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Szanowni Państwo,

po krótkiej przerwie, w tym roku po raz kolejny staniemy 
się gospodarzami Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. 
To już XXI edycja jednej z najważniejszych i największych 
imprez pszczelarskich w regionie. Przerwa spowodowana 
zakazami w zakresie organizacji imprez oraz panującym 
zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprze-
strzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 spowodo-
wała, że w 2020 r. impreza nie odbyła się. Odebraliśmy 
wówczas wiele sygnałów świadczących o randze naszej 
imprezy i przywiązaniu wielu naszych stałych wystawców, 
kontrahentów i współorganizatorów. Zapewniam Państwa, 
że Święto Miodu i Wina nierozerwalnie związane z Przem-
kowem, na stałe zapisane jest w historii naszego miasta. 
Dzisiaj trudno już sobie wyobrazić ostatni wrześniowy 
weekend bez miodowej imprezy w Przemkowie.

W tym roku w programie znalazły się wszystkie stałe ele-
menty programu m.in. Ogólnopolski Bieg po Miód, Rajd 
Rowerowy po Wrzosowej Krainie, konkursy na najlepsze 
miody oferowane podczas święta. Przygotowaliśmy rów-
nież bogaty program rozrywkowy, tak aby każdy począw-
szy od najmłodszych, znalazł coś ciekawego dla siebie. 
Dziękuję pracownikom jednostek gminy, a szczególnie 
Urzędu i POKiB za zaangażowanie i wysiłek, aby dopiąć 
organizacyjnie wszystkie szczegóły imprezy. Jestem pe-
wien, że pomimo konieczności zachowania reżimu sani-
tarnego, ostatni weekend września spędzimy razem, do 
czego gorąco zachęcam!

Choć to wciąż trudny czas z uwagi na obowiązujące obo-
strzenia, realizujemy zaplanowane wcześniej zadania 
i  inwestycje. Gminne szkoły i przedszkola przygotowały 
się na powrót naszych dzieci i młodzieży do nauki stacjo-
narnej, zapewniając wszystkim bezpieczeństwo zgodnie 
z reżimem sanitarnym. Nasze placówki pracują w normal-
nym trybie, zapewniając ciągłość obsługi naszych miesz-
kańców.

Ogromnie się cieszę, że realizujemy szereg inwestycji, na 
które udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, rekordo-
we pod względem ich wielkości. Zawsze podkreślam, że 
ich udział często determinuje możliwości realizacji gmin-
nych inwestycji, których mamy zaplanowanych na najbliż-
szy okres bardzo wiele. 

Trwają prace na cmentarzu komunalnym, których reali-
zacja została dofinansowana ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Te same środki wsparły 
trwającą na os. Huta inwestycję w zakresie budowy części 
dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece. Co warto podkreślić, 
zadania te realizowane są bez lub z minimalnym zaan-
gażowaniem środków budżetu gminy. Na ukończeniu są 
prace projektowe związane z rewitalizacją centrum mia-
sta oraz budową boiska przy ul. Leśna Góra. Z wstępną 
koncepcją centrum możecie się Państwo zapoznać oglą-
dając zdjęcia zamieszczone w bieżącym numerze Wieści 
Przemkowskich. Mam nadzieję, że projektowane zmiany 
przypadną do gustu naszym Mieszkańcom i sprawią, że 
centrum Przemkowa stanowić będzie przyjazną, atrakcyj-
ną przestrzeń publiczną, z której korzystać będą przede 
wszystkim Przemkowianie, ale także odwiedzający naszą 
gminę turyści. Stanie się ono naszą wizytówką, a po rewi-
talizacji parku chciałbym, aby stanowiło ono miejsce orga-
nizacji odpoczynku i czasu wolnego nas wszystkich. 

Ogłoszone są postępowania w celu wyłonienia wykonaw-
cy remontów części dróg na ul. Kościuszki i Andersa oraz 
ul. Krótkiej, Ratuszowej i części ul. Ks. Skiby. Złożyliśmy 
kolejne wnioski o dofinansowanie remontu dróg w ramach 
Rządowego Programu Rozwoju Dróg – dotyczą części ul. 
Kamiennej i Kościuszki - odcinków, na których zniszcze-
nia, szczególnie chodników, stwarzają niebezpieczeństwo 
poruszania się po nich dzieci i młodzieży uczęszczających 
do pobliskiej szkoły i przedszkola. Naszym zamierzeniem 
jest także budowa i modernizacja dróg wraz z infrastruk-
turą wodociągowo-kanalizacyjną i oświetleniową na Osie-
dlu Głogowskim. Na realizację tego zadania złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie w kwocie blisko 9,5 mln złotych 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Kontynuowane są prace na stadionie miejskim, które 
powinny się zakończyć do końca roku. Zadanie zostało 
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dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. W wyniku ich realizacji powstanie zaplecze so-
cjalne spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
i komfortu użytkujących obiekt mieszkańców, w tym głow-
nie dzieci i młodzieży. Będąc świadomym potrzeb w za-
kresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zdecydowałem 
o ogłoszeniu postępowania na wykonanie dokumenta-
cji projektowej dla zadania związanego z odwierceniem 
studni dla potrzeb podlewania boiska sportowego w miej-
scowości Ostaszów. Boisko to w najbliższym czasie zo-
stanie także doposażone w piłkochwyty oraz dwie wiaty 
stadionowe. Ponadto w Ostaszowie powstanie nowy plac 
zabaw. Na przedmiotowe zadanie pozyskaliśmy środki 
z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Odno-
wy Dolnośląskiej Wsi. W najbliższym czasie rozpoczną się 
także prace związane z doposażeniem placu zabaw przy 
ul. Mickiewicza.

Drodzy Mieszkańcy,
jestem ogromnie dumny, że mogę Państwa poinformować 
o odzyskaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Przemkowie za wynegocjowaną wcześniej 
przeze mnie cenę 4,2 mln złotych. Było to zawsze moim 
priorytetem gdyż według mnie, przedsiębiorstwo nigdy nie 
powinno być sprzedane. Uważam, że powinniśmy mieć 

realny wpływ na optymalizację procesów planowania za-
dań inwestycyjnych pod potrzeby naszych mieszkańców 
i  wymagań przedsiębiorstwa oraz kontrolować ceny wody 
w Przemkowie. Wykup udziałów PWiK był możliwy dzięki 
emisji obligacji komunalnych, na które zgodę wyrazili rad-
ni Rady Miejskiej w Przemkowie podejmując w marcu br. 
stosowną uchwałę, za co jestem im bardzo wdzięczny. Od 
teraz PWiK w Przemkowie jest spółką ze 100% udziałem 
Gminy Przemków!

Szanowni Przemkowianie,
codzienne odbieram od Was sygnały jak ważne są dla Was 
decyzje podejmowane dla dobra naszego miasta i gminy. 
Cieszę się, że udaje nam się sprostać, choć w części, 
Waszym oczekiwaniom. W tym roku planujemy złożyć ko-
lejne wnioski o dofinansowanie gminnych zadań, czeka-
my na rozstrzygnięcia konkursów, w których do tej pory 
wystartowaliśmy. Mam nadzieję, że zauważacie zmiany, 
które zachodzą w Przemkowie i będziecie dumnymi go-
spodarzami miodowego święta. Jeszcze raz serdecznie 
Państwa zapraszam na XXI Dolnośląskie Święto Miodu 
i Wina. Spędźmy ten weekend razem.
 
    Burmistrz Przemkowa 
          Jerzy Szczupak
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Trwają inwestycje gminne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to środki wspierają-
ce przedsięwzięcia służące mieszkańcom naszej gminy. 

Budowa części dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie
20 lipca br. podpisana została umowa na realizację ww. zadania, które zostanie w 100 %  sfinansowane ze środków budże-
tu państwa w ramach RFIL. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze procedury zamówień publicznych, jest Przedsię-
biorstwo Handlowo – Usługowe „WITEK” z Głogowa. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 099 001,13 zł brutto.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ul. Topolowej o łącznej długości ponad 276 mb. Przed rozpoczęciem inwestycji 
była to droga o nawierzchni gruntowej z jednostronnym chodnikiem ze starych betonowych płytek chodnikowych. Po prze-
budowie będzie to ulica ze zjazdami do posesji o szerokości 6m, wyposażona w obustronny chodnik, o nawierzchni z kostki 
betonowej. W ramach zadania planowana jest także przebudowa infrastruktury podziemnej. Przebudowana zostanie ist-
niejąca sieć oświetlenia ulicznego po nowej trasie wraz nową lokalizacją słupów. Wykonany zostanie demontaż istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami. Roz-
budowana zostanie kanalizacja deszczowa. Przedmiot zamówienia obejmuje także przyłączenie instalacji kanalizacyjnej 
sanitarnej i burzowej z terenu posesji wzdłuż ul. Topolowej do przebudowanej sieci sanitarnej i burzowej.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2021 r. 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Przemkowie

3 sierpnia br. podpisana została umowa na realizację ww. zadania z wyłonionym 
w drodze procedury zamówień publicznych wykonawcą - Przedsiębiorstwem 
Produkcyjno – Handlowym Zygmunt Jaremowicz z Głogowa. Całkowita wartość 
zadania wynosi 963 449,37 złotych brutto, z czego 685 593,87 złotych brutto 
zostanie pokryte ze środków RFIL.

W ramach realizacji inwestycji powstanie nowa nawierzchnia chodnika i ulicy 
Brzozowej, nowa nawierzchnia ciągów pieszych na terenie cmentarza, nowa sto-
larka otworowa i nowe świetliki dachowe w budynku kaplicy cmentarnej, nowe 
pola grzebalne oraz wykonany zostanie nowy odcinek instalacji wodociągowej 
na terenie cmentarza.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 15 października 2021 r. 
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Do uzgodnień przekazane zostały wstępne koncepcje projektowe dotyczące rewitalizacji zabytkowego centrum Przemko-
wa oraz boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra. W kolejnym etapie po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie 
strony postępowania m.in. przez konserwatora zabytków, zostanie złożony w Starostwie Powiatowym w Polkowicach wnio-
sek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Jeszcze w tym roku dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana 
Gminie. W I kwartale 2022 r. zostaną ogłoszone postępowania w celu wyłonienia wykonawców zadań.
                    (UM) 

2 lipca br. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strate-
gicznych. Program ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy w całej Polsce. Każda 
jednostka mogła złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:
    • 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia,
    • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł,
    • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

15 sierpnia minął czas na złożenie wniosków w I ogłoszonym naborze w ramach powyższego programu na otrzymanie 
bezzwrotnego dofinansowania inwestycji z 35 obszarów pogrupowanych w ramach 4 priorytetów. 

