
Jerzy Szczupak
Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Matuszak
Burmistrz Przemkowa 

przed nami kolejny magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia,
czas radości, spotkań z bliskimi, odpoczynku od codziennych trosk.

Szanowni Państwo,

Życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Przemków 
spokojnych świąt, wolnych od codziennego pośpiechu i niepokoju, 

które wypełnią nasze serca życzliwością i miłością. 
Niech świąteczna atmosfera wyzwoli w nas to, co najpiękniejsze 

i da energię do podejmowania wyzwań Nowego Roku.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęścia, optymizmu, a przede wszystkim zdrowia w Nowym 2022 Roku życzą 

w imieniu własnym i pracowników Urzędu Miejskiego
oraz Radnych Rady Miejskiej w Przemkowie
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BURMISTRZ PRZEMKOWA
Jerzy Szczupak

Drodzy Mieszkańcy Przemkowa,

kończy się kolejny bardzo szczególny, a z całą pewnością 
trudny dla nas wszystkich rok. I choć wciąż trwa pande-
mia i związane z nią ograniczenia, a każdego dnia odno-
towywane są kolejne zachorowania, także wśród naszych 
bliskich i przyjaciół, to jednak warto z nadzieją spojrzeć 
w przyszłość. Grudzień to przecież czas rodzinnych spo-
tkań, wytchnienia od codziennych trosk i odpoczynku. To 
także czas podsumowań i rozliczeń z mijającym rokiem.

A 2021 zaliczam do bardzo korzystnych dla Przemkowa. 
To przede wszystkim rok rekordowy pod względem wiel-
kości pozyskanych środków, o czym wielokrotnie Państwa 
informowałem. Ponad 19 milionów złotych trafiło lub za 
chwilę trafi do budżetu gminy na realizację inwestycji, któ-
re przyspieszą rozwój naszej gminy. To środki pozyskane 
dla nas - Mieszkańców Przemkowa na realizację wielu 
niezbędnych zadań, które ułatwią nasze codzienne życie  
i sprawią, że nasze miasto stanie się ciekawym miejscem 
do zamieszkania. Już przygotowujemy się do złożenia ko-
lejnych wniosków w planowanych naborach gdyż, jak wie-
lokrotnie podkreślałem, wielkość pozyskanych środków 
zewnętrznych często determinuje możliwości realizacji 
gminnych inwestycji. A tych mamy w planach wiele w od-
powiedzi na zgłaszane przez Państwa potrzeby.

Kończy się budowa zaplecza socjalnego na stadionie 
miejskim. Już niedługo odbierzemy nowy budynek o po-
wierzchni ponad 400 m2, który udało się wybudować           
z pomocą środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej. W najbliższym czasie pokażemy Państwu nowy obiekt 
i poinformujemy o regulaminie korzystania z zaplecza.  
Zakończyliśmy prace na cmentarzu komunalnym, których 
realizacja została dofinansowana ze środków Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowe, utwardzone 
aleje i parking z całą pewnością ułatwiły poruszanie się 
po cmentarzu. Kończymy remonty dróg w centrum miasta 
m.in. ul. Kościuszki, Ratuszową, na które pozyskaliśmy 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Odebraliśmy wybudowaną drogę na os. Huta. Chodzi        
o ul. Topolową. Warto podkreślić, że inwestycję udało się 
zrealizować bez zaangażowania środków własnych. Przy-
gotowujemy się do ogłoszenia postępowania na budowę 
i modernizację dróg wraz z infrastrukturą wodociągowo-
-kanalizacyjną i oświetleniową na Osiedlu Głogowskim. To 
potężne w zakresie rzeczowym, wieloletnie zadanie zreali-
zujemy z pomocą środków z Rządowego Funduszu Polski 
Ład, na które udało się pozyskać na blisko 9,5 mln złotych! 
Bez tych środków zadanie byłoby trudne do wykonania,    
a z całą pewnością mocno rozłożone w czasie, choć jego 
konieczność mieszkańcy zgłaszają od wielu lat. To także 
sygnał dla nowych potencjalnych osób chcących zamiesz-

kać w naszej gminie, że jest ono miejscem rozwojowym, 
stale zmieniającym się na korzyść jego mieszkańców. 
Środki z Funduszu Polski Ład wesprą także rewitalizację 
naszego centrum. Całość zadania skalkulowana została 
na kwotę blisko 3,5 mln złotych, z czego już 1,8 mln udało 
się pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, a prawie 1,5 mln złotych z Rządowego Funduszu 
Polski Ład. Już na początku przyszłego roku ogłosimy 
postępowanie mające na celu wybór wykonawcy zadania. 
Postępowanie zostanie także ogłoszone na budowę bo-
iska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół. 

W tym roku udało nam się utworzyć i doposażyć dwa pla-
ce zabaw. Wymienione zostały urządzenia na placu przy 
ul. Mickiewicza. Całkowicie nowy plac zabaw powstał         
w Ostaszowie, tam również doposażyliśmy boisko. Za-
kupiliśmy piłkochwyty i wiaty stadionowe. Nowe miejsca 
rekreacyjno-zabawowe służą organizacji czasu wolnego 
dzieci  i młodzieży, oraz integracji lokalnej społeczności. 
Z wydzielonego funduszu sołeckiego zakupione zostały 
także urządzenia zabawowe w celu doposażenia funkcjo-
nujących w sołectwach miejsc rekreacyjnych lub świetlic 
wiejskich. 

Ogromnym sukcesem, o którym warto wspomnieć pod-
sumowując 2021 rok, jest odzyskanie Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. To zadanie, które obiecałem 
naszym mieszkańcom obejmując fotel burmistrza i teraz 
mogę cieszyć się sukcesem razem z Państwem. Od teraz 
mamy realny wpływ na planowanie procesu inwestycyj-
nego w zakresie budowy lub modernizacji sieci wodocią-
gowo-kanalizacyjnej pod potrzeby naszych mieszkańców       
i zgodnie z potrzebami spółki.

Szanowni Państwo,
z całą pewnością ogromnym sukcesem była organiza-
cja kolejnej, XXI już edycji Dolnośląskiego Święta Miodu 
i Wina, choć wciąż w warunkach dużej niepewności. Nie 
zaniechaliśmy przygotowań i pomimo krótkiej przerwy      
w organizacji spowodowanej pandemią, impreza cieszy-
ła się ogromnym zainteresowaniem zarówno wystawców, 
jak i gości odwiedzających Przemków. Nigdy nie było za-
grożenia, że impreza przestanie być w naszym mieście 
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Zestawienie złożonych wniosków i otrzymanego dofinansowania

Lp. Tytuł projektu Pozyskane
wsparcie

Wartość
inwestycji

1. Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Przemkowie - budowa
budynku zaplecza socjalnego wraz z zakupem i dostawą 
wyposażenia

936 400,00 2 303 587,14

2. Remont drogi gminnej w miejscowości Przemków obejmujący 
część ulicy Kościuszki i ul. Andersa

644 398,00 997 657,97

3. Remont dróg gminnych w miejscowości Przemków obejmujący 
część ulicy Księdza Jana Skiby, ul. Ratuszową i Krótką

146 307,00 322 757,95

4. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Przemkowie 685 593,87 963 449,37

5. Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez 
utworzenie skwerów i deptaka

1 800 000,00
RFIL

1 497 812,50
Polski Ład

3 497 812,50

6. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Leśna Góra 3 w 
Przemkowie

1 200 000,00 3 388 372,51

7. Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Przemkowie 450 000,00 590 000,00

8 Budowa części dróg róg ul. Topolowej i Wielkie Piece w 
Przemkowie

1 099 001,13 1 099 001,13

9. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo-
kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w 
Przemkowie

9 480 206,48
Polski Ład

900 000,00
RFIL

10 540 206,48

10. Dofinansowanie organizacji XXI Dolnośląskiego Święta Miodu i 
Wina

150 764,00 279 769,89

11. Zagospodarowanie i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego
w Ostaszowie

30 000,00 85 487,42

12. Konserwacja  boisk  (przy  SP  nr  1,  Orlik,  sołectwo  Karpie),
doposażenie placów zabaw (ul. Mickiewicza),  utworzenie Zielonej
Przystani w Przemkowie poprzez organizację MOR przy ul. Długiej,
zajęcia sportowe dla mieszkańców Przemkowa

200 000,00 200 000,00

13. Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Przemkowie 308 779,32 809 047,26 

Razem 19 529 262,30 25 077 149,62

Wnioski złożone czekające na rozstrzygnięcia w najbliższym czasie

Wartość całkowita zadania

Remont nawierzchni części ulicy Kamiennej i Kościuszki 1 551 950,00

Sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR 353 500,00

organizowana. Przecież Święto Miodu i Wina jest na stałe 
zapisane w historii naszego miasta. 

Szanowni Przemkowianie,
sukcesy naszej gminy to sukces nas wszystkich. Mijają-
cy właśnie rok był dla nas wszystkich rokiem niepewności
i wielu ograniczeń. Miał też wpływ na nasze decyzje i pracę. 
Tym bardziej chciałbym serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy pracowali na ten sukces razem ze mną. Dzię-
kuję Radnym za ich zaufanie i wspieranie podejmowanych 
przeze mnie decyzji. Pracownikom Urzędu za ich zaanga-
żowanie i ciężką pracę, której efekty widać gołym okiem. 
Dyrektorom i Kierownikom jednostek za nieprzerwaną 

i niczym niezakłóconą pracę naszych jednostek organiza-
cyjnych. Dziękuję Wam Mieszkańcy za uwagi i nieustan-
ne zainteresowanie sprawami naszej gminy. Wszystkim 
dziękuję za odpowiedzialność i życzliwość w czasie kiedy 
pomoc drugiemu człowiekowi jest najważniejsza. Życzę 
Państwu, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
pozwoliły odetchnąć od codziennych spraw i cieszyć się 
obecnością najbliższych. A w Nowym 2022 Roku życzę 
sobie i Państwu nieograniczonej energii i pasji w reali-
zacji planowanych zamierzeń osobistych i zawodowych.

Burmistrz Przemkowa
Jerzy Szczupak
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Gmina Przemków otrzymała promesy wstępne na dofi-
nansowanie planowanych do realizacji zadań na rekordo-
wą kwotę blisko 11 mln. złotych! Środki udało się pozyskać 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych.

Zadania, które zostaną wsparte pozyskanymi środ-
kami to „Budowa i modernizacja infrastruktury drogo-
wej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na 
Osiedlu Głogowskim w Przemkowie” (kwota wsparcia to                    
9 480 206,00 zł) oraz „Rewitalizacja zabytkowego centrum 
Przemkowa poprzez utworze-
nie skwerów i deptaka” (kwota 
wsparcia to 1 497 813,00 zł).

„Pozytywne rozstrzygnię-
cie dla Przemkowa to ogrom-
ny sukces naszej miejscowości                 
i naszych mieszkańców! Pozy-
skaliśmy środki na zadania, któ-
re zajmują priorytetowe miejsce 
na mojej liście zadań inwesty-
cyjnych. Od wielu lat przecież 
mieszkańcy osiedla Głogowskie-
go zgłaszają potrzeby w zakre-
sie budowy dróg i powiązanej 
infrastruktury, tym bardziej, że 
jest to teren rozwojowy, wciąż 
przybywa nowych mieszkańców 
i zainteresowanych kupnem tam 
działek budowlanych. Także na-
sze centrum wymaga pilnej rewi-
talizacji, o którą nasi mieszkańcy 
dopytują od lat. Dzięki pozyska-
nemu wsparciu zmieni się nasze 
otoczenie, Przemków zmieni 
swój wizerunek i zdecydowanie 
podniesie się komfort życia na-
szych mieszkańców. A na tym, 
jako gospodarzowi Przemkowa, 
zależy mi najbardziej. Chciałbym 
kolejny raz serdecznie podzięko-
wać Posłowi Krzysztofowi Kubów za wsparcie i zaintere-
sowanie sprawami naszej gminy i naszych mieszkańców” 
- podsumowuje burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Pierwsza z inwestycji planowana do realizacji w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” polega na budowie dróg, obecnie 
gruntowych, z materiałów przepuszczalnych z pasami zie-
leni wraz z modernizacją kanalizacji burzowej i budową 
infrastruktury oświetleniowej na największym i wciąż roz-
wijającym się osiedlu domów jednorodzinnych w Przem-
kowie, w części zabudowanej. Ponadto planowana jest 
modernizacja odcinka sieci wodociągowej wykonanej        
z rur azbestowo-cementowych i budowa z materiałów 
obecnie stosowanych zgodnie z obowiązującymi norma-
mi wraz z przepięciem istniejących przyłączy domowych. 
Przewidywana wartość inwestycji wynosi 10 540 206,48 
zł, z czego blisko 90 % udało się pozyskać z Rządowego 

Funduszu Polski Ład. Deklarowana kwota udziału własne-
go wynosi 1 060 000,00 zł, z czego 900 000,00 zł pozy-
skano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla 
gmin, w których funkcjonowały PPGR.

Drugi złożony przez Gminę wniosek dotyczył zada-
nia, w stosunku do którego na ukończeniu jest obecnie 
procedura projektowa, a bieżąca wartość kosztorysowa 
przekracza wielkość pozyskanego już na inwestycję do-
finansowania. Chodzi o „Rewitalizację zabytkowego cen-
trum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”, 
na które Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,8  mln zło-
tych. Celem Gminy było uzupełnienie brakującego wkładu 
na realizację zadania w związku z wyższą niż zakładano 
wyceną przy zachowaniu kompleksowego zakresu rze-

czowego. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 3 497 
812,50 zł, z czego udało się pozyskać dofinansowanie       
w łącznej kwocie ponad 3,2 mln złotych!

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków              
o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 
roku. Program miał na celu dofinansowanie projektów in-
westycyjnych realizowanych przez gminy w całej Polsce 
z 35 obszarów pogrupowanych w ramach 4 priorytetów. 
Każda jednostka mogła złożyć maksymalnie trzy wnioski   
o dofinansowanie, a Gminie Przemków udało się pozyskać 
dofinansowanie na dwa z trzech złożonych wniosków. Już 
teraz przygotowywana jest dokumentacja do kolejnego 
naboru wniosków.

(UM)

DO PRZEMKOWA TRAFI 
BLISKO 11 MLN ZŁOTYCH!
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Kolejne drogi i chodniki są remontowane w centrum mia-
sta. Zakończenie prac i odbiory planowane są na koniec 
roku. Pierwsze zadanie dotyczy „Remontu drogi gminnej 
w miejscowości Przemków, obejmującego część ul. Ko-
ściuszki i ul. Andersa”. Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła 997 657,97 zł, z czego 644 398,00 zł pozyskano       
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zada-
nia wyremontowane zostaną odcinki dróg prowadzące od 
centrum miasta w kierunku remizy OSP i Szkoły Podsta-
wowej nr 1 o łącznej długości blisko 720 m i ponad 360 
m ciągów pieszych. Druga inwestycja obejmuje „Remont 
dróg gminnych w miejscowości Przemków obejmujący 
część ul. Ks. Jana Skiby, ul. Ratuszową i ul. Krótką”. Cał-
kowita wartość robót wyniosła 322 757,95 zł. Pozyskano 
wsparcie w wysokości 146 307,00 zł. W ramach zadania 
wyremontowane zostaną odcinki dróg o łącznej długości 
ponad 230 m i 140 m ciągów pieszych. Wykonawcą ro-
bót wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia  o udzielenie zamówienia publicznego jest Przedsię-
biorstwo Produkcyjno – Handlowe Zygmunt Jaremowicz                     
z Głogowa.

Przemków już wcześniej skorzystał z dofinansowania         
w ramach RFRD. Dofinansowaniem objęty był m.in. re-
mont odcinka ul. Głogowskiej. W chwili obecnej oczeku-
jemy na wyniki kolejnego naboru, do którego zgłoszony 
został remont odcinka drogi ul. Kamiennej i Kościuszki           
o długości ponad 500 m. 

Trwają także prace odbiorowe zadania pn. „Budowa czę-
ści dróg ul. Topolowej i Wielkie Piece w Przemkowie”. 
Inwestycja w 100 %  została sfinansowane ze środków 
budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła    
1 099 001,13 zł brutto. Wykonawcą zadania, wyłonionym 
w drodze procedury zamówień publicznych, jest Przed-

siębiorstwo Handlowo – Usługowe „WITEK” z Głogowa. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi ul. Topolowej    
o łącznej długości ponad 276 mb wyposażona w obustron-
ny chodnik, o nawierzchni z kostki betonowej. 

Przebudowa lub remont dróg jest istotnym czynnikiem 
rozwoju naszej gminy. Przyczynia się do poprawy bez-
pieczeństwa nie tylko uczestników ruchu drogowego, ale 
również mieszkańców oraz wpływa na odświeżenie wize-
runku Przemkowa. 

KOŃCZĄ SIĘ
REMONTY DRÓG

(UM)
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Od 29 października br. trwa „Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Przemkowie”. Na zadanie udało się po-
zyskać dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 308 779,32 zł. Koszt całości inwestycji wyniósł 809 
047,26 zł. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
jest Zakład Elektromechaniki „ARDEG” Dariusz Brzeźniak z Dziećmiarowic.

