodzieżą, warsztaty rękodzieła, spotkania 
z lokalnymi twórcami i edukatorami, zajęcia animacyjne, muzyczne, działania związane z kultywowaniem tradycji 
i podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego. Jesteśmy już przygotowani by zaprosić do nas miło-
śników gier planszowych, i to nie tylko tych najmłodszych. Zaopatrzyliśmy się w kilka ciekawych gier dla młodzieży 
i dorosłych, np. „Carcassonne Big Box 6”, „Catan”, „Kanagawa”, „Terraformacja Marsa”, „Dixit” i jeszcze parę innych, 
których nazw nie chcemy zdradzać. 

Mamy nadzieję, że wraz z nadejściem wiosny będziemy mogli powrócić do normalnego funkcjonowania.

(POKiB)

Działalność Przemkowskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w czasie pandemii
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Od marca ruszyły bezpłatne zajęcia taneczne online dla 
członków zespołu Cykady. Uczestnicy zajęć w podzia-
łach na grupy wiekowe uczą się kroków tanecznych, które 
w przyszłości wykorzystamy do nowych choreografii. 
Oprócz tańca prowadzone są ćwiczenia rozciągające, 
które mają za zadanie wydłużać i uelastyczniać mięśnie, 
jak również poprawić ogólną sprawność fizyczną. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w zajęciach wszystkich 
członków zespołu oraz dzieci i młodzież, które chciałyby 
dołączyć do „Cykad”. Można to zrobić bezpośrednio przez 
stronę zespołu „Cykady” na Facebooku lub zadzwonić do 
Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki gdzie przeka-
zane zostaną wszystkie informacje - nr tel. 76 8319 493.

(POKiB)

Stowarzyszenie Przemkowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku realizowało grant przyznany przez Stowarzyszenie 
LGD „Wrzosowa Kraina” w ramach konkursu granto-
wego pod nazwą „Dziedzictwa przyrodnicze i kulturo-
we Wrzosowej Krainy”. Głównym celem konkursu było 
zwiększenie dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej 
mieszkańców Gminy Przemków, w tym przede wszystkim 
seniorów oraz dzieci i młodzieży, poprzez zakup wypo-
sażenia do jednego z pomieszczeń w Przemkowskim 
Ośrodku Kultury i Bibliotece. 

Jest to duże wsparcie dla rozwoju oferty kulturalnej i edu-
kacyjnej skierowanej do seniorów oraz dzieci i młodzieży 
w Gminie Przemków. Wyposażone w sprzęty pomiesz-

CYKADY ONLINE

SENIOR DLA KULTURY

czenie pozwoli na organizację w nim różnorodnych form 
spotkań - warsztatów, projekcji, pokazów, prób zespołów 
artystycznych, ćwiczeń gimnastycznych dla seniorów, 
okolicznościowych imprez i wielu innych form aktywi-
zacji i integracji. Grant polegał na zakupie wyposażenia 
do sali mieszczącej się w ośrodku kultury, która będzie 
wykorzystywana na codzienną działalność. Zakupione 
zostały stoły, krzesła, szafy, telewizor 70 calowy pełniący 
funkcję ekranu do projekcji multimedialnych oraz wózek 
do transportu i sztaplowania nieużywanych w danym 
momencie stołów. Doposażenie sali sprawi, że zajęcia od-
bywać się będą w przyjaznych, komfortowych warunkach 
z możliwością przechowywania w szafach materiałów, 
rekwizytów czy kostiumów.

(POKiB)
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przem-
kowie sp. z o. o. przypomina odbiorcom korzystającym 
z wodomierzy dodatkowych (podliczników rozliczających 
wodę zużytą na cele ogrodowe) o obowiązku ich okre-
sowej legalizacji lub wymiany.

Każdy wodomierz, którego wskazania są podstawą 
do rozliczeń finansowych, musi mieć ważną i nienaru-
szoną cechę legalizacyjną (zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 140, art. 8a).

Jeżeli takiej nie posiada, jego wskazania nie mogą być 
podstawą do pomniejszenia ilości ścieków wprowadzo-
nych do sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy również, że wodomierz dodatkowy (pod-
licznik) służący do rozliczenia ilości bezpowrotnie zużytej 
wody, montowany jest na koszt Odbiorcy. Także Odbiorca 
ponosi wszelkie koszty związane z jego wymianą, na-
prawą i legalizacją.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej 

Uwaga! Pamiętaj o obowiązkowej legalizacji podliczników!

przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2017 poz. 969) wodo-
mierze powinny być legalizowane co 5 lat.