Gmina Przemków złożyła 3 wnioski. Pierwszy z nich dotyczy realizacji zadania pn. Budowa i modernizacja infrastruktury 
drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie. Inwestycja planowana 
do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” polega na budowie dróg, obecnie gruntowych, z materiałów przepuszczalnych 
z pasami zieleni wraz z modernizacją kanalizacji burzowej i budową infrastruktury oświetleniowej na największym i wciąż 
rozwijającym się osiedlu domów jednorodzinnych w Przemkowie, w części obecnie zabudowanej. Inwestycja obejmuje 
także modernizację odcinka sieci wodociągowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych z przepięciem istniejących przy-
łączy domowych, na które pozyskaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość inwestycji została 
skalkulowana na kwotę 10.540.206,48 zł, z czego Gmina stara się pozyskać kwotę  9.480.206,48 zł.
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Planowane remonty dróg 

Dwa pozostałe wnioski dotyczą zadań, w stosunku do których trwa obecnie procedura projektowa, a bieżąca wartość 
kosztorysowa przekracza wielkość pozyskanego już na inwestycje dofinansowania. Chodzi o „Rewitalizację zabytkowego 
centrum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka” oraz „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra 
3 w Przemkowie”. Celem Gminy jest uzupełnienie brakującego wkładu na realizację zadań w związku z wyższą niż zakła-
dano wyceną przy zachowaniu kompleksowego zakresu rzeczowego. Na pierwsze z zadań został złożony wniosek o dofi-
nansowanie w kwocie blisko 1,5 mln zł przy całkowitej kwocie zadania w wysokości prawie 3,5 mln zł. Na budowę boiska 
zawnioskowano o kwotę ponad 2 mln złotych. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3.388.372,51 zł.
Wyniki naboru mają zostać opublikowane jeszcze w tym roku.
                 (UM)

Po raz kolejny Gmina Przemków złożyła wniosek o dofi-
nansowanie remontu gminnej drogi w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. Tym razem chodzi o odcinek 
drogi ul. Kamiennej i Kościuszki, o długości ponad 500 m. 
Zadanie obejmuje remont nawierzchni drogi oraz chodni-
ka, które w chwili obecnej są w bardzo złym stanie tech-
nicznym. Nawierzchnia bitumiczna z licznymi deformacja-
mi i przełomami, chodnik z płyt betonowych z ubytkami 
i spękaniami wymaga pilnego remontu. Jest to docinek, 
który stanowi drogę dojazdową i dojście do pobliskich pal-
cówek oświatowych.

Przemków już kilkakrotnie skorzystał z dofinansowania 
w ramach RFRD. Dofinansowaniem objęty był m.in. re-
mont odcinka ul. Głogowskiej. Obecnie trwa procedura 
wyłonienia wykonawców remontu odcinka drogi obejmu-
jącego część ulicy Kościuszki prowadzącego od centrum 
miasta w kierunku remizy OSP i Szkoły Podstawowej nr 
1 oraz ulica Andersa, a także ulicy Ratuszowej, Krótkiej 
i odcinka ulicy Księdza Jana Skiby.

Istotne jest bezpieczeństwo i komfort poruszania się na-
szych mieszkańców po drogach i chodnikach, ale także 
poprawa jakości przestrzeni publicznej i odświeżenie wi-
zerunku miasta.           (UM)

Od 11 czerwca br. tj. daty przekazania wykonawcy placu 
budowy trwają prace budowlane w związku z realizowa-
nym przez Gminę projektem pn. „Budowa budynku zaple-
cza przy stadionie miejskim w Przemkowie”. Całość inwe-
stycji przebiega bez zakłóceń, a jej poszczególne etapy 
realizowane są zgodnie z harmonogramem. Wykonane 
zostały już prace rozbiórkowe i demontażowe, wykona-
no m.in.  prace fundamentowe oraz przyziemne, dach, 
a w najbliższym czasie zamontowana zostanie stolarka 
otworowa. Przewidywany czas realizacji zadania to koniec 
grudnia 2021 r.

Trwa remont zaplecza socjalnego 
na stadionie miejskim



PWiK znowu własnością Gminy Przemków
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Zadanie realizuje firma  Kinga – Serwis Kinga Tkacz  
z Polkowic. Inwestycja zostanie wykonana za kwotę ponad 
2,3 mln zł. Realizacja zadania została wsparta ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu 
„Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktu-
ry sportowej”- edycja 2020, w kwocie ponad milion złotych.
 
Przypomnijmy – zadanie dotyczy budowy nowego obiek-
tu o powierzchni użytkowej blisko 400 m2 wraz z zaku-
pem niezbędnego do jego funkcjonowania wyposażenia. 
Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Budynek jest parterowy, z dwuspadowym da-
chem. W budynku przewidziane są szatnie przeznaczone 
dla 20 osób z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia ma-
gazynowe, pokoje dla sędziów i trenerów, łazienki, sala 
odpraw i siłownia.           (UM)

Kolejny zagospodarowany plac rekreacyjno-zabawo-
wy powstanie na terenie Gminy Przemków, tym razem 
w Ostaszowie. 16 sierpnia 2021 r. podpisana została umo-
wa w sprawie udzielenia Gminie Przemków pomocy finan-
sowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w wysokości do 30 000,00 zł w ramach 
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Projekt pn. Zagospodarowanie i doposażenie terenów 
rekreacyjno-sportowych w sołectwie Ostaszów w Gminie 
Przemków, zakłada także doposażenie boiska LZS Osta-

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemkowie ponownie jest spół-
ką ze 100% udziałem Gminy Przemków. 

Za środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych, przekazano 4,2 mln złotych na wy-
kup od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie, 8000 udziałów 
przemkowskich wodociągów. Jest to wynegocjowana przez Burmistrza Przemkowa Je-
rzego Szczupaka cena wykupu spółki, której podstawą była wycena wartości przedsię-
biorstwa dokonana przez KPMG Advisory Spółka z o o. sp. k z dnia 26 czerwca 2020 r.
 
Jeszcze w marcu br. radni Rady Miejskiej w Przemkowie podjęli uchwałę w sprawie po-
zytywnej opinii dotyczącej zakupu udziałów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Przemkowie za środki pozyskane z emisji obligacji komunalnych. Zgodę na transakcję wyraziła także Rada Nadzorcza 
PWiK w Głogowie.

Odzyskanie przedsiębiorstwa przywróci kontrolę nad spółką oraz pozwoli optymalizować procesy inwestycyjne gminnej 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pod potrzeby mieszkańców Gminy Przemków.
                   (UM)

Odnowa wsi
szów. Zakupione zostaną dwie wiaty stadionowe każda 
dla 10 osób oraz zamontowane piłkochwyty.

Na placu rekreacyjnym wykonane zostanie ogrodzenie 
z bramą wjazdową i furtką, zamontowane zostaną urzą-
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dzenia zabawowe i małej architektury w tym m.in. huś-
tawka, karuzela, zestaw sprawnościowy, ławki. Zadanie 
jest realizowane jako etap wielopłaszczyznowego zago-
spodarowania terenu (projekt obejmuje także późniejszy 
montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i budowę wiaty  
rekreacyjnej).

Konkurs miał na celu wsparcie aktywności mieszkańców 
obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspoko-
jenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą wa-
runków życia na wsi. Nadrzędnym celem realizowanego 
zadania była poprawa infrastruktury umożliwiającej orga-
nizację wolnego czasu i integracja lokalnej społeczności. 

W najbliższych tygodniach zostanie wprowadzona w cen-
trum Przemkowa zmiana organizacji ruchu. Zgodnie z su-
gestiami naszych mieszkańców, wybrane ulice staną się 
drogami jednokierunkowymi.

Zmiana organizacji ruchu obejmie część ulicy Plac Wol-
ności, Głogowskiej, Reja, Nową, Zamkową, Powstańców 
Styczniowych, Garncarską, Krótką, część ulicy ks. Jana 
Skiby, Kościuszki i Generała Sikorskiego.

W wyniku planowanych zmian, część ul. Plac Wolności 
i część ul. Głogowskiej, od skrzyżowania z ulicami Reja 
i Plac Kościelny, stanie się ulicą jednokierunkową z wjaz-
dem od ul. Wiśniowej i Garncarskiej. Ulica Nowa będzie 
ulicą jednokierunkową z wjazdem od ulicy Plac Wolności. 
Ulica Krótka również będzie ulicą jednokierunkową z wjaz-
dem od ulicy Głogowskiej. Ulica Garncarska nadal zosta-
nie ulicą jednokierunkową, jednak z wjazdem od ulicy Plac 
Kościelny. Podobnie cześć ulicy Generała Sikorskiego 
będzie ulicą jednokierunkową, ale z wjazdem od strony 
Remizy OSP. 

W efekcie wprowadzonych zmian powstanie 68 nowych 
miejsc postojowych na ul. Plac Wolności, Głogowskiej, 
Nowej, Powstańców Styczniowych i Generała Sikorskiego.

Prace związane z wprowadzeniem wyżej opisanych 
zmian, obejmą bardzo szeroki zakres. Obok montażu no-
wych znaków drogowych będą demontowane stare, nie-
potrzebne znaki oraz zostanie wykonane oznakowanie 
poziome obejmujące pasy na przejściach dla pieszych. 
Oznakowane zostaną miejsca parkingowe, w tym na 
szczególnie użytkowanym skrzyżowaniu ulic Plac Wolno-
ści, Głogowska, Powstańców Styczniowych, ks. Jana Ski-
by i Kościuszki.

Zagospodarowanie wspólnej 
przestrzeni wsi Ostaszów 
– miejsca spotkań integrują-
cych mieszkańców, będzie 
miało wpływ na organizację 
wspólnych imprez okoliczno-
ściowych i tematycznych dla 
całych rodzin, a także aktyw-
ne uczestnictwo w zajęciach 
sportowych prowadzonych na 
boisku w ramach LZS Ostaszów oraz w organizowanych 
wydarzeniach sportowych.
             (UM)

Zmiana organizacji ruchu w centrum miasta
W związku z planowanym zakresem prac, mogą wystą-
pić utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym. Za 
wszystkie utrudnienia przepraszamy. Mamy jednak na-
dzieję, że planowane zmiany ułatwią i uregulują ruch 
w centrum naszego miasta dla wygody wszystkich miesz-
kańców Przemkowa.
            (UM)
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Od sierpnia ubiegłego roku trwają prace nad utworzeniem Gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Przemków. Obowiązek 
założenia i prowadzenia Gminnej ewidencji zabytków wynika z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca  2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. 

Burmistrz prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. 
Zostaną w niej ujęte: 
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków;
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim  
konserwatorem zabytków.

Ewidencja zabytków nie jest formą ochrony prawnej, chociaż łączą się z nią określone obowiązki dla właścicieli i posiada-
czy zabytków w niej ujętych przy podejmowaniu zamierzeń inwestycyjnych. Konsekwencją włączenia zabytku nieruchome-
go do gminnej ewidencji zabytków jest ograniczenie wykonywania prawa własności do nieruchomości zabytkowej, o cha-
rakterze najlżejszym spośród wszystkich możliwych skutków, jakie wywołują pozostałe formy prawne ochrony zabytków, 
w szczególności wpis do rejestru zabytków.

Prace podjęte przy obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków podlegają uzgodnieniom z wojewódzkim konserwato-
rem zabytków na etapie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym) oraz na etapie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego (ustawa z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

Zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego  
właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków: 
1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 
2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 
3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 
4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; 
5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.
 
Skutkiem wpisu do wojewódzkiej ewidencji zabytków i w konsekwencji ujęcia zabytku w gminnej ewidencji zabytków jest 
obowiązek informacyjny, który spoczywa na właścicielach i posiadaczach zabytków, którzy zawiadamiają wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o:
1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zdarzenia; 
2) zagrożeniu dla zabytku, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o wystąpieniu zagrożenia; 
3) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub  
powzięcia o nich wiadomości.