Zadanie obejmuje wymianę instalacji elektrycznej na pierwszym i drugim piętrze oraz piwnicy budynku Zespołu Szkół w 
Przemkowie. Zadanie należało rozpocząć w trybie natychmiastowym z uwagi na częste awarie instalacji elektrycznej i z tym 
związanej sieci komputerowej, które utrudniały, a nawet uniemożliwiały prowadzenie zajęć lekcyjnych i normalne funkcjo-
nowanie szkoły. Instalacja była wielokrotnie naprawiana i modernizowana. Oświetlenie podstawowe nie spełniało wymagań 
stawianych przez obowiązujące przepisy. 

Całość zadania realizowana jest od 2018 r., w którym wykonano bezprzewodową sieć komputerową. W kolejnych latach 
wymieniona została instalacja elektryczna na sali gimnastycznej i jej zapleczach oraz na parterze budynku wraz z wymianą 
oświetlenia zewnętrznego.

Wymiana sieci zapewni prawidłowość jej funkcjonowania i bezawaryjność, a tym samym efektywność prowadzonych w 
szkole zajęć. 

W Y M I A N A  I N S T A L A C J I  E L E K T R Y C Z N E J
W  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł

30 listopada 2021 r. w Grębocicach i Radwanicach od-
było się otwarcie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Obecnie na terenie gmin wchodzących            
w skład Związku Gmin Zagłębia Miedziowego funkcjonują 
trzy takie punkty: w Polkowicach przy ul. Działkowej 18, 
w Grębocicach przy ul. Spółdzielczej 34A oraz w Radwa-
nicach przy ul. Stolarskiej 6, z których mogą korzystać 
mieszkańcy naszej gminy.

Punkty wyposażone są w specjalne kontenery na po-
szczególne frakcje niemal wszystkich odpadów komunal-
nych powstałych w gospodarstwach domowych. Do punk-
tów można przekazywać m. in. zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, 
odpady budowlane, bioodpady, odpady niebezpieczne, 
tekstylia czy popioły. Przedmioty i sprzęty w dobrym stanie, 
nadające się do dalszego użytku, otrzymają w PSZOK-u 
„nowe życie” i zostaną przekazane chętnym, do dalszego 
użytkowania.

OTWARCIE PUNKTÓW
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  

W RADWANICACH I GRĘBOCICACH

„Powstanie nowych PSZOK-ów z pewnością ułatwi co-
dzienne funkcjonowanie gospodarstw domowych w za-
kresie gospodarki odpadami, dlatego z niecierpliwością 
czekamy na otwarcie PSZOK-u w Przemkowie, który 
powstanie już w przyszłym roku, dzięki otrzymanej przez 
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego dotacji w wysokości 
3 420 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład” - przypo-
mina Burmistrz Jerzy Szczupak.
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Zakończyły się prace na cmentarzu komunalnym                        
w Przemkowie. W sierpniu br. podpisana została umowa 
na realizację ww. zadania z wyłonionym w drodze proce-
dury zamówień publicznych wykonawcą - Przedsiębior-
stwem Produkcyjno – Handlowym Zygmunt Jaremowicz                  
z Głogowa. Całkowita wartość zadania wyniosła 963 
449,37 złotych brutto, z czego 685 593,87 złotych brutto 
zostało pokryte ze środków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

R O Z B U D O W A
CMENTARZA KOMUNALNEGO

W  P R Z E M K O W I E

OGŁOSZENIE
Szanowni mieszkańcy i opiekunowie grobów znajdujących się na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Przemków!

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia skłaniają do wspomnień o naszych bliskich zmarłych.
W trosce o opłacone przez Państwa w minionych latach kwatery osób zmarłych oraz miejsca rezerwowe zapraszamy 

osoby opiekujące się miejscami grzebalnymi do biura Administratora Cmentarzy celem aktualizacji istniejących kwater na 
Cmentarzach Komunalnych w Gminie Przemków.

Weryfikacja dysponentów grobów oraz opłaconych miejsc rezerwacji pozwoli nam rzetelnie sprawować obecny Zarząd 
podczas przydzielania miejsc do pochówków oraz rezerwacji.

Przypominamy o konieczności przedłużania ważności miejsc grzebalnych po 20 latach od dnia pochówku.

 Wykaz grobów nieprzedłużonych znajduje się w biurze Zarządcy Cmentarzy Komunalnych. 
Brak wniesienia opłaty oznacza rezygnację z miejsca na rzecz Zarządcy! 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie ul. Dworcowa 7, 59-170 Przemków 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7°° - 15°° 

ADMINISTRACJA CMENTARZY tel. 76 8319 46 2
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W ramach realizacji inwestycji powstała nowa nawierzch-
nia chodnika i ulicy Brzozowej, nowa nawierzchnia ciągów 
pieszych na terenie cmentarza, nowa stolarka otworowa 
i nowe świetliki dachowe w budynku kaplicy cmentarnej, 
nowe pola grzebalne oraz wykonany został nowy odcinek 
instalacji wodociągowej na terenie cmentarza. Teraz oso-
by odwiedzające groby najbliższych mogą bezpiecznie 
dojechać do cmentarza i poruszać się nowymi alejkami.

Jest to jedna z inwestycji gminnych dofinansowana ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, któ-
re wspierają przedsięwzięcia służące mieszkańcom na-
szej gminy.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie, 
Zarządca Cmentarzy na terenie naszej Gminy, zakończył 
realizację projektu budowy wypożyczalni narzędzi ogrodo-
wych.
  
Inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze 
strony mieszkańców i opiekunów grobów.  Udostępnio-
ne do Państwa dyspozycji punkty znajdują się na cmen-
tarzach komunalnych w Przemkowie, Wysokiej, Krępie 
oraz w Jakubowie Lubińskim. Narzędzia, które możemy 
wypożyczać cieszą się dużą popularnością wśród od-
wiedzających groby bliskich. Nie są zabezpieczone i są 
udostępnione dla każdego, dlatego prosimy, aby po za-
kończeniu użytkowania sprzęt wrócił na swoje miejsce, 
aby jak najwięcej odwiedzających cmentarz mogło z niego 
skorzystać.

W punkcie tym funkcjonuje również regał, na którym ist-
nieje możliwość pozostawienia używanego, niezniszczo-
nego jeszcze znicza w celu ponownego, bezpłatnego 
wykorzystania go dla osób chcących zapalić światełko pa-
mięci swoim bliskim. Dając zniczowi drugie życie dbamy 
wspólnie o środowisko naturalne.

Budki z narzędziami
na cemntarzach

(MZGM)



10

(UM)

NOWE PLACE ZABAW NA TERENIE GMINY
Zakończyła się realizacja projektu pn. „Zagospoda-

rowanie i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych       
w sołectwie Ostaszów w Gminie Przemków”, na realiza-
cję którego Gmina Przemków uzyskała pomoc finansową 
w formie dotacji celowej z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego w wysokości     
30 000,00 zł w ramach konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi”.

W ramach projektu doposażone zosta-
ło boisko LZS Ostaszów. Zamontowane 
zostały piłkochwyty, a przy murawie stoją 
dwie nowe wiaty stadionowe dla gospoda-
rzy i gości, każda dla 10 osób. Urządza-
nie placu rekreacyjnego rozpoczęło się od 
prac przygotowawczych i porządkowych 
wykonanych przez mieszkańców sołec-
twa. W ramach projektu wykonane zostało 
drewniane ogrodzenie z bramą wjazdową  
i furtką. Na placu zamontowano urządze-
nia zabawowe i małej architektury w tym 
m.in. huśtawkę, karuzelę, zestawy gim-
nastyczny linowy i sprawnościowy linowo-
-wspinaczkowy, ławki. Zadanie jest reali-
zowane jako etap wielopłaszczyznowego 
zagospodarowania terenu.

Na terenie sołectwa nie było placu re-
kreacyjno-zabawowego, który służyłby integracji wszyst-
kich mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży. Brak 
placu zabaw dla dzieci w różnym wieku, a także miejsca 
gdzie mogą spotkać się wszyscy mieszkańcy wsi ogra-
niczał udział rodzin z dziećmi w imprezach i spotkaniach 
plenerowych oraz organizowanie dzieciom czasu wol-
nego. Celem projektu było zagospodarowanie wspólnej 
przestrzeni wsi Ostaszów – miejsca spotkań integrujących 
mieszkańców, organizacji 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 organizowa-
nych wydarzeniach sportowych.
To kolejny zagospodarowany plac rekreacyjno-zabawowy, 

który powstał dzięki pomocy finansowej progra-
mu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Konkurs miał 
na celu wsparcie aktywności mieszkańców ob-
szarów wiejskich naszego regionu poprzez za-
spokojenie najpilniejszych potrzeb związanych 
z poprawą warunków życia na wsi. Nadrzędnym 
celem realizowanego zadania była poprawa in-
frastruktury umożliwiającej organizację wolnego 
czasu i integracja lokalnej społeczności.
Również najmłodsi mieszkańcy osiedla Mała 
Huta mogą już korzystać z nowego i funkcjo-
nalnego placu zabaw, na którym pojawiły się 
m.in. dwa zestawy huśtawek, karuzela tarczowa          
z siedziskami, dwa bujaki, piaskownica, zestaw 
zabawowy Cool oraz ławeczki. Koszt inwestycji 
to ponad 36 000,00 złotych. Wszystkie urządze-
nia posiadają stosowne certyfikaty bezpieczeń-
stwa i znajdują się w odpowiednich odległo-
ściach od siebie, zapewniając bezpieczeństwo 
użytkowników.
Plac zabaw doskonale uzupełnia istniejącą na 
tym terenie siłownię zewnętrzną, tworząc na 

osiedlu Mała Huta strefę wypoczynku, zabawy i przede 
wszystkim miejsca bezpiecznego, zachęcającego zarów-
no dzieci w różnym wieku jak i dorosłych do aktywnego 
spędzania tam czasu wolnego.
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5 listopada br. Gmina Przemków złożyła wniosek o przy-
znanie grantu w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina 
– Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwo-
ju cyfrowym – „Granty PPGR”. Projekt jest realizowany 
w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Dzia-
łanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia i jest finansowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 
2020.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich      
z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. 
Wszystkie dzieci z terenu Gminy Przemków, które miały 
krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka, 
opiekuna prawnego), który pracował niegdyś w zlikwi-
dowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej 
PPGR, mogły ubiegać się o sprzęt komputerowy. 

Wnioskodawcami są rodzice/opiekunowie prawni dziecka 
uczącego się w szkole podstawowej lub w szkole średniej, 
a w przypadku osiągnięcia pełnoletności wnioskodawcą 
jest uczeń szkoły średniej. Warunkiem otrzymania sprzętu 

było spełnienie następujących kryteriów: 
• dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w któ-

rej funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, 

• dziecko jest członkiem rodziny, której członek (krewni 
w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/
opiekunem prawnym) pracował niegdyś w zlikwido-
wanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki 
rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie ob-
jętej PPGR. 

Gmina Przemków złożyła wniosek o wsparcie dla ponad 
100 dzieci. Obecnie trwają prace związane z weryfikacją 
zgłoszonych danych. O wynikach naboru będziemy na 
bieżąco informować na stronie internetowej Gminy Przem-
ków www.przemkow.pl. 

„Granty PPGR”
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

(UM)

Wręczenie promes w ramach programu

„Cyfrowa Gmina”
W poniedziałek 29 listopada 2021 r. w Przemkowskim 

Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste wręczenie promes 
dla przedstawicieli samorządów województwa dolnoślą-
skiego, które otrzymały dofinansowanie w ramach pro-
gramu „Cyfrowa Gmina”. Obecni na spotkaniu – minister 
Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kan-
celarii Rady Ministrów, senator Dorota Czudowska, mini-
ster Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego premie-
ra Rady Ministrów, senator Krzysztof Mróz oraz burmistrz 
Przemkowa Jerzy Szczupak, wręczyli promesy przedsta-
wicielom kilkunastu samorządów, w tym między innymi 
gminie Radwanice, Lubawka, Kamienna Góra.

Z rąk ministra Janusza Cieszyńskiego promesę w wy-
sokości 248.460,00 zł otrzymała również Gmina Przem-
ków.

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” na teren woje-
wództwa dolnośląskiego trafi prawie 41 milionów złotych,     
a na wsparcie może liczyć każda, nawet najmniejsza 
gmina. Wysokość wsparcia uzależniona od liczby miesz-
kańców oraz zamożności gminy, wyrównuje szanse na 
pozyskanie środków przez mniej zamożne gminy – poin-
formował na spotkaniu minister Janusz Cieszyński. Do-
dał również, że pozyskanie wsparcia nie wymaga wkła-
du własnego, środki są wypłacane zaliczkowo i można                      
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z nich zrefundować wydatki poniesione od początku trwa-
nia pandemii.

Środki pozyskane w programie gminy mogą przezna-
czyć na cyfryzację biur/jednostek publicznych/jednostek 
podległych i nadzorowanych tj. zakup sprzętu IT i oprogra-
mowania, zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjal-
nych, domów pomocy społecznej, szkolenia dla pracow-
ników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także 
zaawansowanych usług cyfrowych oraz zapewnienie cy-
berbezpieczeństwa samorządowych systemów informa-
tycznych.

(UM)

(UM)

1 października 2021 r. Sejm przyjął przepisy Polskiego Ładu, który wprowadza między innymi zmiany w zakresie opodat-
kowania podatkiem VAT opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie-
ruchomości. Opłata dotyczy nieruchomości, które podlegały przekształceniu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.             
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).

Od 1 stycznia 2022 r. opłata roczna przekształceniowa została opodatkowana podatkiem VAT 23% na mocy art. 19a ust. 
5 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) w brzmieniu 
ustalonym przez art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 2105). Oznacza 
to, że każda opłata przekształceniowa wnoszona od dnia 1 stycznia 2022 r. zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Przypominamy, że opłaty roczne z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności należy wpłacać        
w kasie Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub na konto nr 40 1610 0048 2000 0500 0101 0016 w SGB-Bank S.A. bez 
uprzedniego wezwania.

OPŁATA ROCZNA Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA
PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻNieruchomości na sprzedaż

Lp. Nieruchomość Powierzchnia
m2

Cena Terminy planowanych
przetargów

1 Lokal mieszkalny
ul. Ratuszowa 4/2

20,80 18.000,00 III przetarg – styczeń 2022

2 Lokal mieszkalny
ul. Kolejowa 7/18

44,20 55.000,00 III przetarg – styczeń 2022

3 Lokal mieszkalny
ul. Lipowa 22/5

32,30 17.000,00 I przetarg – styczeń 2022 

4 Lokal mieszkalny
ul. Zielona 2/25

24,50 28.000,00 I przetarg – styczeń 2022

5 Lokal użytkowy
ul. Głogowska 44A/1

63,50 110.000,00 I przetarg – styczeń 2022

6 Lokal użytkowy
ul. Głogowska 44/1A

33,53 80.000,00 I przetarg – styczeń 2022

7 Lokal użytkowy
ul. Głogowska 42/A

66,55 150.000,00 I przetarg – styczeń 2022

8 Lokal użytkowy
ul. Głogowska 5/A

79,70 180.000,00 I przetarg – styczeń 2022

9 Lokal użytkowy
ul. Głogowska 5/B

66,56 150.000,00 I przetarg – styczeń 2022

10 Działka nr 902/59 
obręb Przemków

1130 39.000,00 II przetarg – styczeń 2022

11 Działka nr 3/19
obręb Przemków

570 20.600,00 II przetarg – styczeń 2022

12 Piekarnia ul. Sikorskiego 1a 375,25 152.000,00 I przetarg – styczeń 2022

Szczegóły dotyczące przetargów i nieruchomości znajdują się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzę-
du 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.

Zapraszamy do udziału w przetargach!
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Na przełomie grudnia i stycznia 2022 roku zostaną zakoń-
czone prace nad utworzeniem Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków dla Gminy Przemków. 

Gminna ewidencja zabytków jest zbiorem zawierającym 
wykaz obiektów z terenu Gminy Przemków podlegają-
cych ochronie konserwatorskiej. Założenie i prowadzenie 
gminnej ewidencji zabytków jest ustawowym obowiązkiem 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jest prowadzona 
w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych 
z terenu gminy, zawierających m. in. wskazanie rodzaju 
zabytku, jego nazwę oraz dokładne miejsce położenia.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.           
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2021 r. poz. 710 ze zm.) w gminnej ewidencji zabytków 
powinny być ujęte:
1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru,
2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków,
3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków.

Ewidencja porządkuje zasób dziedzictwa kulturowego 
Gminy w zakresie zabytków nieruchomych oraz służy 
sprawnej realizacji ustawowych obowiązków w zakresie 
ochrony zabytków nałożonych na organy administracji pu-
blicznej, polegających w szczególności na:
- zapewnieniu warunków prawnych, organizacyjnych i fi-
nansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków 
oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
- zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować 
uszczerbek dla wartości zabytków,
- uwzględnieniu zadań ochronnych w planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu śro-
dowiska.