Przypominamy, że upłynięcie okresu legalizacji, zerwanie 
plomb, uszkodzenie wodomierza dodatkowego (pod-
licznika), będzie podstawą do zaprzestania rozliczania 
zużycia wody traconej bezpowrotnie.

(PWiK)

Wyniki konkursu "Opowiedz 2020” 
Grupa nieformalna "Wspólnymi siłami" we współpracy z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką zgłosiła do 
konkursu „Opowiedz 2020” film pod nazwą "Indiańskie wakacje", który został nagrany podczas ostatnich wakacji 
w ramach projektu pod tym samym tytułem. 

Konkurs zorganizowany został w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Wrzosowa Kraina. Komisja oceniła 
zgłoszone filmy kierując się kryteriami: zgodność prac z tematyką konkursu, atrakcyjność, przejrzystość i oryginal-
ność, komunikatywność oraz estetyka, artystyczna wrażliwość. Z ilością 79 punktów film zajął II miejsce oraz został 
zgłoszony do Ogólnopolskiego konkursu „Opowiedz 2020”, którego wyniki poznamy niebawem.

(POKiB) 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przem-
kowie sp. z o. o. informuje, że w celu sprawniejszego 
kontaktu z odbiorcami naszych usług została utworzona 
strona firmowa na Facebooku. 

W związku z powyższym zachęcamy odbiorców usług do odwiedzenia strony PWiK na 
Facebooku, na której znajdują się aktualne wiadomości dotyczące bieżących spraw Spółki.

(PWiK)

UWAGA! 
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Informujemy, że od 22 lutego 2021 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy linii komunikacji użyteczności publicznej 
na trasie Polkowice-Buczyna-Przemków.

NOWY ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE POLKOWICE – BUCZYNA - PRZEMKÓW

Przystanek km.
Godz. odjazdu

ADU ADU
Polkowice ul. Młyńska nr 10 0 06:37 16:30

Ułanów Skrz. nr 01 nr 02 9 06:47 16:40
Sieroszowice posesja 47 nr 05 nr 06 10 06:48 16:41

Sieroszowice skrzyżowanie nr 03 nr 04 11 06:49 16:42
Kłębanowice nr 35 13 06:50 16:43

Kłębanowice nr 05-06 pos. 47 14 06:51 16:44
Buczyna nr 13 18 06:54 16:47

Przemków nr 03 ul. Szprotawska 26 07:04 16:57
Przemków skrzyżowanie ul. Szkolna nr 02 29 07:09 17:02

Przemków nr 01 30 07:12 17:05
Prędkość techniczna 55,8

Przystanek km.
Godz. odjazdu

ADU ADU
Przemków nr 01 0 07:15 17:15

Przemków skrzyżowanie ul. Szkolna nr 02 1 07:18 17:18
Przemków nr 03 ul. Szprotawska 4 07:23 17:23

Buczyna nr 13 12 07:33 17:33
Kłębanowice nr 05-06 pos. 47 16 07:36 17:36

Kłębanowice nr 35 17 07:37 17:37
Sieroszowice skrzyżowanie nr 03 nr 04 19 07:38 17:38

Sieroszowice posesja 47 nr 05 nr 06 20 07:39 17:39
Ułanów Skrz. nr 01 nr 02 21 07:40 17:40

Polkowice ul. Młyńska nr 10 30 07:50 17:50
Prędkość techniczna 55,8

ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE POLKOWICE-BUCZYNA-PRZEMKÓW
Obowiązuje od 22.02.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.

Organizator:  Powiat Polkowicki, ul. Św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice
Operator:  „AGA” Usługi Transportowe Piotr Kotwica, NIP 692-164-24-17, REGON 390453908

z siedziba: ul. Skrzetuskiego 8/11, 59-100 Polkowice
Oznaczenie linii komunikacyjnej: U

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt;
U - linia użyteczności publicznej

Dane odoby zarządzającej transportem: Piotr Kotwica
Liczba pojazdów do obsługi dziennej: 1
Liczba miejsc w autobusie: 18
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie informu-
je o terminach składania wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego (500+) na okres za-
siłkowy 2021/2022.

Od 01.02.2021 r. wnioski składa się wyłącznie w formie 
elektronicznej za pomocą:

 � bankowości elektronicznej,

 � PUE ZUS,

 � ePUAP,

 � portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Od 01.04.2021 r. wnioski można składać w formie pa-
pierowej i elektronicznej.

(OPS)

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W PRZEMKOWIE 
PRZYPOMINA!!!
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