Zgodnie z § 18 i § 18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie pro-
wadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skra-
dzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, burmistrz jest zobowiązany do zawiadomienia właściciela lub 
posiadacza zabytku o:
1) zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków,
2) włączeniu tej karty do gminnej ewidencji zabytków,
3) sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku,
4) zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków,
5) wyłączeniu tej karty z gminnej ewidencji zabytków.



Nieruchomośc i  na sprzedaż
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Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart adresowych do Gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Przemków (w formie 
wykazu), a następnie zawiadomienie o włączeniu kart adresowych do Gminnej ewidencji zabytków, a także zawiadomienie 
o zamiarze włączenia, a następnie o włączeniu kart adresowych będących historycznym układem urbanistycznym lub rura-
listycznym, a także historycznym zespołem budowlanym wraz z załącznikami mapowymi, zostaną zamieszczone w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Wszystkie obiekty, które zostaną ujęte w Gminnej ewidencji zabytków, zostały wytypowane przez Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w formie wykazu, znajdującego się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków we Wrocławiu pod adresem: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92695.
                   (UM)



Punkt konsultacyjno-informacyjny 
programu ,,Czyste Powietrze”
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Przypominamy: Gmina Przemków uruchomiła Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powie-
trze”. Punkt został utworzony na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu i ma na celu ułatwić mieszkańcom Przemkowa aplikowanie o środki w ramach programu „Czyste 
Powietrze”.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny został uruchomiony w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, Plac Wolności 25, II pię-
tro, sala nr 27. Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 10.00-14.00. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Przemkowie pod numerem telefonu 76 8320 483. 
 
Portal beneficjenta oraz niezbędne informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne są na stro-
nie: https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu

O programie ,,Czyste Powietrze”.

Program Czyste Powietrze ma na celu likwidację tzw. 
kopciuchów i zachęcenie do termomodernizacji do-
mów. Program skupia się na wymianie starych pieców 
i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budyn-
ków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. 
Program skierowany jest do osób fizycznych będących 
właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzin-
nych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 
2 lokale w budynku) z wyodrębnioną księgą wieczystą. 
Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:
   • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł, 
   • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na  
      osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
      - 1 564 zł - w gospodarstwie wieloosobowym
      - 2 189 zł - w gospodarstwie jednoosobowym.

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

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

Założeniem programu jest dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Program przewiduje dofinansowania w formie dotacji na:
   • wymianę źródła ciepła,
   • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
   • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,



Wieści Przemkowskie nr 3/2021 URZĄD MIEJSKI

13

   • mikroinstalację fotowoltaiczną,
   • ocieplenie przegród budowlanych,
   • stolarkę drzwiową i okienną,
   • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

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

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

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

Zanim umówisz się na spotkanie w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym należy przygotować:
   • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, w przypadkach braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdza 
     jącego prawo własności tego domu,
   • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospo 
    darczej),
   • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
   • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
   • powierzchnię całkowitą budynku,
   • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji). 
Wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację 
przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wniosko-
dawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz 
z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie. W przypadku chęci wypełnienia 
wniosku o dofinansowanie z pracownikiem urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie się na spotka-
nie konsultacyjne.

Zmiany w programie ,,Czyste Powietrze” 

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły wę-
glowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofi-
nansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym 
standardzie. 

Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko 
do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie 
obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury 
lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można skła-
dać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego poziomu 
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Wydłużony termin składana obowiązkowej ankiety w sprawie inwen-
taryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Przemków.

dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). W przypadku go-
spodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1564 zł 
przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla go-
spodarstw jednoosobowych do 2189 zł.

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie 
się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i mon-
taż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja 
może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie 
poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofi-
nansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższone-
go poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).  
        
            (UM)

Ponownie przypominamy, że Program Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref 
w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji 
w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych, zobowiązuje gminy do przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł  
niskiej emisji na terenie gminy Przemków.

W związku z faktem, że termin wypełnienia ankiety minął z dniem 10 września 2021 r., wychodząc naprzeciw 
prośbom Mieszkańców o wydłużenie terminu składania ankiet, został wyznaczony nowy termin złożenia obowiąz-
kowej ankiety. Mieszkańcy mają czas do 30 października 2021 r.

Zwracamy się do Państwa jako właścicieli nieruchomości z prośbą o rzetelne wypełnienie ankiety: inwentaryzacja źródeł 
ciepła. Ankietę należy wypełnić dla każdego źródła ciepła znajdującego się w mieszkaniu, budynku. W przypadku budyn-
ków wielolokalowych ze zbiorczym źródłem ciepła ankietę przedkłada zarządca budynku.

Jednocześnie informujemy, że nieprzekazanie wypełnionej ankiety w podanym terminie, spowoduje konieczność 
dokonania kontroli źródła ogrzewania zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środo-
wiska.

Wykonanie inwentaryzacji pozwoli na ocenę sposobu 
ogrzewania nieruchomości położonych na terenie Gmi-
ny Przemków oraz przyczyni się do rozpoznania potrzeb 
mieszkańców w zakresie procesu wymiany źródeł ciepła 
oraz termomodernizacji budynków. Przedmiotowa inwen-
taryzacja umożliwi lepsze przygotowanie się do ewentual-
nych programów pomocowych. Zebrane dane posłużą do 
stworzenia Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków 
w  Gminie Przemków w tym: oszacowania ilości i jako-
ści istniejących źródeł ciepła, liczby osób mogących być 
zainteresowanych dofinansowaniem wymiany urządzeń 
grzewczych oraz preferencji co do nowego źródła grzew-
czego.
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Gdzie można pobrać ankietę?
Druki ankiety dostępne są:
- na stronie internetowej www.przemkow.pl w zakładce Aktualności oraz Gospodarka i Finanse/Ochrona Środowiska,
- w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, parter budynku,
- u sołtysów.

Termin i sposób złożenia ankiety
Termin złożenia obowiązkowej ankiety przez mieszkańców został przedłużony do 30 października 2021 r.
Wypełnioną ankietę można złożyć w następujący sposób:
    • osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, parter  budynku,
    • pocztą na adres Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków,
    • za pośrednictwem internetu - skan wypełnionej ankiety należy przesłać na adres e-mail: refgpi@przemkow.pl.
Zapraszamy do rzetelnego wypełnienia ankiety oraz dziękujemy za zaangażowanie i każdą złożoną ankietę!  

Zebrane informacje pozwolą na zidentyfikowanie potrzeb naszych mieszkańców oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań 
mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Przemkowa.

Dodatkowych informacji udziela: Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, tel. 76 8 320 483.        (UM)

Trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszyst-
kich danych dotyczących źródeł ciepła spalania paliw w budynkach mieszkalnychi niemieszkalnych. Każdy budynek, który 
posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można 
złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu - żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl • naciśnij >złóż deklarację>  wypełnij 
ją i wyślij. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źró-
dło ciepła i spalania paliw zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r. na złożenie 
deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało 
zainstalowane po 1 lipca - deklaracje musisz złożyć w terminie 14 dni. W de-
klaracji właściciel domu / zarządca budynku powinien zgłosić wszystkie źródła 
ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł spalania 
paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzę-
du Miejskiego w Przemkowie lub pocztą na adres Urząd Miejski w Przemkowiew Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 
Przemków. 

Wzór deklaracji w formie papierowej znajduje się na stronie internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

W jakim celu te informacje są zbierane?
Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła 
kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących 
smog. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakre-
sie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. W bazie znajdują się docelowo 
wszystkie budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1MW.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w roz-
dziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyj-
ności budynków. Dodatkowych informacji udziela: Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, tel. 76 8 320 483. 
                  (UM)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków



Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy?

16

Wieści Przemkowskie nr 3/2021URZĄD MIEJSKI

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września 2021 r. 

SPISZ SIĘ! NIE CZEKAJ! Brak spisania = odmowa = kara grzywny!

Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej 
(Dz. U z 2021 r. poz. 955). Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce 
publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955), podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1775), obowiązkową metodą przekazania danych przez osoby fizyczne objęte spisem powszechnym jest samospis inter-
netowy. Samospis można wykonać samodzielnie, za pomocą własnego urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa, 
smartfona itd.), bądź w najbliższym urzędzie gminy. Urzędy gmin utworzyły w tym celu stanowiska komputerowe z do-
stępem do Internetu, z których można skorzystać bezpłatnie. O ile zajdzie konieczność, Urząd Gminy zapewnia wsparcie 
upoważnionego pracownika w realizacji samospisu przez Internet.

Punkt Spisowy w Przemkowie:

Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25
tel. 76 8320 476

pon. - pt. w godz. 7:00 – 15:00

Park Miejski w Przemkowie
XXI Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie

25-26 września 2021 r.

Spisem powszechnym objęte są: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach 
i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania 
oraz mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami 
(ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.; Dz. U. z 2019 r. poz. 
1775).

Równolegle z samospisem w spisie powszechnym, prowadzone są wywiady telefoniczne. Rachmistrzowie spisowi dzwonią 
do osób, które nie spisały się przez Internet lub dzwoniąc na infolinię spisową (22 279 99 99). Rachmistrzowie dzwonią 
z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88, 22 279 99 99. W razie wątpliwości, czy osoba dzwoniąca jest rachmistrzem, 
można zweryfikować jej tożsamość: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się telefonicznie z osobami fizycznymi 
objętymi spisem. Osoby, które przekażą dane telefonicznie rachmistrzowi, nie muszą już wypełniać formularza spisowego 
w Internecie. A do osób, które już się spisały samodzielnie, rachmistrz nie zadzwoni. Jeśli chcesz wypełnić sam formularz 
w Internecie możesz to zrobić dopóki nie skontaktuje się z Tobą rachmistrz.

Osoby wykonujące prace spisowe zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej określonej w art. 10 o staty-
styce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955) i wykonują te prace po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycz-
nej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia (art. 29 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r.).

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej art. 4 Rozporządzenia (WE) nr 763/2008 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z 9.07.2008 r. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 997, z późn. zm.) wskazuje, że udział w badaniu jest obowiązkowy, a realizacja spisu wymaga odrębnej ustawy (art. 
9. ustawy o statystyce publicznej). Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. została podpi-
sana  9 sierpnia 2019 r., opisano w niej szczegółowe warunki realizacji tego badania.

Więcej na stronie www.spis.gov.pl lub w Urzędzie Miejskim w Przemkowie.
                   (UM)

Inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022 przebiegała w kilku etapach.

31 sierpnia odbyło się w Cerkwi Prawosławnej p.w. Św. Michała Archanioła nabożeństwo w intencji pomyślności uczniów 
i nauczycieli w nowym roku szkolnym. Nabożeństwo poprowadził ks. mitrat Igor Popowicz.