Ewidencja zabytków nie jest formą ochrony prawnej jaką 
jest wpis do rejestru zabytków, ale łączą się z nią określo-
ne obowiązki dla właścicieli i posiadaczy zabytków w niej 
ujętych. 
 
Uzgodnieniom z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
podlegają:
1) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go oraz decyzje o warunkach zabudowy (art. 53 ust. 4 pkt 
2 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2021 
r. poz. 741 ze zm.),
2) decyzje pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu 
budowlanego (art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do gminnej 
ewidencji zabytków jest zobowiązany:

1) do sprawowania opieki nad zabytkiem oraz zapewnie-
nia warunków:
- naukowego badania i dokumentowania zabytku,
- prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich         
i robót budowlanych przy zabytku,
- zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia 
w jak najlepszym stanie,
- korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe za-
chowanie jego wartości,
- popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku 
oraz jego znaczeniu dla historii i kultury 
2) do zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków o:
- uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży za-
bytku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o wystąpieniu zdarzenia,
-  zagrożeniu dla zabytku, nie później niż w terminie 14 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zagrożenia,
- zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie 
później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia 
lub powzięcia o nich wiadomości.
Właściciel lub posiadacz zabytku znajdującego się w wo-
jewódzkiej ewidencji zabytków (a tym samym w gminnej 

ewidencji zabytków), który nie dopełni w/w obowiązków, 
podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 2000 zł, 
którą nakłada w drodze decyzji organ ochrony zabytków, 
którego właściciel lub posiadacz obowiązany był powiado-
mić (art. 107a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami).

Właścicielowi zabytku ujętemu w gminnej ewidencji za-
bytków przysługuje prawo wnioskowania o wykreślenie 
przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków z wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wniosek wraz 
z uzasadnieniem (określeniem powodów ubiegania się                
o wykreślenie z ewidencji wojewódzkiej wraz ze zdjęciami 
obiektu, mapą z lokalizacją, opinią o stanie technicznym, 
inwentaryzacją obiektu itp.) można złożyć w Wojewódzkim 
Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu, delegatura w 
Legnicy. W przypadku pozytywnego załatwienia wniosku 
i wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
decyzji o wykreśleniu zabytku z wojewódzkiej ewidencji 
zabytków Burmistrz Przemkowa ma podstawę do wyłą-
czenia zabytku również z gminnej ewidencji zabytków.

GMINNA EWIDENCJA

ZABYTKÓW

(UM)
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30 listopada 2021 r. zakończył się program prowa-
dzony przez Fundację Eudajmonia „Dostępny samorząd
w województwie lubuskim i dolnośląskim”, w którym 
uczestniczyła Gmina Przemków. W trakcie trwania pro-
jektu przeszklonych zostało trzech pracowników urzędu          
z zakresu poprawy dostępności urzędu dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami. Jest to ważny krok w stronę wdra-
żania zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapew-
nieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

W ramach uczestnictwa Gmina Przemków otrzyma-
ła minigrant o wartości 12 000 zł. Ze środków programu         
w Urzędzie Miejskim w Przemkowie zamontowane zostały 
tablice informacyjne, zakupiono szkła powiększające, sto-
jak na wnioski. Zakupione sprzęty i przedmioty spowodują 
zwiększenie dostępności informacyjno–komunikacyjnej 
budynku Urzędu w głównej mierze dla klientów ze szcze-
gólnymi potrzebami.

DOSTĘPNY URZĄD

(UM)

W S P Ó L N A  P R Z E S T R Z E Ń
z Fundacją SENDZIMIRA

Od zeszłego roku Gmina Przemków uczest-
niczyła w projekcie organizowanym prze z Fun-
dację Sendzimira pod nazwą: WSPÓLNA PRZE-
STRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne 
w gminach. Celem tego projektu było przepro-
wadzenie pogłębionych konsultacji dokumentów 
w gminach poprzez zastosowanie różnych metod i technik 
konsultacji. 

W weekend 4-5 września 2020 roku odbyły się warsz-
taty, na których mieszkańcy Przemkowa uczestniczący
w spotkaniu, w podziale na grupy, przygotowa-
li koncepcje rewitalizacji centrum Przemkowa. Wy-
pracowane pomysły posłużyły do przygotowa-
nia wstępnej koncepcji wyglądu naszego rynku. 

W ramach projektu, w listopadzie br. Burmistrz Przem-
kowa ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Przemków pod hasłem: „JAK 
WIDZĘ MOJE MIASTO PRZEMKÓW ZA 20 LAT”. Łącz-
nie do Komisji Konkursowej wpłynęły 24 bardzo ciekawe 
prace, które prezentujemy w bieżącym numerze. Wybór 
był bardzo trudny. Wszystkie dzieci zaprezentowały swo-
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je wyobrażenie o Przemkowie według własnych potrzeb, 
nie zabrakło terenów zielonych, miejsc rekreacji, kawiarni. 
Wręczenie nagród dla laureatów konkursu zaplanowa-
ne na 18 listopada br. niestety uniemożliwiła pandemia             
i dopiero w terminie późniejszym nagrody zostały wrę-
czone indywidualnie. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy 
uczestnictwa i drobne upominki, a zwycięzcy zostali na-
grodzeni m.in. tabletem, słuchawkami bezprzewodowymi 
czy smartwatchem. 

17 listopada 2021 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury 
i Bibliotece zostało zorganizowane spotkanie dla Radnych 
i Sołtysów z przedstawicielami Fundacji Sendzimira, któ-
rego tematem było „Planowanie przestrzenne w Gminie 
Przemków”. Pan Michał Stangel, architekt, urbanista, ad-
iunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzenne-
go na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, popro-
wadził ciekawą prelekcję dotyczącą miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz istoty studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego w obecnym stanie prawnym. Następnego dnia                            
z mieszkańcami Przemkowa odbyły się konsultacje wy-
pracowanej koncepcji zagospodarowania centrum miasta. 
Zastępca Burmistrza Magdalena Kania zaprezentowała 
projekt, którego ostateczną wersję opracowała firma KER-
RIA i zapoznała uczestników spotkania z zaproponowany-
mi rozwiązaniami i ich funkcjonalnością.

Z całą pewnością udział w projekcie i wsparcie eks-
perckie pozwoliło wypracować projekt zagospodarowania 
naszego centrum uwzględniający opinie, sugestie i pomy-
sły mieszkańców Przemkowa biorących udział w spotka-
niach. (UM)

WYMIEŃ PIEC I SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Poznaj zasady Programu Czyste Powietrze
• Dla kogo jest Program Czyste Powietrze
Program jest dedykowany dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych   
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

• Na co można uzyskać dofinansowanie 
Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła 
ciepła spełniające najwyższe normy, przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz możliwość 
otrzymania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną przy wymianie źródła ciepła. 

• Ile można uzyskać dofinansowania 
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofi-
nansowania (gdy przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowol-
taiczną) i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania 
(jeżeli przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną).

• Grupy Beneficjentów 
- Beneficjent uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowa-
nia – roczny dochód Wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 000 
zł. 
- Beneficjent uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowa-
nia, których przeciętny średni dochód miesięczny na członka gospo-
darstwa nie przekracza:
1564 zł – gospodarstwo wieloosobowe,
2189 zł – gospodarstwo jednoosobowe.
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W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Przem-
kowie, Plac Wolności 25, II piętro, sala nr 27. Punkt czynny jest codziennie w godzinach od 10.00-14.00. Osoby zainte-
resowane ubieganiem się o wsparcie w ramach Programu „Czyste Powietrze” i zamierzające skorzystać z konsultacji                    
w punkcie, proszone są o wcześniejsze ustalanie wizyt z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: tel. 76 8320 483.

Jednocześnie informujemy, że od 11 października br. ruszył pilotaż na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych 
w woj. dolnośląskim.

Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Spotka-
nia i konsultacje możliwe są jedynie w przypadku wcześniejszego umówienia terminu z pracownikiem.
Infolinia programu „Czyste Powietrze” 607 700 370 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

Więcej informacji o programie znajdziesz na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW PO RAZ KOLEJNY
Obecnie trwa procedura rozliczania grantów, które 
mieszkańcy Przemkowa otrzymali na wymia-
nę źródła ciepła w ramach projektu pn. 
„Program grantowy na wymianę źró-
deł ciepła w budynkach mieszkalnych 
z terenów wybranych gmin Legnic-
ko-Głogowskiego Obszaru Interwen-
cji”. 42 osoby otrzymały grant na 
wymianę źródła ciepła w wysokości 
85% wydatków kwalifikowalnych, 
nie więcej niż 35 tysięcy złotych.
Na początku 2022 roku planowany 
jest kolejny nabór wniosków. Szcze-
gółowe informacje o programie, ter-
miny naboru zamieścimy na stronach 
www.przemkow.pl. 

Gmina Przemków realizuje projekt 
wspólnie z gminami Polkowice (Li-
der projektu), Miejską Głogów, Gło-
gów, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla
i Radwanice ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020. Celem Projektu jest 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza pochodzących ze spalania 
paliw stałych w indywidualnych instalacjach 
grzewczych. Jest to projekt grantowy, który po-

(UM)

(UM)

lega na udzielaniu grantów na przedsięwzięcia realizo-
wane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i 

wielorodzinnych dotyczące wymiany 
dotychczasowych wysokoemisyj-

nych źródeł ciepła na instalacje 
wykorzystujące odnawialne 
źródła ciepła oraz kotły spala-
jące biomasę lub ewentualnie 
paliwa gazowe. Wymianie nie 
podlegają użytkowane kotły 
gazowe, olejowe oraz na bio-
masę. O granty mogą starać 
się osoby fizyczne, które są 

właścicielami domów jednoro-
dzinnych lub mieszkań w budyn-

kach wielorodzinnych czy będących 
wspólnotą mieszkaniową. 
Szczegółowe informacje i pomoc         
w wypełnieniu wniosku będzie moż-
na otrzymać w punkcie kontaktowym, 
który zostanie utworzony w Urzędzie 

Miejskim w Przemkowie (ul. Plac Wolno-
ści 25, 59-170 Przemków). 

Odbiorcami efektów przedsięwzięć będą 
wszyscy mieszkańcy, którzy dzięki reali-

zacji projektu, będą mogli oddychać powietrzem 
lepszej jakości.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH CIEPŁA DO CEEB
Trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków, który ma na celu ze-
branie wszystkich danych dotyczących źródeł cie-
pła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych 
i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło 
ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypeł-
niając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć 
samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić 
musisz 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 po-
siada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowanych przed 
1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. 
Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalo-
wane po 1 lipca, deklarację musisz złożyć w terminie 14 
dni. W deklaracji właściciel domu / zarządca budynku po-
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(UM)

(UM)

winien 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 elektronicz-
nego? Deklarację możesz złożyć w Punkcie Informa-
cyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie lub pocztą na 
adres Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-
170 Przemków. 

Wzór deklaracji w formie papierowej znajduje się na stro-
nie 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 bę-
dzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem 
stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza 
– likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji 
substancji powodujących smog. Dla obywateli zostaną 
uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy sta-

nu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, 
np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentary-
zacji budynku. W bazie znajdują się docelowo wszystkie 
budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekra-
czającej 1MW.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków zostały sformułowane 
i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz    
o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

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

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizo-
wana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpra-
cy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół 
podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji 
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz matematyka). Miło nam poinformo-
wać, że Gmina Przemków pozyskała dla szkół w ramach 
programu środki w wysokości 187 500 zł. Do poszczegól-
nych szkól środki trafią w wysokości:
- Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie - 
97.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przem-
kowie – 60.000 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Rey-
monta w Wysokiej – 30.000 zł.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia techniczne-
go potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 
manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego 
i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycz-
nego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej 
organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz 
radzenia sobie w życiu codziennym. Chodzi o stworzenie 
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone     
w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający 
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
w naszych szkołach
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Posiadają Państwo umówiony termin szcze-
pienia przeciw Covid-19, ale mają trudności 
z dotarciem do punktu szczepień? Możecie skorzystać      
z bezpłatnego transportu.

Dla mieszkańców gminy Przemków potrzebujących ta-
kiej pomocy działa już specjalna infolinia: 76 83 19 081. 
Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku od 7:00 do 
15:00. 

Urząd Miejski w Przemkowie uruchomił dla Państwa 
także adres mailowy: m.koltun@przemkow.pl, pod którym 
można zamawiać transport do punktów szczepień.

Bezpłatny transport na szczepienia przysługuje:
- osobom posiadającym aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R 
lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, 

Bezpłatny transport
na szczepienie !!!

- osobom mającym trudności w poruszaniu, w szczegól-
ności seniorom powyżej 70. roku życia, bez możliwo-
ści samodzielnego dotarcia na szczepienie do punktu              
znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania.

Potrzebę dowozu należy zgłosić co najmniej dobę 
przed wyznaczonym terminem szczepienia.

(UM)

(UM)

Nowe dowody osobiste
Od 7 listopada 2021 r. przyjmowane są wnioski o wydawa-
nie dowodów osobistych z drugą warstwą biometryczną 
– odciskami palców.

Rozwiązania dotyczące nowych do-
wodów osobistych wynikają z dosto-
sowania prawa polskiego do wymo-
gów prawa unijnego. Nowe dowody 
będą wydawane na 10 lat dla osób 
powyżej 12. roku życia, ponieważ 
one będą składać odciski palców. 
Dla osób do 12. roku życia dowód 
będzie wydawany na 5 lat, bez po-
bierania odcisków palców. Nowe 
rozwiązania pozwalają odpowied-
nio zabezpieczyć dowody osobiste 
w świecie, w którym bardzo wie-
le dokumentów jest fałszowanych. 
Taka sama procedura stosowana 
jest przy wydawaniu paszportów.

Będą również działać stacje mo-
bilne urzędnika – to urządzenia, 
które umożliwią oddanie odcisków 
palców przez osoby, które nie będą 
mogły osobiście udać się do urzę-
du gminy. Jednostką obsługującą 
stację mobilną na terenie powiatu 
polkowickiego jest Urząd Gminy Po-
lkowice. Potrzebę obsługi poprzez 
stację mobilną należy zgłaszać pod 
nr telefonu – 76 8474 129.

W nowym dowodzie – poza odciskami palców (w warstwie 
elektronicznej) i odręcznym podpisem właściciela dowodu 

(w warstwie graficznej) - będzie też kilka innych dostrze-
galnych na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się m.in. ozna-

czenie państwa członkowskiego 
(na tle flagi Unii Europejskiej).

WAŻNE! 
W związku z wprowadzeniem 
w Polsce nowych dowodów NIE 
będzie konieczności obowiązko-
wej wymiany ważnych dokumen-
tów. Z dotychczasowego dowo-
du będzie można korzystać do 
czasu, aż minie jego ważność. 
Wniosek o nowy dowód osobisty 
składamy tylko w urzędzie!

W związku ze zmianami w wy-
dawaniu dowodów osobistych 
– od 27 lipca nie ma możliwości 
złożenia online wniosku o nowy 
dokument tożsamości. Można to 
zrobić tylko w urzędzie (wyjąt-
kiem są sytuacje, w których - ze 
względu na np. chorobę, nie-
pełnosprawność – nie jesteśmy 
w stanie tego zrobić).

Po wprowadzeniu nowych doku-
mentów - składanie online wnio-
sku o dowód będzie możliwe wy-
łącznie w przypadku dokumentu 

dla dzieci do 12. roku życia. Od 
nich odciski palców nie będą pobierane.
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(UM)

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 większości przypadków psy zgłaszane do 
odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które od-
daliły się z okolicznych domów przez nieroz-
wagę swoich właścicieli. Zdarza się to 
często w okresie godowym zwie-
rząt.

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 przypadki są szczególnie liczne            
w okresie godowym zwierząt. Wówczas watahy psów po-
trafią „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 nieruchomości. W konsekwencji może 
to doprowadzić do tego,    że psy nie będą wracać do swo-
ich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w koń-
cu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. 

Jak postępować w przypadku zwierząt bie-
gających wolno bez opieki właściciela? 
W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się 
zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocz-

nie przedstawicielom policji, którzy mają prawo nałożyć 
wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. 
W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że 
zwierzę jest bezpańskie, wówczas należy zgłosze-
nia kierować telefonicznie lub osobiście do pracownika 
Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzę-
du Miejskiego w Przemkowie. Wszelkie szczegóło-
we informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
76 8 320 483, lub osobiście w siedzibie Urzędu – pok. 33 
II piętro.

Informujemy, że Gmina Przemków ma za-
warte umowy (na rok 2021) na wyłapywa-
nie bezdomnych zwierząt, transport oraz 
zapewnienie im odpowiednich warunków 
by - towania i opiekę weterynaryjną.

Prosimy mieszkańców Gminy 
Przemków o skuteczne zabez-
pieczenie furtek i bram swoich 
posesji, tak by zwierzęta, 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 te-
renie swojej nieruchomości, nie będą przyjmowane. Nale-
ży pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, 
zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego wła-
ścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w więk-
szości 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 zwierzęcia. W takiej sytuacji 
rozwiązaniem wydaje się znalezienie hotelu dla psa. 
Przedstawiamy oferty lokalnych hoteli dla zwierząt:

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU NOWYCH KSIĄŻEK
Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka otrzymał        

w 2021 r. dofinansowanie w wysokości 2.692,00 zł na 
zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025” Priorytet 1 
Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwen-
cji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. 
Łącznie z wkładem własnym wynoszącym 5.000,00 zł, bi-
blioteka dysponowała kwotą 7.692,00 zł na realizację tego 
zadania. 