1 września br., w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, odbyło się pięć uroczystych spotkań na salach gimna-
stycznych oraz tradycyjne spotkania uczniów z wychowawcami w klasach. O godz. 8:00 na sali gimnastycznej w budynku 
przy ul. Leśna Góra 3, rok szkolny 2021/2022 oficjalnie rozpoczęli uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej 
Szkoły I Stopnia w Przemkowie.  Spotkanie poprowadzili  Fabian Więckowski  oraz Piotr Paluszek - uczniowie klasy II LO.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Przemkowie

O godzinie 8:30 dyrekcja szkoły i wychowawcy spotkali się na uroczystym, krótkim apelu z uczniami klas VII i VIII SP nr 
1 i kolejno z uczniami klas IV, V, VI. Dla uczniów klas czwartych było to nowe doświadczenie - kolejny etap edukacyjny 
rozpoczęli w nowym budynku szkoły, w którym zostali przywitani przez prowadzących apel – Aleksandrę Jakubowską i Ol-
gierda Więckowskiego, dyrektora szkoły Monikę Dźwigaj oraz nowych wychowawców: Adama Rusynkę– klasa 4a i Ewę 
Dworczyńską– klasa 4b.
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Jednym z punktów każdej uroczystości było wspomnienie historyczne - nawiązanie do kolejnej rocznicy wybuchu II wojny 
światowej.

O godz. 10:00 nowy rok szkolny przywitali uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej uczący się w budynku przy ul. Ko-
ściuszki 6b. Uroczysty apel poprowadziła Alicja Serafin z klasy 3a, a po części oficjalnej uczniowie obejrzeli krótką część 
artystyczną przygotowaną przez klasę 3a pod opieką wychowawcy Ewy Kułagi.

Inauguracja w roku szkolnego 2021/2022 zakończyła się apelem dla uczniów klas pierwszych SP, na którym swoją obecno-
ścią zaszczycił nas Burmistrz Przemkowa – Jerzy Szczupak. W uroczystości brali udział również rodzice pierwszoklasistów. 
Inaugurację roku szkolnego dla pierwszoklasistów poprowadziła Anna Kuźmiak – uczennica kl. 3a SP. Rozpoczęciu nauki 
w szkole towarzyszyło pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie. Po zakoń-
czeniu uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie obu klas wraz z wychowawcami kl. 1a z Agnieszką Franczyk i Moniką 
Marciniak, kl. 1b z Pauliną Lewandowską.

Ostatnim punktem uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 była msza święta, podczas której ks. proboszcz 
Krzysztof Mrukowicz oraz ks. Piotr Cupiał modlili się o łaski ducha świętego dla uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu 
Szkół w Przemkowie. Msza odbyła się 1 września 2021 r. o godzinie 18:00 w kościele parafialnym p.w. WNMP w Przem-
kowie

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół w Przemkowie uczyć się będzie 442 uczniów w tym 323 to uczniowie SP, 
114 to uczniowie szkół ponadpodstawowych. Zespół Szkół zatrudnia  46 nauczycieli i 16 pracowników niepedagogicznych. 

Owocne przygotowania do nowego roku szkolnego trwały przez cale wakacje. Odmalowane zostały sale lekcyjne i korytarz 
oraz sala gimnastyczna w budynku na ul. Kościuszki 6b. Zamontowano panele ścienne na korytarzu, na parterze w budyn-
ku przy ul. Leśna Góra 3.

Uaktualniono procedury dotyczące zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 i przygotowano 
się na bezpieczny powrót  uczniów do szkoły. 

W nowym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych dla uczniów Zespołu Szkół w Przemkowie przygotowano sze-
roką ofertę zajęć dodatkowych poszerzoną o zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i 
umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Uczniów czekają wyjazdy edukacyjne w ramach progra-
mu „Poznaj Polskę”. Uczniowie LO będą również niejednokrotnie gośćmi na uniwersyteckich zajęciach, w ramach obję-
cia szkoły Patronatem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pasjonaci historii planują współpracę 
z Dolnośląską Grupą Eksploracyjną Legion. Dla ścisłych umysłów z klas LO oraz klas 8 SP kontynuowane będą zajęcia 
programowania i robotyki.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 kontynuować będą naukę języka mniejszości etnicznej - języka łemkowskiego oraz 
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Wakacyjna przerwa to jedyny czas, kiedy w szkole można 
przeprowadzić poważniejsze remonty

naukę własnej historii i kultury. Uczniowie klas młodszych od tego roku szkolnego, poza obowiązkową nauką języka angiel-
skiego, w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia językowe będą mogli uczyć się także języka niemiec-
kiego. 

Poza sferą umysłową szkoła zadba także o kondycję fizyczną młodych przemkowian. Prowadzone będą zajęcia w ramach 
programów SKS oraz WF z AWF – oferujemy baseball – w klasach 1-3 i klasach 4-8 SP.

Pełni zapału do pracy rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Życzymy wszystkim satysfakcji z podejmowanych działań i wielu 
sukcesów w kolejnym roku szkolnym. Życzymy Uczniom entuzjazmu płynącego z obcowania z nauką, sukcesów i samych 
szczęśliwych dni w murach szkoły. Mamy nadzieję, że w uczeniu będzie towarzyszyć Wam radość odkrywanie świata, 
swoich pasji i nieustanne dążenie do tego, by wiedzieć i umieć coraz więcej. Niech towarzyszą Wam słowa patrona SP nr 
1 Janusza Korczaka - „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na 
pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” 

Wobec całej społeczności ZS w Przemkowie prosimy za Ireną Sendler – „Czyńcie cywilizację miłości” - bądźcie dobrymi 
ludźmi wrażliwymi na los innych. Rodzicom życzymy, aby osiągnięcia dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy.
Nauczycielom i Pracownikom szkoły życzymy, aby  każdy dzień pracy przynosił zadowolenie, a podejmowane przedsię-
wzięcia spełniały zakładane oczekiwania.          
                  Dyrekcja ZS w Przemkowie

A takie właśnie udało się zrealizować w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej dzięki finansowemu wsparciu Bur-
mistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka. Czekające od kilku lat na renowację toalety w końcu doczekały się gruntownej 
zmiany. Zostały w pełni zmodernizowane poprzez wymianę armatury sanitarnej oraz glazury. Nowoczesny wygląd i jasne 
barwy bardzo spodobały się wszystkim uczniom. Odmalowane zostały także  klasy  0-3 znajdujące się na pierwszym pię-
trze budynku.

Po długotrwałym okresie nauki zdalnej, 1 września wszyscy z utęsknieniem wrócili do szkoły. Pamiętając o zasadach 
bezpieczeństwa Dyrektor Marzena Biała, wychowawcy, uczniowie i rodzice przeszli wraz z  Pocztem Sztandarowym do 
kościoła na mszę świętą z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Po powrocie do szkoły uczniowie wspólnie z wy-
chowawcami udali się na spotkania do klas. Każda klasa została indywidualnie powitana przez Panią Dyrektor, która wraz 
z wychowawcami życzyła uczniom, aby ten nowy rok szkolny pozwolił na realizację zaplanowanych działań i nauki w trybie 
stacjonarnym.

Mimo radości z powrotu do szkoły, wszyscy uczniowie muszą pamiętać o zachowaniu i przestrzeganiu zasad bezpieczeń-
stwa. Dlatego podczas pierwszych spotkań wychowawcy i nauczyciele przypominali im o obowiązujących zasadach bez-
pieczeństwa w czasie pandemii Covid-19, które zostały opracowane zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEiN oraz GIS.

W związku z przedłużającą się nauką zdalną w ubiegłym roku szkolnym, ministerstwo chcąc wesprzeć uczniów w zdoby-
waniu wiedzy i umiejętności, przeznaczyło środki na realizację zajęć wspomagających. Dzięki temu od września do grudnia 
2021 roku w szkole będą odbywały się dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego, niemieckiego, polskiego oraz 
historii, geografii i biologii. W klasach młodszych zaś będą odbywały się zajęcia rozwijające kreatywność dzieci. W tym roku 
szkolnym, ku wielkiemu zadowoleniu uczniów prowadzone będą dodatkowe zajęcia sportowe SKS. Zaplanowano także 
udział w kolejnej edycji akcji Pho3nix Active School, podczas realizacji której uczniowie będą mogli wykazać się zaangażo-
waniem i wytrwałością w wykonywaniu kolejnych wyzwań sportowych.

Po długiej przerwie do wachlarza szkolnych zajęć dodatkowych powracają zajęcia wokalno – taneczne Szkolnego Zespo-
łu Ludowego Tęcza. W ramach wieloletniej współpracy z Bazą Edukacji Przyrodniczej DZPK z siedzibą w Piotrowicach  
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planowany jest udział w  przyrodniczych  sesjach naukowo – badawczych. PSP w Wysokiej aplikowała do programów re-
komendowanych przez MEN miedzy innymi „Aktywna tablica”. Dzięki programowi „Poznaj Polskę” uczniowie będą uczest-
niczyć w wycieczce, która pozwoli odwiedzić historyczne i ważne miejsca dla naszego kraju.

Już w październiku obchodzony będzie Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, w ramach którego odbędzie się konkurs wyła-
niający Szkolnego Mistrza Mnożenia. Liczymy, że konkurs matematyczny zapoczątkuje realizację licznych konkursów za-
planowanych przez nauczycieli na obecny rok szkolny. Wymienione działania stanowią zarys wszechstronnej działalności 
i planów, które szkoła będzie systematycznie realizować.
               (PSP Wysoka)

W roku szkolnym 2021/2022 do Publicznego Przedszkola 
nr 1 w Przemkowie uczęszcza 124 dzieci, w tym 38 rozpo-
czynających swoją przygodę z przedszkolem. W placówce 
funkcjonuje 6 oddziałów, w tym integracyjny gdzie dzieci 
z niepełnosprawnościami bawią się, uczą i przygotowują 
do szkoły wspólnie z dziećmi zdrowymi. Dzięki wykwali-
fikowanej kadrze pedagogicznej, przedszkole organizuje 
pracę z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkol-
nym z całej gminy Przemków i nikogo nie wyklucza z edu-
kacji przedszkolnej. 

Nowy rok szkolny w Przedszkolu nr 1 w Przemkowie
Oferta przedszkola poza zajęciami wychowania przed-
szkolnego obejmuje jeszcze zajęcia specjalistyczne takie 
jak: logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, 
terapii pedagogicznej, a także zajęcia języka angielskie-
go, języka łemkowskiego i religii. Poza tym przedszkole 
zapewnia szereg zajęć dodatkowych w ramach realizacji 
projektu współfinansowanego ze środków europejskich 
pn. „Równe szanse dla każdego. Kompleksowe wsparcie 
dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolu”. Dzięki 
pozyskaniu środków zewnętrznych nasze przedszkolaki 
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Nowy rok szkolny w Przedszkolu Nr 2 w Przemkowie

uczestniczą w dodatkowych zajęciach o charakterze tera-
peutycznym np. bajkoterapii, socjoterapii, plastykoterapii, 
muzykoterapii i zajęciach warsztatowych – eksperymen-
tach przyrodniczych. Dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, zwłaszcza te z niepełnosprawnościami, 
objęte zostały indywidualnymi zajęciami hipoterapii, bio-
feedbacku, gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycz-
nej. Ze środków projektu kompleksowo odnowiona została 
stołówka przedszkolna. Cztery sale na piętrze zostały też 
wyposażone w profesjonalną instalację klimatyzacyjną. 
Również plac zabaw został doposażony w sześć nowych 
elementów zabawowych i gimnastycznych. 