Zakup nowości wydawniczych poprzedzony był anali-
zą zapotrzebowania ze strony naszych najwierniejszych 
czytelników. Największą popularnością cieszy się literatu-
ra piękna dla dorosłych i dla dzieci. Głównie to literatura 
obyczajowa i romans, przygodowa, historyczna, thriller, 
sensacja, kryminał. Sporą grupą odwiedzających nas czy-
telników są dzieci i młodzież. Dla nich mamy przygotowa-

ną kolekcję odświeżonych lektur, literatury młodzieżowej, 
a dla najmłodszych bogato ilustrowane bajki i wierszyki. 
Rodzice często wypożyczają bajki logopedyczne i do na-
uki czytania dla dzieci. 

Nowo zakupione pozycje książkowe cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowaniem, szybko znikają z półek. 
Czytelnicy pytają się o kolejne tytuły ulubionych autorów, 
kontynuację cykli i serii. Nasze czytelniczki preferują pol-
skich autorów, szczególnie autorki literatury obyczajowej. 
Staramy się również zadbać o gusta męskiego grona czy-
telników. Najbardziej popularna w tej grupie czytelników 
jest literatura historyczna, popularnonaukowa. Przy dobo-
rze literatury dla dzieci i młodzieży zwracamy szczegól-
ną uwagę na propozycje książkowe dla chłopców. W tym 
roku nasz księgozbiór wzbogacił się o 104 nowe książki 
dla dzieci i młodzieży i 240 dla dorosłych.

(POKiB)

• 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.
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AKCJA
Od 1 lipca do 30 listopada w Przemkowskim Ośrodku 
Kultury i Bibliotece we współpracy z grupą nieformalną 
„Wspólnymi siłami” oraz Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fun-
dacja Wrzosowa Kraina, w ramach Programu „Działaj Lo-
kalnie 2021”, realizowany był projekt pn. „Akcja-Integracja”. 

W wielu różnorodnych działaniach projektu uczestniczyli 
mieszkańcy gminy Przemków. Były to: warsztaty graffiti 
prowadzone przez naszych lokalnych twórców, braci Paw-
ła i Piotra Gębala, plener malarski w Parku Miejskim, czte-
ry rajdy rowerowe po najpiękniejszych okolicach Przemko-
wa z przewodnikiem PTTK Lucjanem Zawadzkim – m.in. 
przejazd przez Pustynię Kozłowską i kwitnące wrzosowi-
ska na byłym poligonie, zakończone spotkaniem integra-
cyjnym przy ognisku.
  
Dużym zainteresowaniem cieszył się „Spacer historyczny 
po Przemkowie” z pasjonatem lokalnej historii Dariuszem 
Dźwigajem. Ponieważ ciekawość historii Przemkowa oka-
zała się być bardzo żywa wśród uczestników naszego 
wydarzenia, na ich prośbę został zorganizowany jeszcze 
jeden taki spacer z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości. 

Relacje z wydarzeń można obejrzeć na stronie Facebo-
oka Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Ponad-
to uczestnicy rajdów rowerowych brali udział w Konkur-
sie Fotograficznym. Wystawę zdjęć i nagrodzonych prac 
można jeszcze oglądać w holu Przemkowskiego Ośrodka 
Kultury.

INTEGRACJA

(POKiB)

OTWARCIE NOWEJ SALI AUDYTORYJNEJ

Po 15 miesiącach prac i wielu przygotowaniach, 8 paź-
dziernika 2021 roku, została oficjalnie otwarta sala audy-
toryjna w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. 
Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia 
biało-czerwonej wstęgi przez Burmistrza Przemkowa Je-
rzego Szczupaka, dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie 
Monikę Dźwigaj oraz radnego Rady Powiatu Polkowickie-
go, prezesa EDUCO – Przemkowskiej Fundacji Społecz-
no–Oświatowej prof. Stefana Dudrę.

W uroczystości udział wzięli: Gospodarz Gminy Przem-
ków - Burmistrza Przemkowa – Jerzy Szczupak;  Jan 
Wojtowicz - Wicestarosta Polkowicki,  Janusz Matuszak 
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie oraz 

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IRENY SENDLER W PRZEMKOWIE
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Radni Rady Miejskiej w Przemkowie – Joanna Więckow-
ska, Edward Lichtański, Szymon Lewandowski, Janusz 
Pyrzyk, Radni Rady Powiatu Polkowickiego – Wanda Żu-
chowska oraz prof. Stefan Dudra, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych Gminy Przemków, pracownicy 
naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych działających na rzecz oświa-
ty na terenie gminy Przemków, przewodnicząca Rady 
Rodziców – Ewelina Kraska, nauczyciele i uczniowie ZS                
w Przemkowie.

Po powitaniu gości dyrektor Monika Dźwigaj przedstawiła 
krótko historię powstania sali i poinformowała o źródłach 
jej sfinansowania. Należy w tym miejscu przypomnieć, 
że pomysłodawcą wykonania sali audytoryjnej w Zespole 
Szkół w Przemkowie jest radny Powiatu Polkowickiego, 
prezes EDUCO - Przemkowskiej Fundacji Społeczno - 
Oświatowej prof. Stefan Dudra. To właśnie zarząd fundacji 
w osobach prof. Stefana Dudry i Pawła Kuźmiaka plano-
wał i nadzorował kolejne etapy powstawania sali. 

Sala audytoryjna została współfinansowana z projektu 
„LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Przemko-
wie”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej realizowany był w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioskodawcą projektu była 
Gmina Przemków, a realizatorem Zespół Szkół w Przem-
kowie. Ponieważ cross-finansing w projekcie był ograni-
czony – stąd - do pełnego wykończenia sali niezbędne 
było dodatkowe wsparcie organu prowadzącego.
 
Na spotkaniu otwierającym nowoczesną salę nie zabrakło 
podziękowań i wystąpień zaproszonych gości. Burmistrz 
Przemkowa Jerzy Szczupak podziękował zarządowi fun-
dacji EDUCO i dyrektorowi ZS w Przemkowie za wyróż-
niającą się współpracę i działalność na rzecz edukacji. 
Głos zabrał tak że Wicestarosta Polkowicki Jan Wojto-
wicz, który pogratulował przedsięwzięcia, przekazał rów-
nież bardzo dobre informacje dla całej społeczności szkół 
ponadpodstawowych dotyczące wsparcia przez Powiat 
Polkowicki LO i BS. Zaznaczył, że dzięki staraniom rad-
nego Rady Powiatu Polkowickiego prof. Stefana Dudry            
i Burmistrza Przemkowa, Starostwo Polkowickie deklaru-
je współpracę przy aplikowaniu przez Powiat Polkowicki 
o fundusze unijne na projekty miękkie dotyczące szkół 
ponadpodstawowych. Starosta przekazał również prezent 

w postaci jezdnej dwustronnej magnetycznej tablicy su-
chościeralnej wraz z zestawem akcesoriów do tablic su-
chościeralnych.

Następnie wystąpili współgospodarze uroczystości – za-
rząd EDUCO – Przemkowskiej Fundacji Społeczno – 
Oświatowej prof. Stefan Dudra i Paweł Kuźmiak. Panowie 
wręczyli podziękowania w postaci statuetek osobom, któ-
re miały szczególne zasługi przy tworzeniu Sali. Statuetki 
takie otrzymali Mieczysław Cichoszewski i Tadeusz Świ-
tliński, dyrektor ZS Monika Dźwigaj oraz Burmistrz Przem-
kowa Jerzy Szczupak.

Po części oficjalnej uczestnicy spotkania wysłuchali wy-
kładu pt. „Muzyka i polityka: kilka zdarzeń”, który wygłosił 
prof. Jarosław Macała, pracownik naukowy Instytutu Nauk 
o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Profesor Jarosław Macała był jednym z wykładowców 
UZ prowadzącym zajęcia warsztatowo-wykładowe w ZS          
w Przemkowie w trakcie realizacji projektu LOWE. Za 
prowadzone zajęcia, które przyczyniły się do podniesie-
nia pozaformalnej aktywności edukacyjnej osób dorosłych      
z terenu Gminy Przemków, pracownikom Wydziału Nauk 
Społecznych prof. Jarosławowi Macała, prof. Dorocie Sza-
ban oraz dr Beacie Springer, dr Piotrowi Pochyłemu i dr 
Arkadiuszowi Tyda, podziękowała dyrektor Monika Dźwi-
gaj. Wykorzystując uroczysty moment podziękowania za 
prowadzenie zajęć w ramach LOWE otrzymali również 
nauczyciele Zespołu Szkół w Przemkowie. 

Nowoczesna szkoła, to poza wysoką jakością edukacji       
i właściwym podejściem do wychowania uczniów to rów-
nież dobrze wyposażona szkoła, która daje szansę lep-
szego rozwoju i lepszego przygotowania młodych ludzi do 
życia we współczesnym świecie, dalszej edukacji i wejścia 
na rynek pracy. Szkoła musi być miejscem atrakcyjnym 
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dla uczniów i środowiska. Szkoła nie może stać w miejscu, 
musi iść do przodu i zmieniać się, nadążać za postępem 
cywilizacyjnym. Ale te zmiany są możliwe jedynie dzięki 
zaangażowaniu i współpracy wielu osób. Dyrektor Zespo-
łu Szkół w Przemkowie składa ogromnie podziękowania 
wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadania 
stworzenia sali audytoryjnej, a szczególnie inicjatorom        
i koordynatorom wszelkich działań prowadzących do po-
wstania sali prof. Stefanowi Dudrze i Pawłowi Kuźmiak 
– Fundacji Społeczno-Oświatowej EDUCO. Dziękujemy 
również prof. Stefanowi Dudrze za przekazany na rzez ZS 
w Przemkowie, z prywatnych zbiorów, bogaty księgozbiór 
– 610 pozycji książkowych, który stał się częścią wyko-
nanej Sali Audytoryjnej. Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
Jerzemu Szczupakowi za dodatkowe wsparcie finansowe 
przekazane na rzecz wykończenia sali.

(MD)

(MD)

Dzięki działaniom podjętym przez radnego Rady Powiatu 
Polkowickiego Stefana Dudrę, przy wsparciu burmistrza 
Przemkowa Jerzego Szczupaka, Rada Powiatu na po-
siedzeniu w dniu 25 listopada 2021 roku podjęła uchwałę
o włączeniu szkół ponadpodstawowych funkcjonujących 
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie do 
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów w powiecie polkowickim”. Celem programu jest 
m.in. motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy i osią-
gania wysokich wyników w nauce; wyróżnianie i nagradza-
nie uczniów zdolnych za systematyczną, wytrwałą pracę, 
potwierdzoną wysokimi wynikami w nauce i osiągnięciami 
w konkursach i olimpiadach; promowanie uczniów zdol-
nych oraz ich nauczycieli i opiekunów; promowanie szkół 
ponadpodstawowych działających na terenie powiatu po-
lkowickiego. Program ma przyczynić się do wzrostu moty-
wacji uczniów do kształcenia się i osiągania wysokich wy-
ników w nauce; zwiększenia liczby uczniów osiągających 
wysokie wyniki w nauce oraz wzrostu zainteresowania 
ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych na terenie 

HISTORYCZNA UCHWAŁA
RADY POWIATU POLKOWICKIEGO

powiatu polkowickiego. Program ma też przyczynić się do 
wzmocnienia wizerunku powiatu jako samorządu wspiera-
jącego uczniów i propagującego edukację.

Przyjęta uchwała określa szczegółowe warunki udzielania 
pomocy finansowej w formie stypendium Starosty Polko-
wickiego i nagrody Starosty Polkowickiego dla wszyst-
kich uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących 
działalność na terenie powiatu. Stypendium ma charakter 
motywacyjny i będzie wypłacane w formie pieniężnej dla 
uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. 

Warto przypomnieć, że organem prowadzącym i tym sa-
mym finansującym szkoły ponadpodstawowe funkcjonują-
ce w Zespole Szkół w Przemkowie (Liceum Ogólnokształ-
cące, Branżowa Szkoła I Stopnia) jest Gmina Przemków. 
Przyjęta uchwała daje prawne możliwości finansowego 
wsparcie dla przemkowskich uczniów.

Starostwo Polkowickie zadeklarowało również współpra-
cę z Zespołem Szkół im. Ireny Sendler przy aplikowaniu 
przez Powiat Polkowicki o fundusze unijne na projekty 
miękkie dotyczące szkół ponadpodstawowych.

Stypendyści z Zespołu Szkół
w Przemkowie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla przemkow-
skich licealistów
W październiku 2021 r. otrzymaliśmy  informację o przy-
znaniu Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla dwóch 
uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Przemkowie. Sty-
pendium to otrzymali Michał Dźwigaj uczeń klasy II LO 
oraz Omar Lekhchine uczeń klasy III LO.

Michał został nagrodzony za uzyskanie najwyższej śred-
niej ocen wśród uczniów LO w Przemkowie w roku szkol-
nym 2020/2021. Omar otrzymał stypendium za swój 

sukces – osiągnięcie tytułu finalisty w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża 
polskiego”.

Stypendium „zDolny Śląsk” dla Natalii Kluczka
W dniu 30 listopada 2021 r. Dolnośląska Kapituła Wspie-
rania Uzdolnień zdecydowała o przyznaniu 56 stypendiów 
w ramach XXI edycji Konkursu Programu Stypendialnego 
“zDolny Śląsk” Fundacji Edukacji Międzynarodowej. Warto 
dodać, że oceniono w sumie 449 aplikacji (aż 50% więcej 
niż w roku ubiegłym), co oznacza, że o jedno stypendium 
ubiegało się 8 osób!

Z dumą informujemy, że wśród laureatów tegorocznej edy-
cji, w kategorii klas 4-6 Szkół Podstawowych znalazła się 
uczennica klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza 
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(ZS)

Korczaka w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemko-
wie – Natalia Kluczka. Natalia otrzymała stypendium w ka-
tegorii –osiągnięcia artystyczne. 

Uczennica jest uzdolniona muzycznie, swoje uzdolnienia 
prezentuje nie tylko na festiwalach i konkursach, ale rów-
nież na forum szkoły i środowiska. Chętnie dzieli swoją 
pasją z rówieśnikami i nauczycielami. Propaguje wśród 
uczniów szkoły podstawowej możliwość nauki gry na in-
strumentach. Natalia uczy się gry na skrzypacach w Pań-
stwowej Szkoła Muzycznej I stopnia w Szprotawie.

SUKCESY
„Polszczyzna jest zobowiązaniem, a dla niektórych pasją” 
/Czesław Miłosz/

Olgierd i Fabian Więckowscy to uczniowie Zespołu Szkół,  
a przede wszystkim bracia, których łączą nie tylko więzy 
krwi, ale również wspólna pasja – recytacja wierszy. Kiedy 
podjęli decyzję o wzięciu udziału w XXIV Przeglądzie Te-
atru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie” ad-
resowanego do dzieci i młodzieży z terenu Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego, nie zdawali sobie sprawy, że przyj-
dzie im stanąć w szranki z powodu zakwalifikowania do 
tej samej kategorii klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych. 
Czasu na przygotowanie do konkursu było niewiele, bo 
tylko kilkanaście dni, ale nie zniechęciło to naszych recy-
tatorów.

26 października 2021 roku na scenie Centrum Kultury                                                 
w Polkowicach zaprezentowali swoje umiejętności re-
cytatorsko – aktorskie, interpretując utwory o wymowie 
satyryczno – humorystycznej. Fabian, uczeń kl. 2 LO,  
zmierzył się z dość dojrzałą satyrą Ignacego Krasickiego 
pt. „Żona modna”, natomiast Olgierd, uczeń kl. 7,  recy-
tował fragmenty książki pt. „Nowe przygody Mikołajka” 
autorstwa Jeana-Jacquesa Sempégo i René Goscinnego. 
Wystąpienia obu braci - Olgierda i Fabiana - były na bar-
dzo wysokim poziomie, co zostało dostrzeżone przez Jury                                     
i nagrodzone wyróżnieniami.

w konkursach recytatorskich

Przypomnijmy,  że Natalia jest laureatką wielu konkursów 
skrzypcowych. Do jej najważniejszych osiągnięć należą 
mi.in:  
• wyróżnienie w IX Międzynarodowym Konkursie im. 

Janiny Garści w Stalowej Woli – maj 2021 r.; 
• tytuł laureata w lV Ogólnopolskim Konkursie dla 

skrzypków, altowiolinistów, wiolonczelistów, kon-
trabasistów, gitarzystów i zespołów kameralnych w 
Ramach Festiwalu w Barokowym Stylu  w Poznaniu 
- marzec 2021;

• wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie dla skrzyp-
ków, altowiolinistów, wiolonczelistów, kontrabasistów 
w Ramach Festiwalu Forte, Poznań – listopad 2020; 

• I miejsce w Ogólnopolskim Forum instrumentalnym 
„Miniatura 2020” w Świebodzinie;

• I miejsce oraz Nagroda Specjalna za osobowość arty-
styczną w Żarskich Spotkaniach Smyczkowych, Żary 
2021;

• II miejsce w V Lubuskim Konkursie Skrzypcowym, 
Gorzów Wielkopolski luty 2020 r.

Serdecznie gratulujemy Natalii tytułu Stypendysty Progra-
mu Stypendialnego „zDolny Śląsk” - pierwszego regional-
nego programu stypendialnego w Polsce, istniejącego od 
2002 roku.
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To nie koniec sukcesów recytatorskich - 30 listopada br. 
Olgierd Więckowski wziął udział  w Powiatowym Konkur-
sie Recytatorskim pn. „Pokolenie” pod honorowym pa-
tronatem Starosty Polkowickiego, organizowanym przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Gaworzycach, 
gdzie uczniowie recytowali  wyjątkowe utwory Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. Komisja konkursowa przesłuchała 
indywidualnie uczestników i przyznała Olgierdowi III miej-
sce. Olgierd profesjonalnie zaprezentował bardzo poważ-
ny utwór K. K. Baczyńskiego „Oddycha miasto ciemne 
długimi wiekami”. 

Gratulujemy osiągnięć wyróżnionym uczniom i zachęca-
my wszystkich do aktywnego udziału w kolejnych konkur-
sach przedmiotowych, ponieważ „sukces jest wynikiem 
właściwej decyzji” /Eurypides/.

(ED)

(DD)

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE HISTORYCZNYM 
DLA UCZNIA LO W PRZEMKOWIE

26 października br. w budynku Sejmu i Senatu Rzeczpo-
spolitej Polskiej w Warszawie nastąpiło rozstrzygnięcie 
Konkursu Historycznego „Alternatywna Historia Europy”. 
Konkurs został zorganizowany przez posła Wojciecha Zu-
bowskiego i senator Dorotę Czudowską. Skierowany był 
do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu głogow-
skiego i polkowickiego. Zadaniem uczestników było napi-
sanie pracy na temat alternatywnej historii Europy zaczy-
nającej się w roku 1920, po przegranej przez Polskę bitwie 

z armią sowiecką pod Warszawą. Praca miała się opierać 
na faktach oraz na postaciach historycznych z tamtej epo-
ki.
 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Ireny Sen-
dler w Przemkowie reprezentował uczeń klasy pierwszej 
Michał Korzeniewski. Michał znalazł się pośród ośmiu 
uczniów, którzy otrzymali wyróżnienie. Wręczenie nagród 
nastąpiło w budynku polskiego parlamentu. Laureaci mie-
li okazję zwiedzić Sejm. Po wręczeniu nagród nastąpiło 
zwiedzanie Warszawy i powrót do domu. Michał już dzisiaj 
deklaruje swój udział w kolejnej edycji konkursu. 

Gratulujemy Michałowi sukcesu i życzymy dalszych!
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(AT)

SPOTKANIE KÓŁ NAUKOWYCH „MŁODEGO POLITOLOGA”
NA UNIWERSYTECIE ZIELONOGÓRSKIM

3 grudnia br.odbyło się na Uniwersytecie Zielonogórskim 
spotkanie kół naukowych „Młodego Politologa”, które In-
stytut Nauk o Polityce i Administracji organizuje w szkołach 
w regionie. W progach UZ zawitali uczniowie i uczennice V 
Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskie-
go w Zielonej Górze oraz Zespołu Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie (opiekunami uczniów z Przemkowa byli 
Stefan Dudra i Paweł Kuźmiak). Licealiści wzięli udział 
w wykładzie prof. Jarosława Macały „Jak pisać artykuły 
naukowe?” oraz warsztatach dr Beaty Springer „Jak prze-
prowadzać debaty oksfordzkie?”. Był też czas na mię-
dzyszkolną integrację. Spotkanie to miało przygotować 
obie grupy do konkursu debat oksfordzkich oraz pisania 
artykułów naukowych do rocznika „Młody Politolog”. 

Stworzenie książki naukowej przez młodzież szkolną jest 
bardzo nietypowym projektem. Zazwyczaj osoby w tak 
młodym wieku nie podejmują się tak poważnego zada-
nia. Uczniowie i uczennice poruszają w swoich artykułach 
bardzo rozległą tematykę, ale zawsze mającą element 
politologiczny. Przykładowe tematy to: „Wpływ traktatu 
Sykes-Picot po I wojnie światowej na współczesną sytu-
ację na Bliskim Wschodzie”, „Propaganda na przykładzie 
dzisiejszego przemysłu skórniczego”, „Wizerunek Polski              
w „The Guardian”, czy też kwestie społeczno-politycznego 
wpływu mody.

Młodzież z obu szkół w trakcie warsztatowej debaty stwo-
rzyła dwa zespoły – w obu znajdowały się osoby z Przem-
kowa i Zielonej Góry. Uczestnicy chwalili sobie tę formę 
i podkreślali jej walory integracyjne. Bartłomiej z Liceum 
w Przemkowie: „Sama debata była bardzo fajnym, choć 
stresującym przeżyciem, ale pomimo trudności i krótkie-
go czasu na przygotowanie, jestem bardzo zadowolony 
i z wyników oraz z możliwości konkurencji z osobami                  
z innej szkoły oraz swoimi przyjaciółmi”. Inny Przemkowia-
nin, Bartosz, dodaje: „Nie mieliśmy czasu na wcześniej-
sze przygotowanie, działaliśmy w obcym miejscu i z ob-
cym zespołem. To było naprawdę ciekawe doświadczenie, 
ponieważ wszystko było nowe”. Młodzież na zakończenie 
spotkania spędziła wspólnie czas przy posiłku w uniwersy-
teckiej Palmiarni. 

Instytut Nauk o Polityce i Administracji zapowiada kolejne 
tego typu wydarzenia, a książka z artykułami naukowymi 
licealistów planowana jest do wydania na czerwiec 2022 
roku.
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Na wycieczki szkolne wszyscy bardzo chętnie wyjeżdżają 
i każda z nich pozostawia w nas wspomnienia na zawsze, 
ponieważ „Lepiej zobaczyć to raz niż słyszeć o tym ty-
siąc razy’’. Dzięki wycieczkom uczniowie mają możliwość 
bezpośredniego poznania historii, regionu, środowiska, 
właściwości geograficznych, etnicznych, kulturowych lub 
gospodarczych ojczyzny. Wycieczki szkolne stanowią bo-
gate źródło przeżyć, należą one do bardzo korzystnych       
i najbardziej lubianych przez dzieci i młodzież form proce-
su dydaktyczno-wychowawczego. 

W tym roku szkolnym, dla uczniów ZS w Przemkowie, 
zorganizowano wycieczki lokalne, wyjazdy do ciekawych 
miejsc na Dolnym Śląsku, wycieczki zawodoznawcze oraz 
wycieczki w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Eduka-
cji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Klasa 4A pod opieką Adama Rusynko wybrała się dwu-
krotnie w okolice Przemkowa – do Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego i wioski indiańskiej Wokini w Ostaszowie. 
Uczniowie poznali tajniki odczytywania mapy i orientacji
w terenie. Uczestniczyli także w święcie wesołego ziem-
niaka. Również klasy starsze – 6A i 8A wraz z Ewą Skrypak 
i Elżbietą Kaniewską poznawały florę i faunę Przemkow-
skiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu Stawy Przem-
kowskie. Uczniowie z Branżowej Szkoły i klas ósmych SP 
gościli w Nadleśnictwie Przemków. Młodzież zapoznała 
się z pracą „leśników”. Kolejna wycieczka zawodoznaw-
cza odbyła się do kopalni Polkowice-Sieroszowice Kaź-
mierzów. Uczniowie Zespołu Szkół zobaczyli m.in. łaźnię 
hakową, lampownię, nadszybie-zjazd górników oraz zała-
dunek rudy, magazyn soli, wystawę obrazującą tradycje 
górnicze i historię polskiej miedzi. Poznali także wymogi 
jakie należy spełnić by pracować pod ziemią, różnorod-
ność specjalizacji, kwalifikacji zawodowych. Wycieczki za-
wodoznawcze zostały zorganizowane przez Małgorzatę 
Zawiłowicz.

Licealiści, uczniowie branżówki i podstawówki wyjeżdżali 
na wycieczki do kilku miejsc na Dolnym Śląsku. Piątoklasi-
ści pod opieką Elżbiety Terlikowskiej i Anny Jędrzejewskiej 
spędzili czas w kinie oraz na kręgielni – czyli relaksując 
się i nabierając sił do dalszej intensywnej nauki. Z kolei ich 
starsi koledzy i koleżanki wyjechali do Bolesławca i Grodź-
ca, gdzie zwiedzili Żywe Muzeum Ceramiki, wzięli udział 
w warsztatach ceramicznych oraz poznali historię Zamku 
Grodziec. Organizatorkami wyjazdu były Iwona Wolanin 
i Barbara Kowalska. Pod koniec października odbyła się 
wycieczka klas 7-8 SP oraz BS I St. do Lubiąża i Wrocła-
wia. Na początku było zwiedzanie barokowego pocyster-
skiego klasztoru, w którym pochowany został założyciel 
Przemkowa – książę Przemko I. Następnym punktem wy-
cieczki było Laboratorium Chemiczno – Rolnicze we Wro-
cławiu. Spacer po wrocławskim rynku i spotkanie z kra-
snoludkami dopełnił wizytę w stolicy Dolnego Śląska. Za 
ten wyjazd odpowiedzialne były - Małgorzata Zawiłowicz, 
Jolanta Trygar, Elżbieta Kaniewska.
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Wyjazdy w ramach Programu „Poznaj Polskę”
Bardzo ważnym przedsięwzięciem był udział Zespo-
łu Szkół w Przemkowie w Programie Ministra Edukacji 
i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę”. Na wyjazdy edu-
kacyjne szkoła otrzymała dotację w łącznej wysokości                         
29 656,00 zł. Program polegał na dofinansowaniu w 80% 
wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce mu-
zeów, miejsc pamięci, obiektów kultury i instytucji popula-
ryzujących osiągnięcia nauki. Cztery złożone przez szko-
łę wnioski otrzymały dofinansowanie. Uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego wyjechali na dwudniową wycieczkę 
do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Bir-
kenaudla i do Krakowa, klasy VI-VIII Szkoły Podstawo-
wej do Wieliczki i Krakowa, uczniowie Branżowej Szkoły            
I Stopnia oraz klas I-III Szkoły Podstawowej do Wrocławia. 

Jako pierwsi, na dwudniową wycieczkę do Wieliczki i Kra-
kowa, w dniach 22-23 października, pojechali uczniowie 
starszych klas SP. Opiekunami byli – Dariusz Dźwigaj, 
Elżbieta Kaniewska, Iwona Wolanin i Iwona Mokwińska. 
Tydzień później pod opieką Iwony Łopacińskiej-Skraba, 
Magdaleny Żuchowskiej-Jakubowskiej, Magdaleny Bocz-
niewicz i Elżbiety Righi do Krakowa i obozu Auschwitz-Bir-
kenau pojechało 50 uczniów Liceum Ogólnokształcące-
go. Program obu wycieczek był niezwykle atrakcyjny, ale 
przez to też napięty.

Zwiedzanie Krakowa uczniowie rozpoczęli od przejścia 
Traktem Królewskim oglądając po drodze miejsca znane 
z lekcji historii. Zwiedzili Wawel i Katedrę Wawelską. Było 
wejście na wieżę do Dzwonu Zygmunta, zwiedzanie dzie-
dzińca zamku wawelskiego. Na koniec wizyta u Smoka 
Wawelskiego. Po przejściu krakowskimi Plantami ucznio-
wie udali się pod „okno papieskie” upamiętniające wizyty 
Jana Pawła II w Ojczyźnie oraz słynne rozmowy papieża     
z wiernymi. Na koniec wycieczki uczniowie zwiedzili ko-
ściół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Muzeum Narodo-
we w Sukiennicach, a na koniec – Muzeum Czartoryskich 
z słynnym dziełem Leonarda da Vinci „Dama z gronosta-
jem”. 

Uczniowie Branżowej Szkoły podczas wycieczki do Wro-
cławia mieli okazję zobaczyć „Panoramę Racławicką” 
oraz zwiedzić Muzeum Narodowe. W Muzeum zobaczy-

li m.in. wystawę malarstwa polskiego i europejskiego, 
czy też zabytki śląskiego kamieniarstwa z XII-XVI wieku. 
Ciekawą formą poznania Starego Miasta Wrocławia był 
udział w  Grze Miejskiej QR-code. Pani Dorota, będąca 
doświadczonym przewodnikiem Wrocmanii oraz Mistrzem 
Gry, przydzieliła zadania każdej z 6 grup. Każda z drużyn 
otrzymała mapkę z jedenastoma zadaniami, które nale-
żało wykonać w ciągu dwóch godzin. Zwycięzcy zabawy 
otrzymali nagrody, natomiast wszyscy uczniowie wykazali 
zaangażowanie poznając Stare Miasto i świetnie się przy 
tym bawiąc. 

27 listopada uczniowie klas 2 i 3 Szkoły Podstawowej nr 1 
w Przemkowie, również odwiedzili stolicę Dolnego Śląska. 
Zwiedzanie rozpoczęło się od wizyty w Muzeum Przyrod-
niczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Wystawy szkieletów 

zwierząt, okazy owadów, ptaków i ssaków okraszone cie-
kawymi opowieściami przewodnika, bardzo podobały się 
dzieciom. Następnym punktem było zwiedzanie „Hydropo-
lis”- interaktywnego  centrum wiedzy o wodzie, w którym 
dzieci wzbogaciły swoją wiedzę z zakresu ekologii, przy-
rody i geografii oraz dowiedziały się, że  wszystko zaczęło 
się od wody ….

Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Poznaj 
Polskę” udało się zorganizować cztery wycieczki, nasi 
uczniowie mieli okazję zobaczyć wiele miejsc na Dolnym 
Śląsku i w Polsce, zapoznać się z historią oraz osobami 
związanymi z tymi miejscami i dziejami Polski.

(ZS)
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Trwa rok szkolny 2021/2022 i w szkole realizowane są 
liczne działania, które nie mogły odbywać się podczas na-
uki zdalnej.

W październiku w klasach I – III został zorganizowa-
ny we współpracy z panią bibliotekarką Dzień Głośnego 
Czytania. Głośne czytanie jest niezwykle istotne dla roz-
woju dziecka, uczy samodzielnego myślenia, pobudza 
wyobraźnię, ćwiczy pamięć i koncentrację Nauczycielki 
przeczytały uczniom fragment książki Renaty Piątkowskiej 
“Gang Swojaków. O tym, że pomoc ma moc – Bocian Bo-
lek”. Następnie w towarzystwie sympatycznych Swojaków 
uczniowie uczestniczyli w twórczych zabawach. Dzieci do-
wiedziały się także, że Swojaki przyjaźnią się z wieloma 
zwierzętami, które są pod ochroną. Troszczą się o nie i po-
magają im. Gang Swojaków zachęca do zrobienia czegoś 
niewielkiego dla tych, którzy są w potrzebie, żeby zmienić 
świat na lepsze. 

Jak każdego roku nie zabrakło w październiku obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski wraz 
z opiekunem – panią Moniką Mendel – przygotował pro-
gram artystyczny pt. „Nasza Szkoła”. Uczniowie wcielili się 
w role nauczycieli i w żartobliwy sposób pokazali życie na-
szej szkoły. Święto upłynęło w radosnej i miłej atmosferze. 
Na zakończenie każdy pracownik szkoły otrzymał piękne 
upominki. Szkoda, że ze względów epidemiologicznych 
spotkanie musiało się odbyć w niewielkim gronie społecz-
ności szkolnej.

Korzystając z pięknej jesiennej pogody 26 października 
klasy 5a i 8a uczestniczyły w wycieczce do Wrocławia. 
Uczniowie zwiedzili Hydropolis - centrum wiedzy o wodzie, 
Kolejkowo – cudowny świat w miniaturze i Sky-Tower,  
z którego mogli podziwiać przepiękną panoramę miasta 
oraz Karkonosze. Wyjazd był bardzo udany. Największe 
wrażenie na uczniach zrobił pobyt w Hydropolis, szczegól-
nie drukarka wodna usytuowana przed wejściem do bu-
dynku, na której kreowane są różnorodne wzory i napisy.