W roku szkolnym 2021/2022 w Publicznym Przedszkolu  
nr 2 w Przemkowie będą funkcjonować 4 oddziały: Wesołe 
Nutki - 3-4-latki, Krasnoludki - 4-5-latki, Jagódki - 5-latki, 
Stokrotki - 6-latki. Łącznie do przedszkola zostało przyję-
tych 93 dzieci. 

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna - 8 nauczycielek posiadających wykształ-

Dzięki staraniom kadry przedszkola, organu prowadzące-
go i zaangażowaniu rodziców stworzyliśmy naszym ma-
luchom miejsce do bezpiecznej zabawy i nauki. Życzymy 
wszystkim  przedszkolakom dużo radości z pobytu u nas.
           (PP1)

cenie z zakresu wychowania przedszkolnego oraz odpo-
wiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka oraz  języka angielskiego. 
Przedszkole zatrudnia 1 logopedę i nauczycielkę religii. 
W przedszkolu pracuje 7 pracowników administracji i obsługi.
Oferta edukacyjna przedszkola uwzględnia wszechstron-
ny rozwój małego dziecka: intelektualny, psychofizyczny, 
społeczny. W przedszkolu dzieciom zapewniony jest bez-
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Podsumowanie realizacji projektu „LOWE w Przemkowie”

pieczny rozwój w atmosferze akceptacji i zaufania. Opie-
kunowie dokładają wszelkich starań, aby wychowankowie 
czuli się akceptowani i szczęśliwi.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej  pracownicy przed-
szkola stosują różnorodne metody pracy, organizowane 
są różnorodne zajęcia, imprezy i uroczystości przedszkol-
ne, wycieczki środowiskowe, tematyczne i wyjazdowe, 
konkursy, przedstawienia teatralne dla dzieci, cyklicz-
ne spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów. 
Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami oświa-
towymi, instytucjami i osobami działającymi na rzecz edu-
kacji i wychowania.

W czasie przerwy wakacyjnej pracownicy przedszkola 
przeprowadzili generalne porządki w placówce i na placu 
przedszkolnym. Przedszkole zostało w pełni przygotowa-
ne do pracy w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Realizacja projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 
w Przemkowie (zwany w skrócie LOWE) dobiegła końca. 
Nadszedł czas, aby w kilku słowach podsumować pro-
jekt i podziękować osobom, bez których nie byłoby wielu 
przedsięwzięć jakie odbyły się w ramach projektu od wrze-
śnia 2020 do sierpnia 2021 r. 

Krótka historia projektu: 
W styczniu 2020r. Ogólnopolski Operator Oświaty w Po-
znaniu ogłosił w ramach projektu „Familijne LOWE” kon-
kurs grantowy dla szkół na utworzenie Lokalnych Ośrod-
ków Wiedzy i Edukacji. Celem LOWE było wykorzystanie 
potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz ak-
tywności edukacyjnej osób dorosłych. Projekt „Familijne 
LOWE”, współfinansowany był ze środków Unii Europej-
skiej i realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

W tym roku przedszkolaków Publicznego Przedszkola  
Nr 2 w Przemkowie witał „Psi Patrol„ - mural wykonany 
przez Pawła i Piotra Gębala. Jeszcze raz serdecznie dzię-
kujemy za tak piękną niespodziankę dla naszych wycho-
wanków.           (PP2)

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej 
II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospo-
darki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla ucze-
nia się przez całe życie.

Wniosek na konkurs grantowy powstał w lutym 2020 roku 
za zgodą i przy wsparciu Burmistrza Przemkowa Jerzego 
Szczupaka. Nad wnioskiem pracowali: dyrekcja Zespołu 
Szkół w Przemkowie, zarząd EDUCO - Przemkowskiej 
Fundacji Społeczno-Oświatowej (prof. Stefan Dudra i Pa-
weł Kuźmiak) oraz Ewa Kuźmiak, nauczyciel Zespołu 
Szkół w Przemkowie. Podczas tworzenia wniosku bazo-
waliśmy m.in. na diagnozach prowadzonych wśród miesz-
kańców Gminy - które przeprowadzaliśmy we współpracy 
z Anną Krzeszewską – prezes Przemkowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku.



Wieści Przemkowskie nr 3/2021 URZĄD MIEJSKI

23

Wnioskodawcą grantu była Gmina Przemków. Grantodaw-
cą wspomniany wcześniej Ogólnopolski Operator Oświa-
ty. Realizatorem projektu stał się Zespół Szkół w Przem-
kowie. W ramach grantu otrzymaliśmy kwotę  250 000 zł. 
Dzięki pozyskanej dotacji i podjętym działaniom, Zespoł 
Szkół w Przemkowie został przygotowany do pełnienia 
nowej roli - nieformalnego centrum edukatora dorosłych. 

Partnerzy Gminy i Szkoły przy realizacji projektu to: EDU-
CO - Przemkowska Fundacja Społeczno-Oświatowa, In-
stytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie.

Projekt oparł się na różnych treściach i formach uczenia 
się od zajęć praktycznych, warsztatowych (w tym zajęcia 
komputerowe, językowe, artystyczne, kulinarne), zajęć 
wykładowych prowadzonych przez pracowników nauko-
wych UZ, po wyjazdy do kina, czy teatru. 23 września 
2020 roku w Urzędzie Miejskim w Przemkowie odbyło się 
spotkanie stanowiące oficjalną inaugurację projektu. Już 
we wrześniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy pierwsze za-
jęcia. 

W projekcie (na dzień 19.08.2021) wzięło udział łącz-
nie 283 beneficjentów – mieszkańców Gminy Przemków 
i okolic. Uczestniczyli oni w 19 różnych formach wsparcia. 
W ramach projektu zakupiono sprzęt i pomoce dydaktycz-
ne na kwotę ok. 100 000 zł. 

Bardzo ważnym punktem projektu było wykonanie sali au-
dytoryjnej. Pomysłodawcami sali i osobami czuwającymi 
nad jej przygotowaniem jest zarząd EDUCO Przemkow-

skiej Fundacji Społeczno-Oświatowej (prof. Stefan Dudra 
i Paweł Kuźmiak). Przy realizacji zadania - powstania Sali 
Audytoryjnej - otrzymaliśmy również dodatkowe wspar-
cie finansowe ze strony Burmistrza Przemkowa Jerzego 
Szczupaka.

Dziękuję osobom, które pracowały nad tworzeniem wnio-
sku: prof. Stefanowi Dudrze oraz Ewie i Pawłowi Kuźmiak. 
Dziękuję osobom współpracującym przy realizacji projek-
tu: Annie Krzeszewskiej – ze strony PUTW; prof. Stefano-
wi Dudrze – prezesowi EDUCO – Przemkowskiej Fundacji 
Społeczno-Oświatowej oraz koordynatorowi w ramach 
zadań współpracy z UZ; Elżbiecie Kasprzak i Sylwii Ląd 
– ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Agnieszce 
Wałowskiej – wicedyrektorowi ZS w Przemkowie. Dzię-
kuję Skarbnikowi Gminy Przemków - Ewie Spirzak Stani-
szewskiej oraz Agnieszce Jurewicz, Krystynie Kopackiej, 
Monice Melskiej, Teresie Skrzypczak oraz Kamilii Sykula – 
za wsparcie księgowo – finansowe i administracyjne przy 
realizacji zadania.

Dziękuję nauczycielom i trenerom prowadzącym zajęcia 
w projekcie oraz wszystkim uczestnikom zajęć.

Od lutego 2022 r. (w ramach okresu trwałości projektu) 
rozpoczynamy kontynuację wybranych zajęć prowadzo-
nych w ramach LOWE w Przemkowie. Będą to m.in. za-
jęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, warszta-
ty kulinarne, warsztaty artystyczne oraz wyjazdy do kina  
i teatru.

           Koordynator projektu 
       Monika Dźwigaj

W dniach 19 i 20 sierpnia 2021 r. realizatorzy projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Przemkowie zaprosili miesz-
kańców Przemkowa i okolic do Przemkowskiego Ośrodka Kultury na spektakl teatralny o chciwości, kulcie pieniądza z mi-
łością w tle - czyli na „Skąpca” Moliera.

To niezwykłe wydarzenie stało się podsumowaniem projektu i zostało przygotowane przez działającą w projekcie grupę te-
atralną pod opieką Gizeli Smalec. Pani Gizela - reżyser spektaklu, to emerytowana nauczycielka języka polskiego, z dużym 
doświadczeniem w pracy artystycznej: z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Na scenie wystąpili członkowie Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy w ramach udziału w projekcie 
„LOWE w Przemkowie” podjęli się przygotowania i wystawienia sztuki. Wsparli ich młodzi przemkowianie (absolwenci  
i licealiści Zespołu Szkół w Przemkowie).

Występ 19 sierpnia został poprzedzony krótkim podsumowaniem  projektu LOWE, którego dokonała Monika Dźwigaj – dy-
rektor Zespołu Szkół w Przemkowie. Na temat projektu wypowiedział się również obecny na spektaklu Burmistrz Przem-
kowa - Jerzy Szczupak oraz Prezes Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Anna Krzeszewska (partner w pro-

„Skąpiec” Moliera podsumowaniem LOWE w Przemkowie



Wieści Przemkowskie nr 3/2021URZĄD MIEJSKI

24

jekcie). Była to także okazja do podziękowania za współpracę z grupą teatralną PUTW absolwentom LO w Przemkowie 
- Aleksandrze Piotrowskiej oraz Damianowi Janus.

„Skąpiec” to historia teoretycznie zupełnie już nieaktualna – obecnie nie musimy się borykać z takimi problemami jak zmu-
szanie dzieci do małżeństwa, czy zaopatrywanie w posag. Przywary ludzkie nie zmieniły się natomiast od setek lat. I trzeba 
przyznać, że zespołowi aktorskiemu udało się znakomicie ukazać „prawdy uniwersalne”: naturę człowieka do knucia, zgub-
ną namiętność do pieniędzy oraz potęgę miłości.