W listopadzie SP nr 2 obchodzi swoje święto. Jest ono 
związanie ze Świętem Niepodległości. W tym roku nie 
zorganizowano uroczystego apelu, ale poprzez ubiór, 
prowadzone lekcje i wystrój szkoła zaakcentowała wagę 
i doniosłość tego dnia. Wszyscy uczniowie i nauczycie-
le przyszli ubrani do szkoły odświętnie. W ramach akcji 
„Szkoła do hymnu” o godzinie 11.11 został odśpiewany 
w salach lekcyjnych hymn państwowy. Uczniowie kl. I-III 
realizowali projekt “Dzieci uczą rodziców – Niepodległa 
Polska”, dzięki niemu poszerzyli i utrwalili wiedzę o Polsce 
i symbolach narodowych. Za pomocą piosenek, prezenta-
cji wyjaśnione zostały pojęcia: niepodległość, patriotyzm. 
Ponadto pierwszoklasiści wykonali pracę przestrzenną – 
Godło Polski, a klasy trzecie rozwiązywały zagadki o Pol-

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
N R  2  W  P R Z E M KO W I E
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sce. W klasach starszych na języku polskim zostały zre-
alizowane lekcje związane z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. Młodzież przypomniała sobie okoliczności 
utraty niepodległości, osoby, które przyczyniły się do od-
zyskania wolności, wartość symboli narodowych oraz re-
dagowali wypowiedzi na temat: Czym jest dla mnie moja 
ojczyzna? Jak dziś mogę pokazać, że kocham swój kraj? 
Podczas przerw uczniowie mogli wykonać sobie zdjęcie 
na tle dekoracji wykonanej z okazji Święta Niepodległości. 
Cały dzień upłynął w podniosłej, świątecznej atmosferze.

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży 
zostały zaplanowane na ten rok szkolny zajęcia dodatko-
we, które będą rozwijały zdolności i umiejętności uczniów 
z zakresu  matematyki, języka angielskiego, robotyki, ko-
dowania oraz ekologii. W celu odkrywania talentów oraz 
zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, a także pro-
mocji różnorodnych sportów, szkoła realizuje pozalekcyj-
ne zajęcia sportowe. Bierze również udział w programie 
„Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”, którego 
celem jest poprawa i monitoring stanu zdrowia uczniów. 

Chętni uczniowie klas Va, IVa i IVb  Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Przemkowie pod kierunkiem nauczyciela wycho-
wania fizycznego pani Jolanty Grubeckiej – Rozkochy 
uczestniczyli w sportowych w zajęciach pozalekcyjnych 
w ramach realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy 
(SKS). Celem zajęć jest zwiększenie aktywności rucho-
wej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej i po-
prawy stanu zdrowia oraz stworzenie dzieciom możliwości 
uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych za-
jęciach sportowych. Uczestnicy zajęć uczą się grać w gry 
zespołowe z nastawieniem na koszykówkę i biorą udział 
w rozgrywkach dolnośląskiej ligi minikoszykówki. 

Chętni uczniowie klas I – V uczęszczają na zajęcia spor-
towo –rekreacyjne w ramach programu „Aktywny powrót 
uczniów do szkoły po pandemii”. Celem zajęć jest wspie-
ranie uczniów w powrocie do pełnej sprawności fizycznej 
po długotrwałym okresie nauki zdalnej, zaspokojenie po-
trzeby zwiększonej aktywności ruchowej dzieci i rozwijanie 

wszystkich cech motoryki oraz wyrabianie nawyków higie-
niczno – zdrowotnych niezbędnych w życiu codziennym. 
Na zajęciach uczniowie poprawiają sprawność fizyczną 
i rozwijają swoje zainteresowania sportowe. Dzieci bardzo 
chętnie i systematycznie bawią się i ćwiczą aktywnie spę-
dzając czas poza lekcjami.

Ważnym elementem zdobywania i utrwalania wiedzy oraz 
rozwijania zdolności są konkursy. Uczniowie SP nr 2 biorą 
udział w różnorodnych konkursach i wielu z nich osiąga 
sukcesy. W konkursie plastycznym „Przemków za 20 lat”, 
zorganizowanym przez Burmistrza Przemkowa, jury na-
grodziło prace 5 uczniów: Hanna Sawicka kl. 5a– zdobyła 
I miejsce (kat. kl. V-VIII), Antoni Balon kl. 7a – zdobył II 
miejsce (kat. kl. V-VIII), Aleksandra Kapłon kl. 5a – zdoby-
ła III miejsce (kat. kl. V-VIII), Wiktoria Gliszczyńska kl. 2a 
– zdobyła III miejsce (kat. kl. I-IV), Marco Schreiner kl. 3a 
– wyróżnienie. Szkoła wzięła również udział w konkursie 
„zDolny Ślązak”. W tym roku do etapu szkolnego przystą-
piło 37 uczniów z klas 5-8, którzy sprawdzali swoją wiedzę 
i umiejętności w zakresie ośmiu przedmiotów. Do etapu 
powiatowego zakwalifikowali się: Klaudia Mazur z mate-
matyki i Ignacy Jersz z fizyki oraz biologii. Są to uczniowie 
klasy 8b.

W związku ze zbliżającymi się mikołajkami i Świętami 
Bożego Narodzenia planowane są mikołajkowe imprezy 
klasowe. Uczniowie wzięli udział w akcji organizowanej 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „I Ty zostań 
słodkim Mikołajem”, której celem była zbiórka słodyczy dla 
podopiecznych w/w instytucji. Uczniowie klas 1-3 wzię-
li również udział w warsztatach plastyczno-technicznych 
o tematyce świątecznej prowadzonych przez panią Annę 
Witrykus, pracownika Dolnośląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych. W trakcie zajęć dzieci poznały dawne 
i współczesne tradycje związane ze Świętami Bożego 
Narodzenia, wykonały ozdoby choinkowe oraz dekoracje 
świąteczne. Wytwory powstały przede wszystkim z ma-
teriału przyrodniczego. Miłą atmosferę zajęć wzbogaciło 
śpiewanie kolęd i pastorałek. 

(DG)
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W  W Y S O K I E J

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej    
z wielkim zapałem i zaangażowaniem realizują różnorod-
ne działania. 

Nowo wybrany Samorząd Uczniowski w składzie Łu-
kasz Rydzanicz - przewodniczący, Amelia Nowakowska 
– zastępca i Julia Stafiniak – skarbnik, zaangażował się 
w zorganizowanie corocznie przeprowadzanej w szkole 
Akcji Sprzątania Świata, której hasło przewodnie brzmiało 
„Myślę, więc nie śmiecę”. Uczniowie wraz z opiekunami 
przygotowali akcję od strony logistyczno – technicznej, 
wyznaczyli każdej klasie teren do uporządkowania oraz 
przekazali niezbędne narzędzia: worki i rękawice. Zadbali 
również o akcent edukacyjny i dobrą zabawę uczestników, 
przygotowując ciekawy Quiz wiedzy na temat ochrony śro-
dowiska i segregacji odpadów. 
 
Ważnym aspektem szkolnej działalności edukacyjnej 
jest motywowanie i przygotowywanie uczniów do udziału         
w konkursach. Od ponad 10 lat uczniowie naszej szkoły 
biorą udział w szkolnym konkursie matematycznym ubie-
gając się o tytuł ,,Szkolnego Mistrza Tabliczki Mnożenia       
i Dzielenia”. Konkurs jest trzyetapowy. Wszyscy uczniowie 
klas 4-8 biorą w nim udział. Pierwszy etap odbywa się na 
lekcjach matematyki i wyłania półfinalistów, którzy w kolej-
nym etapie walczą o tytuł finalisty. Finaliści rywalizują ze 
sobą w obecności całej społeczności szkolnej. Tegoroczni 
finaliści to: Alicja Pępkowska, Tomasz Talaga, Aleksander 
Owieczkin-Pilarek i Aleksandra Gabrysz. Niestety w tym 
roku szkolnym, ze względu na pandemię, zmieniła się for-
ma konkursu i zrezygnowano z rywalizacji na sali gimna-
stycznej podczas obchodów Światowego Dnia Tabliczki 
Mnożenia.

Warto podkreślić, iż nasi pierwszoklasiści: Agnieszka Wę-
grzyn, Jakub Kretowicz to laureaci  konkursu plastycz-
nego „Otwarte Krajobrazy” organizowanego przez PPK                
w Przemkowie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dni 
Krajobrazu – 2021”. Konkurs skierowany był do wszyst-
kich placówek oświatowych położonych na terenie Przem-
kowskiego Parku Krajobrazowego.  

Uczniowie klasy 8, 7 i 6 -  Alicja Pępkowska, Łukasz 
Rydzanicz, Kacper Wójcik, Oskar Wójcik, Aleksander 
Owieczkin -Pilarek i Aleksander Sołtysiak, reprezento-
wali naszą szkołę w XIX Gminnym Finale Konkursu Wie-
dzy Przyrodniczo – Ekologiczno – Wędkarskiej. Konkurs 
składał się z części teoretycznej i praktycznej.  W części 
teoretycznej uczestnicy musieli wykazać się wiedzą eko-
logiczno – przyrodniczą, natomiast w części praktycznej 
zmierzyli się z umiejętnością łowienia ryb. Udział w obu 
konkurencjach i uzyskana ilość punktów pozwoliły naszym 
reprezentantom zająć drugie miejsce. 

Konkurs „zDolny Ślązak” realizowany w ramach Dolnoślą-
skiego Systemu Wspierania Uzdolnień pozwala uczniom 
zweryfikować swoją wiedzę przedmiotową. Uzyskana  wy-
soka punktacja w etapie szkolnym konkursu pozwoliła za-
kwalifikować się  Alicji Pępkowskiej uczennicy kl. 8 – język 
polski i biologia, Hubertowi Pecuch uczniowi kl. 6 – język 
angielski, do etapu  powiatowego.  

W cykl tradycyjnych działań ujętych w szkolnym kalenda-
rzu uroczystości szkolnych wpisują się obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej. Ważnym punktem tegorocznego apelu     
z okazji DEN było przyjęcie czwartoklasistów do grona 
starszych uczniów. Uczniowie kl. 4 musieli zdać „egzamin 
na starszaka”. Po wykonaniu wszystkich zadań, pani dy-
rektor Marzena Biała z wielką radością ogłosiła pomyślne 
zdanie egzaminu i wręczyła uczniom Ordery Ucznia II eta-
pu edukacyjnego. Apel zakończył się występem wokalnym 
Mai Krawczonek. Na liście tegorocznych działań nie mogło 
zabraknąć Pasowania na Ucznia. W tym roku wyjątkowo 
do ślubowania przystąpili uczniowie klasy I i II. Podczas 
uroczystego apelu uczniowie zaprezentowali swoje talen-
ty i umiejętności w przygotowanym programie artystycz-
nym. Na zakończenie uroczystości uczniowie przystąpili 
do Aktu Ślubowania, po którym nastąpiło oficjalne Paso-
wanie przez Panią Dyrektor na Ucznia. 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej w tym roku po 
raz pierwszy przyłączyła się do akcji „Szkoła Pamięta”, or-
ganizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem 
przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na 
potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach związanych            
z historią danego regionu. Uczniowie wraz z nauczyciela-
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mi uczcili lokalnych bohaterów, zapalając symboliczne zni-
cze na ich pomnikach. Natomiast na szkolnym korytarzu, 
dzięki przyniesionym przez uczniów i nauczycieli pamiąt-
kom rodzinnym, powstała Galeria Wspomnień. 

Wspólnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego, 10 listo-
pada 2021 o godz. 11.11, uczniowie uczcili po raz kolej-
ny Narodowe Święto Niepodległości, w ramach ogólno-
polskiej akcji „Szkoła do Hymnu”. Następnie wzięli udział         
w Szkolnym Przeglądzie Utworów Patriotycznych, pod-
czas którego każda z klas zaprezentowała przygotowaną 
na godzinach wychowawczych pieśń patriotyczną. Nieste-
ty ze względu na pandemię przegląd odbył się w kameral-
nym gronie. Szkoła za udział w obu akcjach została uho-
norowana przez MEiN dyplomami gratulacyjnymi. 

Przedstawione działania stanowią jedynie wycinek szkol-
nej działalności. W kolejnych miesiącach uczniów czekają 
liczne wyzwania, które będą realizować zgodnie z rytmem 
pracy szkoły.

(PSPW)
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Życie przedszkolne obfituje w różnego rodzaju spotka-
nia i imprezy. Obecnie w czasie  pandemii realizacja za-
planowanych uroczystości odbywa się w grupach.

We wrześniu zorganizowano Dzień Przedszkolaka oraz 
Dzień Chłopaka. Grupę 6- latków odwiedziła pani Ania Bo-
ber, która zapoznawała dzieci z tajnikami I- szej pomocy 
przedmedycznej. Do przedszkola zawitał także gość pani 
Ania Findysz – pracownik Nadleśnictwa Przemków, która 
opowiedziała dzeciom jak zwierzęta przygotowują się do 
zimy i jak można im pomóc.

Z ŻYCIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
nr 2 w Przemkowie

Społeczność przedszkolna z okazji „Święta Niepodle-
głości” uczestniczyła w akcji „Szkoła do hymnu”. Wszyst-
kie dzieci świętowały z okazji Święta Pluszowego Misia. 
Przedszkolaki uczestniczyły także w wycieczkach do 
Wioski Indiańskiej w Ostaszowie, kina w Głogowie oraz 
w warsztatach z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka, 
„Zwierzęta zimą”. Dzieci wzięły udział w konkursie pla-
stycznym organizowanym przez Przemkowski Park Kra-
jobrazowy oraz w Powiatowym Konkursie Piosenki Eko-
logicznej pod hasłem „Rozśpiewana przyroda”, w którym 
zajęły III miejsce.

Życie przedszkolne to nie tylko uroczystości, imprezy           
i spotkania. To także codzienna realizacja planowych za-
jęć, to zabawa, spacery i pobyt na placu zabaw. Przed-
szkole Nr 2, aby uatrakcyjnić dzieciom pobyt w przedszko-
lu, realizuje także w tym roku szkolnym różne programy i 
projekty ogólnopolskie takie jak: „Dzieci uczą rodziców”, 
„W świecie Montessori”, „Gramy zmysłami”, „Kubusiowi 
Przyjaciele Natury”, „Szklanka Mleka”, „Mamo, tato wolę 
wodę”, „Czyste powietrze wokół nas”.

(PP2)
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(OSP)

W minionym okresie (wrzesień –  listopad) strażacy                
z Przemkowa wyjeżdżali do akcji 29 razy, natomiast dru-
howie z Jakubowa Lubińskiego 4 razy.

Pracowitym okresem okazał się ostatni weekend wrze-
śnia, podczas którego odbyło się XXI Dolnośląskie Święto 
Modu i Wina. W zabezpieczeniu oraz pomocy przy organi-
zacji brało udział kilkunastu strażaków z gminy Przemków 
czuwając nad bezpieczeń-
stwem przeciwpożarowym, 
obstawiając parkingi, a tak-
że Bieg po Miód. W sobo-
tę w trakcie trwania Święta 
Miodu i Wina na osiedlu 
Huta w Przemkowie do-
szło do pożaru kilkunastu 
beli siana. W długotrwałych 
działaniach trwających bli-
sko 11 godzin brały udział 
na zmianę dwa zastępy 
OSP Przemków oraz zastęp 
z OSP Jakubowa Lubińskie-
go.

Sporo pracy strażacy mie-
li także w drugiej połowie 
października, kiedy to przez 
nasz region przeszły silne porywy wiatru. Na terenie gminy 
doszło do kilku zdarzeń związanych z usuwanie powalo-
nych drzew z dróg oraz budynków, w których udział wzięli 
druhowie z OSP Jakubowo Lubińskie oraz Przemków. 

Na przełomie października oraz listopada doszło do dwóch 
poważnych pożarów budynków. W miejscowości Piotrowi-
ce spaleniu uległ budynek gospodarczy wraz z wyposaże-
niem. W działaniach trwających kilka godzin brały udział 
trzy zastępy OSP Przemków oraz strażacy z Polkowic, 
Szprotawy, Gaworzyc i Radwanic. Kilkanaście dni później 

w Wysokiej doszło do pożaru w budynku mieszkalnym. 
Niestety spaleniu uległ praktycznie cały świeżo wyremon-
towany budynek. Oprócz dwóch zastępów z OSP Przem-
ków w akcji udział brali strażacy z Polkowic, Chocianowa, 
Parchowa i Radwanic. Do pożaru komina doszło w Jaku-
bowie Lubińskim, dzięki szybkiej reakcji miejscowej OSP 
ogień na szczęście nie wyrządził większych strat – pamię-
tajmy,  przewód kominowy należy czyścic co najmniej 4 

razy w roku!

Ponadto strażacy z OSP 
Przemków dwukrotnie wy-
jeżdżali do udzielania po-
mocy medycznej osobom 
poszkodowanym, ze wzglę-
du na chwilowe braki do-
stępnych karetek Pogotowia 
Ratunkowego.

W październiku na terenie 
zakładu Volkswagen Motor 
Polska w Polkowicach od-
były się powiatowe ćwicze-
nia pod kryptonimem MOTO 
2021. W manewrach wzięły 
udział jednostki PSP Polko-
wice oraz OSP z terenu po-

wiatu włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego, do którego należy jednostka OSP Przemków.  

W dalszym ciągu samochodem OSP Piotrowice przy 
znacznym udziale strażaków z Przemkowa realizowane 
są transporty na szczepienia przeciw COVID-19 osób ma-
jących trudności z samodzielnym dotarciem do punktów 
szczepień. Przy tej okazji chcemy przypomnieć o możliwo-
ści skorzystania z bezpłatnego transportu na szczepienie.