Spektakl wyróżniał się w wielu aspektach. Nadał sali widowiskowej POK wyjątkową, magiczną atmosferę. Wyrazistość 
poszczególnych postaci została osiągnięta przez połączenie wspaniałej gry aktorskiej oraz godnych owacji kostiumów 
i scenografii. Niezapomnianych wrażeń artystycznych, przysporzyli nam:
    • Wiesława Maluszycka – Harpagon
    • Michał Dźwigaj – Kleant
    • Patrycja Piech – Eliza
    • Damian Janus – Walery
    • Dominika Kowalska – Marianna
    • Łucja Wyrwa – Anzelm
    • Halina Hubica – Frozyna
    • Wiesława Denuszek – Simon/ pani Claude
    • Anna Krzeszewska – Jakub
    • Irena Orłowska – Strzałka
    • Regina Skraba – Ździebełko
    • Danuta Nowak – Szczygiełek
    • Teresa Plinta– komisarz policji
    • Zofia Maluszycka – zastępca komisarza
    • Krystyna Barylak – przyjaciel Moliera.
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Kostiumy przygotowali: Joanna Więckowska, Maryla Szajder, Teresa Plinta, Irena Orłowska, Żaklina Więckowska, Kry-
styna Hencner.
Autorzy scenografii: Gizela Smalec, Iwona Wolanin, Teresa Plinta, Ola Piotrowska, Balladyna Kamińska, Tadeusz Świ-
tliński.
Dźwięk i światło: Andrzej Kurylas.
Zdjęcia: Dariusz Dźwigaj, Żaklina Więckowska.
Scenariusz: Gizela Smalec, Kacper Rekut, Anna Rekut.
Współpraca: Bogumiła Ornatowska – Cichoszewska, Lucyna Pawłowska, Alina Żywokarta, Ryszarda Czajkowska, An-
tonina Rachwalska – Migas, Bożena Kozłowska, Andrzej Plinta, Małgorzata Mordecka, Wanda Muszyńska, Magdalena 
Żuchowska-Jakubowska. 
Dyrekcja Zespołu Szkół w Przemkowie składa serdeczne podziękowania wszystkim wymienionym powyżej osobom, zaan-
gażowanym w przygotowanie spektaklu. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do głównych organizatorów: Gizeli Sma-
lec - reżysera spektaklu oraz Anny Krzeszewskiej - prezes PUTW. Zaangażowanie obu Pań i współpracujących z nimi 
osób umożliwiło nam spotkanie ze sztuką, na miarę prawdziwego teatru.
                    (ZS)

15 sierpnia 2021 r. o godzinie 12.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemkowie 
odbyła się msza święta dziękczynna za tegoroczne zbiory, na którą w imieniu Proboszcza księdza kanonika Krzysztofa 
Mrukowicza, Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie Janu-
sza Matuszaka zostali zaproszeni rolnicy, przedstawiciele sołectw oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Przemków. Uroczystą 
oprawę mszy świętej zapewniły Przemkowska Orkiestra Dęta oraz zespół folklorystyczny „Marzenie”.
                         (POKiB)

Wniosek złożony przez grupę nieformalną „Wspólnymi 
siłami” we współpracy z Przemkowskim Ośrodkiem Kul-
tury i Biblioteką do konkursu ogłoszonego przez Ośrodek 
Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina w ramach XII 
Edycji Programu „Działaj Lokalnie 2021”, otrzymał wspar-
cie finansowe w kwocie 6 tys. zł. 

Celem projektu jest dotarcie do jak najszerszego grona 
odbiorców w każdym wieku i zachęcenie do wspólnych 
działań integracyjnych, promujących aktywne formy spę-
dzania czasu wolnego, zachęcających do wyjścia z domu, 
poznawania nowych ludzi i miejsc oraz korzystania z lokal-
nych atrakcji naszych miejscowości. 

Msza dożynkowa

Akcja-Integracja
Od lipca tego roku w ramach projektu przeprowadzono na-
stępujące działania: warsztaty graffiti prowadzone przez 
naszych lokalnych twórców - braci Pawła i Piotra Gębala, 
rajdy rowerowe po najpiękniejszych okolicach Przemkowa 
z przewodnikiem PTTK Lucjanem Zawadzkim - przez ma-
lownicze lasy do niezwykłego kościoła w Pogorzeliskach, 
do Wiechlic gdzie uczestnicy obejrzeli pałac oraz schron 
przeciwatomowy na poradzieckim lotnisku oraz na Pusty-
nię Kozłowską i kwitnące wrzosowiska na byłym poligonie 
oraz Buczyny Szprotawskiej. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się „Spacer historyczny 
po Przemkowie” z pasjonatem lokalnej historii - Dariuszem 
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Dźwigajem. Ponieważ ciekawość historii Przemkowa 
okazała się być bardzo żywa wśród uczestników nasze-
go wydarzenia, na ich prośbę taki spacer zorganizowa-
ny zostanie jeszcze raz. W sierpniu, dla małych i dużych 
Przemkowian odbył się plener malarski w Parku Miejskim, 
podczas którego uczestnicy na płótnach uwiecznili wiele 
pięknych, przyrodniczych miejsc i okoliczności naszego 
parku.
          (POK)

   Na os. Huta pojawiły się dwa nowe murale patriotyczne upamiętniające 77 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Ich pomysłodawcami i jednocześnie wykonawcami są bracia Paweł i Piotr Gębala wraz ze swoimi kolegami z grupy  
COMMON. 
   Murale powstały dzięki życzliwości Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, który udzielił pomocy finansowej na za-
kup farb i narzędzi do ich wykonania. Murale przedstawiają postać powstańca na tle płonącej i zniszczonej Warszawy oraz 
datę wydarzenia. 
   To kolejne prace grupy, które w nietypowy sposób upiększają nasze miasto i z całą pewnością mają wpływ na poprawę 
wizerunku Przemkowa.              
                   (UM)

Nowe murale w Przemkowie



Wieści Przemkowskie nr 3/2021 URZĄD MIEJSKI

27

Wyjazd do Energylandii
W dniach 13-14 lipca oraz 23 sierpnia Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka był organizatorem wyjazdów do parku 
rozrywki „Energylandia” w Zatorze. 

W pierwszym wyjeździe uczestniczyli członkowie zespołu „Cykady”. Drugi był zorganizowany dla wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Wyjazdy były doskonałą formą wypoczynku, integracji i wspólnej zabawy z rówieśnikami, a także świetną 
okazją do poznawania nowych miejsc, np. Kopalni Soli 
w Wieliczce. 

Ogrom rozrywek w „Energylandii” nie pozwala na nudę – 
na gości czeka 40 różnorodnych urządzeń rozrywkowych, 
kilkanaście kolejek górskich, ponad 20 interaktywnych 
gier i zabaw, 5 scen widowiskowych, planetarium, kino 
7D, pokazy edukacyjne, a nawet park wodny pod gołym 
niebem. Takie wyjazdy pozostają w pamięci na bardzo 
długo.       
          (POK)

Zielona ściana przy ośrodku kultury w Przemkowie to ini-
cjatywa mieszkańców Przemkowa, która została zgłoszo-
na do projektu realizowanego przez Fundację Ekologiczną 
„Zielona Akcja” z Legnicy pn. „Sieć wsparcia społecznych 
inicjatyw dla klimatu” finansowanego z dotacji programu 
Aktywni Obywatele - fundusz krajowy, finansowanego 
z funduszy EOG. 

Nasadzenia, które już są wykonane, zostały poprzedzone 
warsztatami z udziałem mieszkańców, realizatorów pro-
gramu oraz projektantki terenów zielonych. Mamy nadzie-
ję, że już niedługo „Zielona ściana” będzie cieszyć nasze 
oczy oraz stanie się elementem, który choćby w maleń-
kim stopniu przyczyni się do poprawy warunków naszego 
funkcjonowania w procesie adaptacji do zmian klimatu.
         (POK)

Z i e l o n a  ś c i a n a
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W okresie od 26 czerwca do 2 lipca 2021 r. Przemkowski 
Ośrodek Kultury  i Biblioteka był organizatorem wakacyj-
nego cyklu zajęć pn. „Wakacje z POK-iem – kulturalnie 
i fajnie”. 

Program wakacyjnych zajęć był bardzo urozmaicony. Po-
nad 40 uczestników w wieku od 7 do 14 lat codziennie, 
przez dwa tygodnie, spędzało wspólnie czas uczestnicząc 
w warsztatach artystycznych, plastycznych, kulinarnych 
czy sportowych. 

Już pierwszego dnia odbyło się spotkanie ze strażakami 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie, gdzie pod 
okiem specjalistów dzieci poznały zasady bezpiecznego 
poruszania się na drodze i właściwego przechodzenia 
przez jezdnię, bezpiecznej i prawidłowej jazdy na rowe-
rze, a także korzystania z kąpielisk w okresie wakacyjnym. 

Wiele radości sprawiły uczestnikom różnorodne atrakcje: 
Rajd Rowerowy po Przemkowskim Parku Krajobrazo-
wym i wejście na wieżę widokową oraz zajęcia edukacyj-
ne w  wiosce indiańskiej „Wokini”, wspólne wędkowanie 
z wędkarzami z Koła PZW w Przemkowie oraz zabawy 
i  warsztaty przygotowane przez pracownika Dolnoślą-

Wakacje z POKiB
skiego Zespołu Parków Krajobrazowych o/Legnica, z sie-
dzibą w Piotrowicach – malowanie bawełnianych toreb, 
pachnące kule do kąpieli, malowanie na brzozie, budowa-
nie szałasów, wygniatanie i pieczenie podpłomyków, które 
po posmarowaniu dżemem smakowały wyśmienicie. 

Dużą atrakcję stanowiły zajęcia i zabawy wyjazdowe. 
Uczestnicy odwiedzili między innymi miejscowość Niedź-
wiedzice – wioskę bociana, gdzie przemiłe panie opro-
wadziły dzieci ścieżką edukacyjną „Szlakiem Bocianich 
Gniazd”, objaśniającą biologię, zachowania oraz zagroże-
nia związane z występowaniem bociana białego w Polsce 
i na świecie. Były też gry terenowe, zabawy oraz warsztaty 
kulinarne –„Bociania łąka” - poznawanie i rozpoznawanie 
ziół, przygotowanie masła ziołowego. 

Odbył się też wyjazd do parku trampolin w Głogowie, a  na 
zakończenie projektu wycieczka do Zielonej Góry i inte-
raktywna zabawa w Centrum Nauki Keplera – Centrum 
Przyrodniczym, nawiązująca do różnych dziedzin nauki: 
fizyki, geografii, biologii, nauki o Ziemi i człowieku oraz wi-
zyta w  Aquaparku „Wodny Świat”. 
        
          (POK)
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Wakacje w Przemkowskim
Ośrodku Kultury

Przez siedem wakacyjnych tygodni Przemkowski Ośrodek 
Kultury i Biblioteka prowadził bezpłatne, cykliczne zajęcia 
dla wszystkich mieszkańców Gminy Przemków. 

Od wtorku do piątku odbywały się warsztaty skierowane 
do dzieci oraz ich rodziców. Były to: we wtorki „Przygoda 
z książką” w Bibliotece Miejskiej, w środy „Dzień gier plan-
szowych” w Przemkowskim Ośrodku Kultury, w czwartki 
„Warsztaty plastyczne” w Przemkowskim Ośrodku Kultury, 
a w piątki „Zajęcia ruchowe i aerobik” w Przemkowskim 
Ośrodku Kultury. 

Uczestnicy mogli rozwijać swoją wyobraźnię i sprawność 
manualną, a wspólne zabawy i praca w grupie pozwoliły 
im się zintegrować oraz podzielić wiedzą i zdolnościami. 
Zabawy twórcze zaowocowały odkryciem wielu talentów 
wśród naszych uczestników. Spotkania miały na celu 
pokazanie interesujących sposobów spędzania wolnego 
czasu z rówieśnikami oraz rodzicami. Podczas zabaw pla-
stycznych dzieci miały okazję poznać i wykorzystać wiele 
technik rysunkowych, malarskich oraz nauczyły się wyko-
rzystywać surowce wtórne jak np. stare książki. Wszyscy 
bardzo chętnie grali w gry planszowe, słuchali czytanych 
im książek oraz uczestniczyli w grach i zabawach rucho-
wych. 

Wakacje w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkim 
uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność oraz zaan-
gażowanie.
          (POK)

W tym roku Fundacja KGHM Polska Miedź, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
i Nadleśnictwo Przemków wsparły finansowo organizację XXI Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie. 

Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź w odpowiedzi na wniosek złożony przez Gminę Przemków, zdecydował przyznać na 
organizację tegorocznego święta kwotę 100 tys. zł. To nie pierwsza darowizna Fundacji na organizację miodowego święta. 
W tym roku środki zostały przeznaczone m.in. na organizację Biegu po Miód i zakup czarek z miodem.

Wymienione instytucje już od kilku lat wspierają finansowo imprezę, której organizatorem jest Gmina Przemków. Imprezę, 
która na stałe zapisała się w kalendarzu dolnośląskich imprez plenerowych i jest jednym z najważniejszych wydarzeń 
w branży pszczelarskiej. Bogaty program imprezy, liczne stoiska z miodami i produktami lokalnymi oraz wiele konkursów 
i zawodów sportowych sprawia, że impreza zdobyła już grono wiernych miłośników, którzy chętnie spędzają ostatni week-
end września w Przemkowie. Związek Gmina Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przekazał 30 tys. zł na zakup usług 
rozrywkowych i artystycznych. 

Realizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez naszych lokalnych partnerów, m.in. Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Przemkowie, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zespołu Szkół w Przemkowie.

Patronat nad tegoroczną imprezą objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Wojewoda Dolno-
śląski Jarosław Obremski.              (UM)

Nasi Partnerzy
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W niedzielę, 29 sierpnia, w Jakubowie Lubińskim odbyły 
się Dożynki Wiejskie. Uroczystość rozpoczęła się o godzi-
nie 13:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. 
Jana Bosko w Jakubowie Lubińskim. Podczas mszy rol-
nicy i mieszkańcy Jakubowa dziękowali za tegoroczne 
plony i modlili się, aby kolejny rok przyniósł ich jeszcze 
więcej. Po mszy uczestnicy dożynek przeszli na przyko-
ścielny plac, gdzie pokrojono poświęcony chleb i rozpo-
częto ucztowanie. 

Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Przemkowa Je-
rzy Szczupak, któremu organizatorzy i mieszkańcy Jaku-
bowa dziękują za obecność na dożynkach oraz ich wspar-
cie finansowe. Podczas festynu odbył się pokaz udzielania 
pierwszej pomocy zorganizowany przez OSP Przemków. 
Wśród atrakcji były: studio tatuażu i kolorowych warkoczy-
ków, malowanie twarzy, dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci, 

wielki ekran malarski dla najmłodszych oraz tradycyjnie - 
swojskie jedzenie i pyszne domowe ciasta przygotowane 
przez gospodynie z Jakubowa Lubińskiego. Wisienką na 
torcie był Turniej Gospodarzy, podczas którego drużyny 
ścigały się w workach, sadziły i zbierały ziemniaki oraz 
sortowały ziarno. Turniej poprowadziła lokalna Gwiazda 
z Jakubowa - Brygida Kociołek. Dla tych gości imprezy, 
którym mało było zabawy, wieczorem odbyła się potań-
cówka pod gołym niebem.

Sołtys i Rada sołecka Jakubowa Lubińskiego serdecznie 
dziękują Burmistrzowi Przemkowa, księdzu Edwardo-
wi Bugajskiemu - proboszczowi naszej parafii, druhom 
z OSP Przemków, OSP Jakubowo Lubińskie i OSP Piotro-
wice oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
Dożynek Wiejskich w Jakubowie Lubińskim.
              (JL)

Dożynki w Jakubowie Lubińskim
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W okresie czerwiec - sierpień strażacy z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Przemkowie interweniowali 34 razy. Do 
działań ratowniczych wyjeżdżali również strażacy z jed-
nostki OSP Jakubowo Lubińskie.

Do najpoważniejszego zdarzenia doszło pod koniec 
sierpnia. W godzinach wieczornych dwa zastępy z OSP 
Przemków wraz z PSP Polkowice zostały zadysponowa-
ne do wypadku na drodze krajowej nr 12 w miejscowości 
Nowy Dwór. Niestety, w wyniku dachowania samochodu 
dostawczego śmierć poniósł 22 letni mieszkaniec powiatu 
głogowskiego, natomiast pasażer nie odniósł poważniej-
szych obrażeń. 

14 lipca w godzinach porannych przez gminę Przemków 

18 czerwca 2021 r. zakupiono pojazd specjalny pożarniczy 
OPEL/CARPOL VIVARO dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piotrowicach. Zakup w całości sfinansowano 
z budżetu gminy Przemków.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach 
posiada wyszkolonych strażaków biorących czynny udział 
w akcjach ratowniczych, wspomagając w ten sposób po-
tencjał Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie. Zakup 
samochodu pozwoli na dalsze, częstsze wyjazdy straża-
ków ochotników z Piotrowic do zdarzeń, co znacząco pod-
niesie bezpieczeństwo przeciwpożarowe gminy Przemków.

przeszła krótka lecz gwałtowna burza, która przysporzyła 
strażakom z Jakubowa Lubińskiego, Przemkowa oraz Po-
lkowic sporo pracy. W Przemkowie przy ośrodku zdrowia 
drzewo spadło na linie średniego napięcia. W wyniku zda-
rzenia część mieszkańców miasta była pozbawiona do-
stawy energii elektrycznej. W miejscowości Wysoka silny 
podmuch wiatru powalił na drogę sporej wielkości drzewo.

W czerwcu zastęp z OSP Przemków brał udział w ćwicze-
niach na terenach leśnych, które odbyły się w miejscowo-
ści Guzice, gmina Polkowice. Kolejne ćwiczenia odbyły się 
miesiąc później, w miejscowości Lipin w gminie Radwani-
ce, gdzie strażacy doskonalili umiejętności z zakresy ra-
townictwa wodnego.       
                      (OSP)

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej

Samochód OSP w Piotrowicach
Jednostka OSP Piotrowice posiada na wyposażeniu spe-
cjalistyczny sprzęt oraz odpowiednie umundurowanie, 
które pozwala na prowadzenie działań ratowniczo-gaśni-
czych przez ochotników OSP Piotrowice. Remiza również 
została wyremontowana przy wsparciu Burmistrza Przem-
kowa Jerzego Szczupaka i MSWiA przy współpracy z Ko-
mendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Polko-
wicach. Sprzęt i umundurowanie zakupione zostały przy 
ogromnym wsparciu Gminy Przemków oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, Oddział w Legnicy. 
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Dzięki tym działaniom straż w Piotrowicach ma zasoby za-
równo w ludziach, sprzęcie jak i ubraniach specjalnych do 
tego, by jak najczęściej wspierać działalność mającą na 
celu utrzymanie bezpieczeństwa p. poż. w gminie Przem-
ków oraz sąsiednich miejscowościach.

Położenie geograficzne miejscowości Piotrowice na gra-
nicy województw (dolnośląskie – lubuskie), czy też fakt, iż 
przez miejscowość biegnie droga krajowa nr 12 sprawia-
ją, że niezbędne jest zabezpieczenie przeciwpożarowe 
gminy Przemków również przez jednostkę OSP Piotrowi-
ce. Uwarunkowania gminy Przemków, jej rozpiętość czy 
trudności związane z prowadzeniem działań ratowniczych 
na terenach zalesionych czy podmokłych sprawiają, że 
istotne jest odpowiednie przygotowanie jednostek ochot-
niczych straży działających na terenie gminy, by miały 
możliwość podejmowania działań ratowniczych i gaśni-
czych. Do tych celów niezbędny jest sprawny samochód 
pożarniczy w  jednostce OSP Piotrowice.

Strażacy z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pio-
trowicach przy użyciu lekkiego samochodu pożarniczego 
realizują transport na szczepienia osób niepełnospraw-
nych oraz mających obiektywne trudności w dostępie do 
punktu szczepień z terenu naszej gminy. Transport reali-
zowany jest przy współpracy z koordynatorem ds. szcze-
pień gminy Przemków. 
          (OSP)

Turniej szachowy w naszej gminie
5 września br. w Piotrowicach, na terenach rekreacyjnych przylegających do świetlicy wiejskiej, Uczniowski Klub Szachowy 
„SZACH – MAT” zorganizował turniej szachowy pod nazwą „Pożegnanie lata”. Wydarzenie sportowe odbyło się przy współ-
pracy Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka oraz dzięki uprzejmości Radnego Rady Miejskiej i sołtysa wsi Piotrowice 
Janusza Pyrzyka. 

Sędzią głównym turnieju został Szymon Dryja. Najlepsze wyniki uzyskali, podzieleni na trzy grupy wiekowe, szachiści:

- w kategorii OPEN:
I miejsce - Hadrian Bucyk,
II miejsce – Michał Wojtanowski,
III miejsce – Tomasz Findysz.

- w kategorii do lat 15:
I miejsce - Bartłomiej Róg,
II miejsce – Michał Grzebieniowski,
III miejsce – Maja Ziobrowska.

- w kategorii do lat 10:
I miejsce - Wojciech Ziobrowski,
II miejsce - Maciej Marcinak,
III miejsce – Kacper Kałuszka.

Puchar otrzymał również najmłodszy uczestnik turnieju Olaf Dryja – lat 6.

Sponsorem nagród oraz poczęstunku dla uczestników turnieju był Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.

Uczniowski Klub Szachowy „SZACH – MAT” informuje o trwających do klubu zapisach. Zajęcia grupy zaawansowanej od-
bywają się w piątki w godzinach 17.00 – 20.00 w Piotrowicach, grupy początkującej w Zespole Szkół w Przemkowie – ter-
min zostanie ustalony po zakończeniu naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 693 802 938. Zapraszamy 
wszystkich chętnych.

Sezon szachowy 2021-2022 w naszej gminie rozpoczęty.          (UKS)
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W zawodach udział wzięło 5 drużyn, a walka o podium 
była bardzo emocjonująca. Mecze rozegrały zgłoszone 
zespoły z:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie Górnym,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie.

Turniej dostarczył wszystkim wiele pozytywnych sporto-
wych emocji, a przede wszystkim świetnej zabawy. Po 
rozegraniu wszystkich meczy, wyniki sportowej rywalizacji 
przedstawiają się następująco:

I miejsce zajęła Jednostka OSP Przemków,
II miejsce zajęła Jednostka OSP Leszno Górne,
III miejsce zajęła Jednostka OSP Chocianów.

Puchary dla drużyn na podium ufundował i wręczył Bur-
mistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.
Komendant Gminny ZOSP RP w Przemkowie Maciej Tu-

W niedzielę, 5 września 2021 r., na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie zorganizowany został  
IV Turniej Piłki Nożnej Jednostek  Ochotniczych  Straży  Pożarnych o Puchar  Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka.

Piłkarski turniej strażaków

rała ufundował puchar dla najlepszego zawodnika Turnie-
ju, którym został Bartosz Chrzanowski, zawodnik drużyny 
OSP Chocianów. Najlepszego bramkarza turnieju, którym 
jednogłośnie został wybrany Grzegorz Kraska - zawodnik 
drużyny OSP Przemków, nagrodzono pucharem ufundo-
wanym przez Stowarzyszenie „Nowy Przemków”. 