XV ZJAZD ODDZIAŁU MIEJSKO GMINNEGO 
ZWIĄZKU OSP W PRZEMKOWIE

13 listopada 2021 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie odbył 
się XV Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, który podsumował mijającą kadencję 2016-2021. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele oraz delegaci z jednostek OSP z gminy 
Przemków oraz zaproszeni goście: Jerzy Szczupak - Burmistrz Przemkowa, st. 
bryg Sylwester Jatczak - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej                   
w Polkowicach, dh Wojciech Tylczyński - przedstawiciel Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP.

W trakcie zebrania została podsumowana działalność związku oraz jednostek 
OSP z terenu gminy Przemków. Do najważniejszych przedsięwzięć można        
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zaliczyć:
- zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Przemków;
- pozyskanie średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z JRG Polkowice dla OSP Przemków;
- przekazanie lekkiego samochodu z OSP Przemków dla OSP Jakubowo Lubińskie;
- pozyskanie środków z WFOŚiGW na zakup niezbędnego sprzętu oraz umundurowania dla OSP z gminy Przemków;
- włączenie do podziału bojowego jednostek OSP Jakubowo Lubińskie oraz OSP Piotrowice, co podniosło poziom bez-
pieczeństwa na terenie gminy Przemków;
- remont i przebudowa garaży w trzech remizach;
- reaktywacja działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Przemkowie .
Głos zabrali także goście zaproszeni przekazując podziękowania za działalność ustępującego zarządu oraz dla wszyst-
kich druhów z gminy Przemków, którzy przyczynili się do rozwoju jednostek OSP oraz pracy na rzecz gminy. Następnie 
został wybrany nowy zarząd na następną kadencję:
Prezes - Jarosław Smolarczyk
V-ce prezes - Piotr Rudyk
V-ce prezes - Karol Strychalski
Komendant gminny - Maciej Turała
Sekretarz - Małgorzata Kołtun
Skarbnik - Krzysztof Kasperski
Członek prezydium - Janusz Pyrzyk 
Członek - Aleksandra Lisowska-Juszczak 
Członek - Marcin Juszczak 
Członek - Zbigniew Stelmasiak 
Członek - Jan Sinkowski 
Wybrana została także komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Olga Śmiglewska 
V-ce przewodniczący - Andrzej Gabinet 
Sekretarz - Patryk Kraska 
Członek - Leszek Bobrowiecki 
Członek - Wiesław Szymczykowski. (OSP)

(MDP)

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA

Wraz z początkiem roku szkolnego w naszej remizie 
wróciły zajęcia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Odby-
wają się one w każdy piątek o godzinie 18, a nasz naj-
młodszy druh ma 5 lat. 

W ostatnim czasie na spotkaniach skupiamy się na 
pierwszej pomocy i trzeba przyznać, że nasi młodzi straża-
cy pomimo długiej przerwy od zajęć pamiętają naprawdę 
dużo. Druhny i druhowie świetnie radzą sobie z zabezpie-
czeniem miejsca wypadku, potrafią zrobić badanie ura-
zowe, a także udzielić pomocy przedmedycznej nie tylko 
w przypadku omdlenia, ale również przy otwartym złama-
niu. 

W czasie zajęć znajdujemy też czas na grę w strażac-
kie memory, które uwielbiają wszyscy bez względu na 
wiek. W tym roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy-
łączyła się również do Szlachetnej Paczki, w której co roku 
bierze udział nasza jednostka. 

Ze względu na pogodę, która obecnie nie rozpieszcza, 
drużyna spotyka się tylko w remizie. Opiekunki chciały 
stworzyć dzieciom ich własne miejsce, w którym poczu-
łyby się jak u siebie. Tutaj z pomocą przyszedł Burmistrz 
Przemkowa Jerzy Szczupak, który w całości pokrył koszty 
remontu i wyposażenia nieużywanego pokoju w remizie, 
za co młodzi strażacy serdecznie dziękują. 

Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach zapra-
szamy w każdy piątek o 18, zapisać się do Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej można w każdym czasie. Zachęca-
my również do śledzenia naszej strony na facebooku Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza w Przemkowie, gdzie na 
bieżąco zamieszczamy posty ze spotkań Drużyny.

w Przemkowie
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(E.S)

Sukces basebalistów
Czterech uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole 
Szkół w Przemkowie: Antoni Bednarz (kl. III), Artur Ro-
gowski (kl. III), Aleksander Bednarz (kl. V) oraz Adam Ku-
dła (kl.V) zostało powołanych do Kadry Narodowej Base-
ballu  U–12.

Dzięki wsparciu finansowemu Miejsko – Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemkowie 
drużyna baseballistów w dniu 23.10.2021 r. uczestniczyła 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Ba-
seballu w Miejskiej Górce, podczas których ciężka praca 
młodych baseballistów została zauważona przez Prezesa 
Zarządu Polskiego Związku Baseballu i Softballu – pana 
Pawła Szczepanika i nagrodzona powołaniem zawodni-
ków do Kadry Narodowej. 

Powołani baseballiści, w dniach 19 – 21.11.2021 r. uczest-
niczyli w zgrupowaniu Reprezentacji Polski Młodzików       
w Miejskiej Górce. Wśród najlepszych 26 zawodników        
i zawodniczek z całej Polski, pod okiem sztabu trenerskie-
go, doskonalili swoje baseballowe umiejętności. Celem 
szeregu szkoleń jest przygotowanie do Mistrzostw Euro-

py oraz wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo za-
wodników do dalszego szkolenia w kadrach narodowych 
w wyższych kategoriach wiekowych.

Uczniowie Zespołu Szkół na co dzień trenują baseball 
pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego - pani 
Ewy Skrypak. Korzystają z zajęć rozwijających zaintere-
sowania – koło sportowe baseball, organizowanych przez 
szkołę oraz dodatkowych zajęć realizowanych w ramach 
programów: Szkolny Klub Sportowy organizowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz  „WF z AWF” Aktyw-
ny powrót po pandemii, program Ministerstwa Edukacji             
i Nauki.

Przed Antkiem, Arturem, Alkiem i Adamem wiele pracy, 
wysiłku i wyrzeczeń, ale też mnóstwo dobrej i niezapo-
mnianej zabawy. Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze 
sukcesy!

z Zespołu Szkół w Przemkowie

Sukcesy uczniów ZS w Karate Tradycyjnym
„Słabi widzą przeszkody. Silni widzą jedynie cel. A ci Naj-
lepsi widzą przeszkody i dążą do celu” – to słowa mistrza 
karate MASUTATSU OYAMA.

Do grona najlepszych wstępują uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół 
w Przemkowie – Antoni Kearney IA, Jakub Pierzchnica 
IIB, Zosia Kania IVB, Hanna Kearney VIA, Igor Pierzchni-
ca VIIA. O sukcesach młodych karateków z ogromną przy-
jemnością informujemy poniżej.

W dniach 2-6 października 2021 r. w Katowickim Spodku 
odbyły się Mistrzostwa Europy i Puchar Dzieci w Kara-
te Tradycyjnym pod Patronatem Honorowym Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego. Pięciu wymienionych powyżej 
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uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie wzięło 
udział w tych najważniejszych dla wszystkich federacji 
karate zawodach. Wszyscy zawodnicy dzielnie walczyli          
z kolegami z 20 europejskich krajów. Antoni Kearney sta-
nął na podium zdobywając drugie miejsce w Pucharze 
Europy Dzieci. Hanna Kearney była czwarta w swojej ka-
tegorii wiekowej. Zosia Kania i Jakub Pierzchnica zdobyli 
piąte miejsce w swojej kategorii. W najliczniejszej grupie 
znalazł się Igor Pierzchnica. W grupie Igora rywalizowa-
ło 41 zawodników. Pomimo ogromnej konkurencji uczeń 
klasy VII A ostatecznie znalazł się w pierwszej dziesiątce 
najlepszych karateków.

W niedzielę 17.10.2021 w zielonogórskim CRS odbył 
się VIII Ogólnopolski Turniej Dalekowschodnich Sztuk 
Walki o Puchar Prezydenta Zielonej Góry. W turnieju                            
w trzech stylach wystartowało ponad 400 zawodników             
z Polski. Pięciu uczniów SP Nr 1 kolejny raz wzięło udział 
w najważniejszych dla nich zawodach, zdobywając bardzo 
wysokie miejsca. Młodzi wojownicy z zawodów na zawody 
coraz solidniej stąpają po krajowych i międzynarodowych 
matach. Medale potwierdzają formę młodych karateków. 
Złoto po raz kolejny wywalczył Antoni Kearney. Złoto wy-
walczyła również Zosia Kania. Kuba Pierzchnica i Hanna 
Kearney – sięgnęli po brąz. Natomiast Igor Pierzchnica 
sięgnął po medal dwa razy, zdobywając srebro w Kumite 
i brąz w Kata.

Medal to jedynie dodatek do tego, jakie wartości niesie 
ze sobą sam trening Oss. Uczniowie doskonalą swoje 
umiejętności karate w KKT Polkowice-Lubin pod okiem 
senseia Bartka Skwarskiego – Mistrza Świata oraz sensei 
Olgi Skwarskiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć!
(ZS)

(POKiB)

Mikołaj w Przemkowie
6 grudnia dla większości z nas, a zwłaszcza dla dzieci to 
czas bardzo szczególny. Każdy, duży i mały, tego dnia 
wypatruje Świętego Mikołaja z niecierpliwością i nadzieją, 
że w swoim przepastnym worku jest także coś dla niego. 
A ponieważ w Przemkowie mieszka bardzo dużo grzecz-
nych dzieci, Mikołaj zawitał również do naszego miasta.  
W godzinach od 13.00 do 16.00 wraz ze swoimi pomocni-
kami przechadzał się ulicami Przemkowa i Osiedla Huta. 
Na swojej drodze spotkał ponad 150 dzieci i każdego ob-

darował słodkimi upominkami. W zamian otrzymywał pięk-
ne wierszyki, radość i uśmiechy na dziecięcych buziach. 
Bardzo sympatyczne było niespodziewane spotkanie          
z dziecięcą drużyną „Zametu” trenującą na boisku Orlik. 
Nie obyło się bez strzelania goli do bramki bronionej przez 
Mikołaja i Elfy. Relację z wizyty Mikołaja w Przemkowie 
można obejrzeć na stronie FB Przemkowskiego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki.
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(AB)

5 grudnia 2021 r. na terenie naszej Gminy, już po raz dru-
gi, odbyła się akcja ROWEROWE MIKOŁAJKI zorgani-
zowana przez Grupę rowerową WATAHA Przemków. Kil-
kudziesięciu uśmiechniętych Mikołajów, w asyście wozu 
strażackiego OSP Przemków, wyruszyło w trasę z Osiedla 
Huta w Przemkowie do Piotrowic, Szklarek przez Przem-
ków do Wysokiej, aby rozdać dzieciom prezenty, które 
zostały zakupione ze środków zebranych we wcześniej 
zorganizowanej zbiórce oraz środków własnych członków 
i sympatyków grupy, ale także prezenty przygotowane 
przez wszystkich chętnych rodziców. 

W samo południe, w pięknej śnieżnej scenerii, Mikołaje 
zgromadzili się na Osiedlu Huta i w towarzystwie wozu 
strażackiego, wyposażeni w torby ze słodyczami dla 
dzieci, wyruszyli w trasę. Pierwszy przystanek był już po 
chwili i pierwsze prezenty (przygotowane przez rodziców 
i dziadków), słodycze i baloniki trafiły do dzieci. Była mu-
zyka, radość, zdjęcia i przede wszystkim mnóstwo zado-
wolonych i szczęśliwych dziecięcych buziek! Ciężko było 
się Mikołajom rozstać z dziećmi i ich rodzicami, ale inne 
dzieci czekały. 

W Szklarkach Mikołaje wręczyli prezent Ksaweremu,          
w Przemkowie Lence i Fabianowi oraz Kubusiowi i Tomko-
wi w Wysokiej. Dzieci pamiętały wizytę Mikołajów z ubie-
głego roku i bardzo się ucieszyły z kolejnych odwiedzin 
i oczywiście z prezentów, które zostały przygotowane po 
konsultacjach z rodzicami, tak aby było w nich wszystko 
o czym dzieci marzyły i wszystko czego potrzebują.
W okazałych paczkach znalazły się również gadżety pr      ze-
kazane przez Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka.

Mikołajkowa akcja rowerowa dostarczyła wielu pozytyw-
nych emocji zarówno tym najmłodszym jak i starszym 
mieszkańcom naszej Gminy. Nikt nie pozostawał obojęt-
ny na widok pędzących na rowerach Mikołajów, którzy              
z uśmiechami obdarowywali słodyczami każdego mijane-
go przechodnia. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku Mikołaje na rowe-
rach znów odwiedzą Przemków!!!
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Po długiej pandemicznej przerwie, od października tego 
roku zespół ruszył pełną parą. Na zajęciach grupy Kids 
1-3 klasy szkoły podstawowej, odbyły się pierwsze przy-
miarki kostiumów i gadżetów do tańca, by w grudniu na-
grać świąteczny teledysk taneczny. Taniec przedstawia 
świąteczny zawrót głowy, dużo się w nim dzieje, a całą 
choreografię dopełniają wielkie lizaki. Świąteczny teledysk 
niebawem pojawi się na Facebooku Cykad. 

13 listopada 2021 r. zespół wziął udział w wycieczce do 
Skokoloco - Parku Trampolin, gdzie odbyły się warsztaty 
akrobatyczne. Można było podszlifować swoje umiejętno-
ści, ale nie zabrakło też szaleństw na trampolinach, kon-
kurencji sportowych oraz świetnej zabawy! 

Dwie pełne wrażeń „Nocki w POK-u” zorganizowano dla 
grup: Cykady Kids (klasy 1-3) i Cykady Junior (klasy 4-7), 
na które dzieci przyniosły śpiwory, poduszki oraz wesołe 
piżamki na Piżama Party. Roześmiani, roztańczeni i chęt-
ni do wspólnych zabaw – tak członkowie zespołu spędzili 
całe nocne godziny. 

30 listopada, na zajęciach grupy najmłodszej odbyła się 
Zabawa Andrzejkowa. Wszystkie dzieci mogły przebrać 
się za ulubione postacie. Wspólne zabawy i konkurencje 
sprawiły, że dzieciom nie schodził uśmiech z twarzy. Było 
bardzo radośnie i bajkowo.

7 grudnia Mikołaj zawitał na zajęcia do Cykadowych dzie-
ci. Cały rok bacznie obserwował ich chęci do nauki nowych 
choreografii, determinację, zaangażowanie oraz uśmiech 
na twarzy podczas tańca. Postanowił więc, że do tak pra-
cowitych dzieci koniecznie trzeba przyjść i podarować im 
upominek, nawet jeśli będzie odrobinę spóźniony. Mikołaj 
został przywitany bardzo radośnie, obejrzał przygotowane 
dla niego tańce, wysłuchał wierszyki i piosenki, a także 
zatańczył razem z dziećmi. Na zakończenie rozdał pre-
zenty, które wszystkim bardzo się spodobały, a były w nich 
słodkości i butelka do picia z logo zespołu Cykady, którą 
można ze sobą zabrać wszędzie, a przede wszystkim na 
treningi zespołu.

(POKiB)
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6 listopada 2021 roku odbyły się długo wyczekiwane 
14 Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską. Ta 
edycja mogła być już piętnastą, jednak z powodu ograni-
czeń spowodowanych pandemią, w 2020 roku spotkanie, 
mające charakter najważniejszego wydarzenia organizo-
wanego przez Koło Stowarzyszenia Łemków w Przemko-
wie, nie mogło się odbyć.

Na wydarzenie, jak co roku, przybyło wielu zaproszo-
nych gości, sympatyków, znajomych, sąsiadów, przed-
stawicieli władz, sponsorów i mediów oraz dostojników 
kościelnych wszystkich lokalnych parafii. Swoją osobą 
zaszczyciła nas również Senator RP Dorota Czudow-
ska oraz Poseł na Sejm Ewa Szymańska. W tym jednym 
miejscu spotkały się 3 pokolenia uczestników, dla których 
kultura łemkowska stała się czymś swojskim, a w swej au-
tentyczności również pięknym. Przybyło ponad 300 osób 
z bliska, ale również i z daleka. Całe wydarzenie od same-
go początku co roku odbywa się w tolerancji i pokoju, jest 
wydarzeniem ważnym nie tylko dla lokalnej społeczności 
łemkowskiej. Staje się wydarzeniem kulturalnym i ilustra-
cją różnorodności i bogactwa tradycji na mapie Dolnego 
Śląska, czyli na ziemiach, na których Łemkowie zmuszeni 
byli na nowo budować swoją tożsamość.

Spotkaniu w formie koncertów towarzyszyła wystawa 
fotografii upamiętniającej 30 lat Światowych Kongresów 
Łemków - Rusinów. Swoje stoisko z literaturą miało rów-
nież stowarzyszenie ”Głogowska Edukacja Kresowa”, 
na którym można było nabyć najnowsze wydanie książki 
„Łemkowie. Losy zaginionego narodu” M. A Koprowskie-
go. Można też było kupić oryginalne kartki świąteczne 
i okolicznościowe z motywami łemkowskimi, wystawiane 
przez Lyst Studio. Patronat medialny objęło radio Lem.fm, 
Radio-Lemko oraz Tygodnik Głogowski.