Nie zabrakło również atrakcji skierowanych do zgroma-
dzonych kibiców i sympatyków sportu. Dla uczestników 
jak i mieszkańców obecnych na turnieju przygotowany był 
słodki poczęstunek, kawa i herbata oraz kiełbaski z grilla. 
W trakcie trwania turnieju pracownik Urzędu Miejskiego 
w Przemkowie przeprowadził akcję popularyzującą szcze-
pienia przeciw COVID-19.

Organizator turnieju - Ochotnicza Straż Pożarna w Przem-
kowie serdecznie dziękuje wszystkim zawodnikom za 
wspaniałą sportową rywalizację oraz wszystkim osobom, 
które swoim działaniem wsparli organizację IV Turnieju 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Bur-
mistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka.  
          (OSP)
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Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnego szczepienia przeciw COVID-19.

  ZAREJESTROWAĆ MOŻNA SIĘ:

Telefonicznie dzwoniąc pod numer: 76 83 19 477  
do Przychodni Cor-Med na ul. Długiej 4 w Przemkowie  

lub 989 – na infolinię Narodowego Programu Szczepień  
Przeciw COVID-19

Elektronicznie: na stronie www: erejestracja.ezdrowie.gov.pl 
Poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na pacjent.gov.pl 

TRANSPORT NA SZCZEPIENIA !!!

W Urzędzie Miejskim w Przemkowie można zgłosić zapotrzebowanie na transport do punktu szczepień w odległości do 20 
kilometrów od  granic gminy Przemków.
Transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przysługuje:
   1. osobom niepełnosprawnym, tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie  
       R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
   2. dla osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym  
         dotarciu do punktu szczepień.
Zapotrzebowanie transportu (dojazdu) do punktu szczepień mogą Państwo zgłosić telefonicznie do koordynatora gmin-
nego ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – Małgorzaty Kołtun, dzwoniąc pod numer telefonu 76 83 19 081 
w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Zapotrzebowanie można również zgłosić rejestrując się na szczepienie w Przychodni w Przemkowie oraz pracownikowi 
socjalnemu Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szczepienia przeciw COVID-19 podczas XXI Dolnośląskiego Święta 
Miodu i Wina w Przemkowie w dniach 25-26 września 2021 r. SZCZEPIONKOBUS będzie na Was czekał na placu 

przed Urzędem Miejskim w Przemkowie.
ZASZCZEPMY SIĘ – DLA SIEBIE, DLA BLISKICH !!!

Poziom zaszczepienia mieszkańców Gminy Przemków przedstawia się następująco:

Liczba mieszkańców zaszczepionych minimum 1 dawką – 3 683 osób co stanowi 44,4 % ogółu mieszkańców gminy 
Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych – 3 562 osób co stanowi 43 % ogółu mieszkańców gminy Przemków.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!
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28 sierpnia br. Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Łasti-
woczka z Przemkowa wystąpił na 55 Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
Jest to cykliczna impreza, której zadaniem jest promowa-
nie kultury ludowej i folkloru. Festiwal zapoczątkowany 
w 1966 roku to rodzaj konkursu, w którym rywalizują mię-
dzy sobą kapele i śpiewacy ludowi z całej Polski. 

Na ten krótki czas rynek i okolice tego małego, malow-
niczego miasta zapełnia się licznymi muzykami i kapela-
mi, a oprócz występów na scenie, imprezie towarzyszy 
jarmark. W konkursie biorą udział kapele ludowe, których 
skład i repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu, 
instrumentaliści soliści grający na tradycyjnych instrumen-
tach, śpiewacy – soliści oraz zespoły śpiewacze. Celem 
festiwalu jest przegląd, popularyzacja, ochrona oraz do-
kumentacja tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu 
ludowego. Podczas konkursu wybierani są i nagradzani 
najlepsi artyści wykonujący tradycyjny folklor muzyczny, 
prezentowany z zachowaniem repertuaru i cech stylu re-
gionalnego. Festiwalowi, na którym rokrocznie spotyka 
się około 700 artystów, towarzyszą Targi Sztuki Ludowej 
organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

W tym roku w konkursie wystartowało 26 kapel, 27 zespo-
łów śpiewaczych, 13 instrumentalistów, 25 solistów śpie-
waków oraz 24 grupy w konkursie „Mistrz i Uczeń”. Do 
grona uczestników zaproszony został Zespół Pieśni i Tań-
ca Łastiwoczka z Przemkowa, który uznawany jest przez 
antropologów kultury za zespół szczególnie autentyczny, 

Kolejne sukcesy Łastiwoczki
prezentujący dorobek kulturalny przodków w niezmienio-
nej formie.

Na Festiwalu wystąpił męski skład zespołu: Daniel Ho-
roszczak, Eugeniusz Klinkiewicz, Andrzej Nowak, Adam 
Polanowski, Andrzej Peregrym, Andrzej Chomiak, Roman 
Zakharczyszyn. Opiekunem zespołu jest Eugeniusz Ha-
bura. Zespół zaśpiewał a’capella, wielogłosowo trzy utwo-
ry ze swojego repertuaru: „Ponyże murawy”, „Tam na hori 
liszczyna”, „A w misteczku Beresteczku”, za co zdobył 
wyróżnienie. Utwory zaśpiewane podczas występu kon-
kursowego zostały nagrane raz jeszcze w studiu nagrań 
programu drugiego Polskiego Radia wraz z dodatkowym 
utworem „Koszuleńka”.

Za sukces należy uznać już samo zaproszenie zespołu 
do uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu. Tym bardziej 
gratulujemy zespołowi Łastiwoczka zdobycia wyróżnienia 
wśród tak licznej grupy uczestników i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Wyjazd zespołu na festiwal wsparł finansowo Burmistrz 
Przemkowa Jerzy Szczupak.

5 września 2021 roku zespół w męskim i żeńskim skła-
dzie Łastiwoczka wystąpił w drugiej edycji Dolnośląskiego 
Spotkania Tradycji w Nowogrodźcu, zdobywając pierwszą 
nagrodę przeglądu, a solista zespołu Andrzej Peregrym 
drugą. Gratulujemy.
             (AK)
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Eugeniusz Habura, przewodniczący Koła Stowarzyszenia 
Łemków w Przemkowie, został wyróżniony tytułem „Oso-
bowość Roku Polski 2019 i 2020”. 20 sierpnia br. podczas 
uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie ode-
brał nagrodę w plebiscycie ogólnopolskim, a 2 września 
br. w plebiscycie wojewódzkim podczas uroczystości na 
scenie plenerowej wrocławskiego IMPARTU.

Organizatorem plebiscytu i gali była Polska Press Grupa, 
wydawca dzienników regionalnych w całej Polsce. Ogól-
nopolska gala finałowa była zwieńczeniem plebiscytu, 
w którym to głosami Czytelników dzienników regionalnych 
PPG, zostały przyznane zaszczytne tytuły Osobowości 
Roku w pięciu kategoriach: kultura, nauka, biznes, dzia-
łalność społeczna i charytatywna, polityka, samorządność 
i społeczność lokalna. 

Pan Eugeniusz otrzymał nominację w kategorii „Działal-
ność społeczna i charytatywna” za zorganizowanie XIII 
Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską. W 2020 
roku mieszkaniec naszej gminy, nasz sąsiad oraz lokalny 
działacz społeczny zdobył pierwsze miejsce w wojewódz-
twie dolnośląskim oraz trzecie w plebiscycie ogólnopol-
skim.

Plebiscyt był podzielony na 3 części. W pierwszej  - w Po-
wiecie Polkowickim, Eugeniusz Habura wygrał zajmując 

Nagrodzony Przemkowianin
pierwsze miejsce. W kolejnej części plebiscytu, na pozio-
mie Województwa Dolnośląskiego, również zdobył pierw-
sze miejsce, a w ostatniej części plebiscytu, już ogólnopol-
skiej, zdobył miejsce trzecie.

Już sama nominacja była ogromnym wyróżnieniem nie 
tylko dla Przewodniczącego koła Stowarzyszenia Łem-
ków, lecz dla całej społeczności łemkowskiej. Oznacza 
bowiem, że trud jaki został włożony przez Stowarzysze-
nie Łemków w rozwój łemkowskiej kultury przynosi dziś 
uznanie, a sposób pielęgnowania tradycji Łemków jest po-
zytywnie postrzegany nie tylko przez naszą niewielką spo-
łeczność w Przemkowie, ale został zauważony również na 
szczeblu krajowym.

Na gali w Warszawie pojawili się zwycięzcy plebiscytu 
w swoich województwach – wybitne osoby, które pomimo 
przeciwności losu, angażowali się w życie lokalnych spo-
łeczności, wyróżniając się dokonaniami w różnych dzie-
dzinach. 

 „Miasto Przemków to specyficzne miasto, które na Dol-
nym Śląsku jest postrzegane jako nieformalna stolica 
Łemków. Ja jestem ich przedstawicielem. Ta nagroda jest 
dla mnie rzeczywiście dużym wyróżnieniem, ale nagro-
dy tej nie byłoby bez osób, które ze mną współpracują. 
Organizujemy bardzo dużo imprez nie tylko na szczeblu 
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gminnym, rejonu polkowickiego, wojewódzkiego, ale też 
ogólnopolskim, mimo, że społeczność łemkowska w ogó-
le w Polsce jest nieliczną, bo po ostatnim spisie liczy po-
nad 10 tysięcy. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, że stoję w tym miejscu i za uznanie, bo jest to 
wielkie wyróżnienie i mobilizacja do dalszego działania” – 
mówił Eugeniusz Habura odbierając statuetkę. Podkreśla, 
że jest to sukces wielu osób, gdyż drogą w zachowaniu 
kultury łemkowskiej nie podążał sam. „Choć działalność 
społeczna wymaga ogromnego nakładu pracy i czasem 
niesie ze sobą wiele trudności, a każde, nawet drobne 
osiągnięcie przynosi wiele satysfakcji, to pierwsze miej-
sce w województwie i trzecie w skali kraju daje nam siłę, 
której tak potrzebujemy w zaangażowaniu w utrzymanie 
pamięci naszych przodków” – mówi. „Ta wygrana otwie-
ra nam drzwi do realizacji bardzo ambitnych planów, lecz 
z powodu pandemii koronawirusa z pewnością będziemy 
musieli je odłożyć, co nie zmienia faktu, że na pewno do 
tych planów wrócimy”.

Laureat mówi o sobie, że ma przed sobą jeszcze sporo do 
zrobienia. Trud pracy włożony w działalność Koła Stowa-
rzyszenia Łemków poprzez organizację imprez i spotkań 
kulturalnych oraz literacko-poetyckich poszerzających 
wiedzę o historii, kulturze i tradycjach łemkowskich, stał 
się ważną ilustracją różnorodności i bogactwa tradycji na-
szego regionu. Dzięki takiemu zaangażowaniu Przemków 
stał się ważnym i docenianym punktem na mapie kultury 
Dolnego Śląska i całego kraju. Ale kultura łemkowska wy-
maga pielęgnowania, aby zachować międzypokoleniową 

transmisję tradycji. Dlatego nagród tych nie traktuje jako 
zwieńczenia sukcesu działalności społecznej, lecz jako 
motywację do realizacji dalszych, jeszcze niezrealizowa-
nych planów.            (AK) 