Tradycją już jest, że zespoły biorące udział w spotka-
niu, oprócz oczywiście zespołu Łastiwoczka i młodszej 
grupy Łastiwczata, nie do końca są znana. Eugeniusz Ha-
bura zdradził jedynie, że przybędą z daleka i z bliska.

Na początku spotkania wystąpił zespół Łastiwczata, 
który od niedawna jest pod opieką Marty Niemasz, człon-
kini starszej grupy ŁZPiT Łastiwoczka. Najmłodsi zaśpie-
wali kilka znanych, ale również kilka nowych utworów, któ-
re pod okiem Marty ćwiczyli przez kilka ostatnich tygodni. 
Na potrzeby tego koncertu Koło Stowarzyszenia Łemków 
w Przemkowie zorganizowało dwudniowe warsztaty wy-
jazdowe dla najmłodszych do Szklarskiej Poręby, podczas 
których Marta wraz z poprzednimi instruktorami  Danie-
lem i Kasią Gałczyk opracowali repertuar śpiewany przez 
Łatiwczata. Na początku najmłodsi zaśpiewali patriotycz-
ną pieśń „Hory naszy hory”, którą odsłuchano na stojąco. 
Podczas tej pieśni można było mieć wrażenie, że tęsknota 
za ojczystą ziemią przejawia się również wśród pokoleń, 
które nie miało szans poznać życia swoich dziadków i pra-
dziadków na Łemkowynie. Tak, jakby była przekazywana 
z pokolenia na pokolenie. Łastiwczata zaśpiewała kilka 
znanych utworów oraz autorskich pieśni z twórczości Pe-
tra Murianki.

Po występie Łastiwczat wystąpiła męska grupa śpie-
wacza zespołu Łastiwoczka z repertuarem, który został 

przedstawiony na 55 Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Festiwal ten uzna-
wany jest za najważniejsze, prestiżowe spotkanie śpiewa-
ków i kapel ludowych w Polsce. Repertuarem tym grupa 
zdobyła wyróżnienie na festiwalu. Zespół zaśpiewał a’ca-
pella, czyli bez instrumentów, pieśni ze swego repertuaru: 
„Ponyże murawy”, „Tam na hori liszczyna”, „A w misteczku 
Beresteczku”. Podkreślić musimy, że zespół Łastiwoczka 
z Przemkowa, uznawany jest przez antropologów kultury 
za zespół szczególnie autentyczny, gdyż reprezentuje do-
robek kulturalny przodków w niezmienionej formie.

Po Łastiwoczce wystąpił zespół Teroczka, Łemkow-
ski zespół działający przy stowarzyszeniu Ruska Bursa 
w Gorlicach, założony przez Andrzeja i Halinę Małeckich. 
Obecnie, już od 2014 roku, kierownikiem artystycznym 
zespołu jest Andrzej Trochanowski, który jest również au-
torem aranżacji piosenek na chór i kapelę. Zespół w ory-
ginalnych strojach zaśpiewał kilka znanych, ale również 
i autorskich utworów, a nawet uświetnił całe wydarzenie 
tańcem.

Po występie zespołu Teroczka wystąpił zespół DaMyr. 
Twórcami zespołu są Dariusz i Anna Matijczak. Muzyka 
zespołu nie zamyka się w jednym stylu. Utwory grane 
przez zespół mieszają takie gatunki jak rock, tango i jazz. 
Frontman zespołu – Dariusz Matijczak przyznał, że daw-
no nie było ich na scenie, jak policzyli – minęło już 7 lat. 
Bodźcem do wydania pierwszej płyty były narodziny jego 
syna, ale w międzyczasie doczekał się drugiego, Mirona, 
który również – jak przyznał – do czegoś zobowiązuje. 
Czy to oznacza reaktywację zespołu? Tak, i tego życzy-
my im oraz przede wszystkim nam, bowiem grupa może 
mieć ogromny wpływ na rozwój kultury łemkowskiej. Pio-
senki zespołu DaMyr chwytają za duszę, a byliśmy tego 
świadkami, gdy zespół zaśpiewał utwór „Syn Łemkowy-
ny”, w którym zawarta była cała historia łemkowskiej doli, 
opowiedziana w formie wspomnienia tego, co dla Łemków 
było najcenniejsze i utracone już na zawsze. Tego po pro-
stu trzeba posłuchać. A można, gdyż całe wydarzenie było 
transmitowane na facebookowym fanpage Stowarzysze-
nia Łemków i jest tam wciąż dostępne. Grupa dała profe-
sjonalny występ i cieszymy się ogromnie, że na tym nie 
zakończą. Ich pierwsza i jak dotąd jedyna płyta nosi tytuł 
„Diakuju”. Ale to my im dziękujemy i prosimy o więcej!

Przewodniczący Koła Stowarzyszenia Łemków Euge-
niusz Habura podziękował publiczności za liczne przyby-
cie. Przyznał, że chciałby co roku czymś zaskakiwać, dla-
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tego do samego końca nie zdradza, jakie zespoły przybędą 
na Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską. Przez 
te 14 imprez, oprócz gospodarzy, czyli ŁZPiT Łastiwocz-
ka, ani razu żaden zespół się nie powtórzył, co świadczy 
o tym, że kultura łemkowska mimo niewielkiej społeczno-
ści wciąż się rozwija, ale jak sam przyznaje, każdego roku 
będzie miał trudniej. Zdradził jednak pomysł na przyszły 
rok. Są plany, aby XV Spotkania Trzech Pokoleń z Kul-
turą Łemkowską były imprezą 2-dniową. Pierwszy dzień 
miałby odbyć się w Przemkowskim Ośrodku Kultury, jak 
dotychczas, zaś w drugi dzień, dzięki przychylności wójta 
Radwanic Pawła Piwko, impreza przeniesie się do domu 
kultury w Radwanicach. Eugeniusz Habura podziękował 
lokalnym władzom, organiza-
cjom i grupie osób, którymi się 
otacza za wsparcie, gdyż – jak 
to powiedział – bez nich nie wy-
darzyłoby się nic.

Zakończenie wydarzenia 
uświetnili goście honorowi, od 
których organizatorzy usłyszeli 
wiele słów uznania. Pani Se-
nator RP Dorota Czudowska 
pogratulowała Eugeniuszowi 
Haburze i wszystkim zaanga-
żowanym osobom za zorgani-
zowanie uroczystości i życzyła 
wszystkim, aby zawsze panowała taka radość, jakiej była 
świadkiem. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak rów-
nież dołączył się do gratulacji. Obiecał, że zawsze będzie 
wspierał Stowarzyszenie Łemków oraz imprezę. Wójt 
gminy Niegosławice Jan Kosiński podziękował za zapro-
szenie na uroczystość i powiedział, że „pokolenia są waż-
ne. To jest patriotyzm, to jest historia, ale to jest przede 
wszystkim kultywowanie tego, czego nauczyli nas przod-

kowie (…). Uczymy się i bierzemy z Was przykład, aby-
śmy razem, wspólnie (…) rozsławiali tych wszystkich, któ-
rych spotkamy na swojej drodze. Żeby był zawsze śpiew, 
uśmiech, dobroć i życzliwość”.

Ostatnim punktem programu była wspólna biesiada dla 
zespołów oraz honorowych gości, na której podano trady-
cyjne łemkowskie potrawy, takie jak łemkowski żur „kisely-
cia” oraz kompot z suszonych owoców „jucha”, wpisanych 
do rejestrów potraw regionalnych Ministerstwa Rolnictwa.
Wszystko to co można było zobaczyć na scenie to efekt 
wieloletniej i ciężkiej pracy Stowarzyszenia Łemków, ze-
społów tych bliskich i tych z daleka, poświęcenia i wy-
trwałości wszystkich zaangażowanych w sprawę osób. To 

również efekt próśb instytucji 
o wsparcie finansowe, które 
od lat nie ulega zmianie przy 
rosnącej inflacji. Niejedno-
krotnie bywało, że do same-
go końca nie byliśmy pewni 
deklaracji wsparcia, na jakie 
liczyliśmy od sponsorów. Za-
wsze się udawało, chociaż nie 
zawsze było to łatwe. Dwu-
dniowa impreza w przyszłym 
roku to ambitna zmiana, moż-
liwa do zrealizowania dzięki 
wsparciu lokalnych władz i in-

stytucji. Jesteśmy otwarci, bowiem chcemy eksponować 
kulturę łemkowską w regionie, w którym ta kultura poprzez 
wzajemną dyfuzję ludności została przecież częścią kul-
tury „ziem odzyskanych”. Ale zależy nam również na od-
rębności i zachowanie tej kultury w niezmienionej formie 
tak, aby sławić Łemków, ich dorobek kulturowy, językowy 
i literacki. Cieszy zatem fakt, że ta kultura jest szanowana 
przez naszych sąsiadów i chcą sławić ją wraz z nami.

(AK)

13 listopada 2021 r. odbyło się w Przemkowie, w sali Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, „Święto Ziemniaka” zor-
ganizowane przez  Wandę Żuchowską - Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Polkowickiego przy współudziale i patronacie 
Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka.

W uroczystości uczestniczyło 90 osób – mieszkańców gminy Przemków oraz gmin ościennych. Wśród gości zaproszonych 
byli:  Burmistrz Przemkowa – Jerzy Szczupak, Radna Powiatu Polkowickiego – Ewa Mazan wraz z mężem, Dr Andrzej Sa-
dowski, Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Jan Laszczowski wraz z żoną, Przewodnicząca 
PZERiI w Przemkowie – Wiesława Maluszycka, Wiceprzewodnicząca PZERiI w Przemkowie – Wiesława Denuszek wraz 
z mężem, Prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce O/w Przemkowie – Genowefa Jabłońska, Kierownik PZDR Polko-
wice – Izabela Skut wraz z mężem, Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy- Koło w Przemkowie – Leszek Cie-
ślak, Pani Wanda Gur wraz z mężem, Pani Maria Domańska, Pani Maria Harabin, Pani Iwona Renkas – pracownik POKiB.
Święto ziemniaka wpisało się  na stałe w karty historii Przemkowa. Orga-
nizowane jest od  25 lat. Za każdym razem program imprezy jest bogaty 
i urozmaicony. W tym roku również nie obyło się bez odczytu o ziemniakach, 
recytacji „Ody do ziemniaka”, jak również recytacji wierszy napisanych na tę 
okoliczność przez Panie: Marię Harabin i Małgorzatę Bargiel.  Pani Wiesława 
Maluszycka  wcieliła się w postać naszej nieżyjącej wielkiej aktorki – Hanki 
Bielickiej i przedstawiła nam monolog z jej repertuaru. Uczestnicy byli pod 
wrażeniem występów naszych lokalnych talentów. Imprezie towarzyszyły 
liczne konkursy z ziemniakiem w roli głównej i nie tylko.

Święto Ziemniaka – 25 edycja



41

(WŻ)

Zespół Bojan przygrywał uczestnikom do tańca. Punktem kulminacyjnym „Święta Ziemniaka” był konkurs z zakresu „Nasze 
kulinarne dziedzictwo – potrawy z ziemniaka”. W tym roku do konkursu przystąpiło 11 pań. Zgodnie z regulaminem konkur-
su uczestniczki przygotowały potrawy z ziemniaka i przyniosły do oceny komisji konkursowej, która obradowała w składzie:
1. Izabela Skut   przewodnicząca komisji,
2. Gizela Smalec  członek komisji,
3. Wiesława Denuszek  członek komisji. 
Potrawy oceniano wg następujących kryteriów: walory smakowe, estetyka podania, oryginalność (za każde kryterium 
można było otrzymać od 1-5 pkt). Wyniki konkursu:
I miejsce Ewa Jagielska mieszkanka wsi Ostaszów (bomby ziemniaczane),
II miejsce Małgorzata Buryło mieszkanka Przemkowa (zapiekanka grecka Mussaka),
III miejsce Ewa Waligóra mieszkanka wsi Wilkocin (babka ziemniaczana z sosem dyniowym).

Pozostałe panie - Genowefa Kornatka, Elżbieta Sala, Lucja Szczepaniak, Iwona Robakowska, Maria Durkacz, Aneta Śliw-
ka, Urszula Dobek, Patrycja Gołębiewska - otrzymały wyróżnienia. Wszystkie potrawy były smaczne o czym uczestnicy 
święta przekonali się podczas degustacji. Wszystkim Paniom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, zdrową rywa-
lizację, a także za świetna zabawę. Laureatki konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane 
przez sponsorów. Sponsorzy: Gmina Przemków, Rada Powiatowa w Polkowicach DIR, Pani Ewa Mazan, Pani Marianna 
Kowalska, Pan Roman Kowalski,  Pan Leszek Cieślak. Organizator Święta Ziemniaka Wanda Żuchowska serdecznie dzię-
kuje wszystkim sponsorom za okazaną pomoc oraz za współpracę.

Dla Pana Kazimierza Woźniaka, mieszkańca wsi Jędrzy-
chówek, lokalnego społecznika i samorządowca, zorgani-
zowany został benefis. Była to już V edycja tego ważnego 
przedsięwzięcia. Celem organizacji tego typu spotkań jest 
podziękowanie osobom wyróżniającym się w swej dzia-
łalności za pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej 
i powiatowej. 

Benefis zorganizowany został 2 października 2021r. 
w świetlicy wiejskiej w Jędrzychówku. W uroczystości 
uczestniczyło 60 osób, w tym zaproszeni gości: Pan Kamil 
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Ciupak - Starosta Polkowicki, Pan Jerzy Szczupak -  Bur-
mistrz Przemkowa, Pan Jan Zarzycki -  członek Zarządu 
Rady Powiatu Polkowickiego, Pan Leszek Frąckowiak -  
Sekretarz Gminy Przemków, Pani Małgorzata Frąckowiak 
- Przewodnicząca 
Związku Gmin  Za-
głębia Miedziowego 
w Polkowicach, Pani 
Marianna  Kowalska 
-  wiceprzewodni-
cząca Rady Powia-
tu, Pani Magdalena 
Mikołajewska -  na-
czelnik Wydziału 
Promocji Powiatu, 
radni Rady Miejskiej 
w Przemkowie: Pa-
nie Anna Łukawa 
i Iwona Kosińska 
oraz Pan Jan Py-
rzyk, Pan Mateusz 
Robakowski - przed-
stawiciel DIR, Pani Bogumiła Ornatowska – Cichoszew-
ska  - Dyrektor POKiB, Pani Iwona Renkas, Pani Mariola 
Leńczuk -  kierownik ARiMR w Polkowicach, Pan Tomasz 
Rydzanicz -  sołtys wsi Wysoka, rodzina i znajomi Pana 
Kazimierza.  
Benefis składał się z dwóch części: części oficjalnej oraz 

biesiadnej. W  trakcie uroczystości Pan Starosta oraz 
Pan Burmistrz wręczyli Panu Kazimierzowi statuetki z 
podziękowaniami za pracę na rzecz społeczności lokal-
nej. Życzenia, gratulacje i podziękowania złożyli goście i 

uczestnicy spotkania. 
Powiedziano wiele 
ciepłych i miłych słów, 
które chwilami dopro-
wadzały do wzruszeń. 
Panie Małgorzata Bar-
giel i Maria Harabin 
z okazji benefisu na-
pisały wiersze, które 
recytowały przy całym 
audytorium - były to 
wiersze o Panu Kazi-
mierzu. Po części ofi-
cjalnej uczestnicy oraz 
goście zostali zapro-
szeni do wspólnego 
pamiątkowego zdję-
cia. Była także okazja 

do wzniesienia toastu za  zdrowie lokalnego działacza 
i lidera. W drugiej części spotkania odbył się  pokaz żywie-
niowy z zakresu – „Zdrowa żywność.”  W trakcie pokazu 
degustowano różnorodne potrawy i oceniano ich walory 
smakowe.

(WŻ)

Są ludzie, dla których sprawy 
lokalne, problemy sąsiadów 
bliższych i dalszych, rozwój 
miejsca w którym żyją i zacho-
wanie tradycji są sprawą naj-
ważniejszą, dla której potrafią 
się poświęcić. Z całą pewnością 
taką osobą jest pan Zdzisław 
Janisio, mieszkaniec Przem-
kowa od ponad 70 lat. Wielo-
krotnie wybierany na przedsta-
wiciela mieszkańców w radzie 
miejskiej czy powiatu. 

Zdzisław Janisio urodził się 
23 lipca 1943 r. w Siemia-
nówce w okolicach Lwowa. 
Jego doświadczenie w pracy 
samorządowej jest ogrom-
ne. Zasiadał dwie kadencje 
w Radzie Powiatu Polkowic-
kiego. Kilkanaście lat repre-
zentował swoich wyborców 
w Radzie Miejskiej w Przem-
kowie, do dziś jest radnym wybranym w kadencji 2018-
2023. Przez 21 lat był ławnikiem Sądu Okręgowego 
w Legnicy, w latach 1986-2007.

Każdy kto zna pana Zdzisława 
wie, jak mocno potrafi się zaan-
gażować w sprawy dotyczące na-
szego miasta. Przeciwstawiać się 
wszystkiemu co może mieć nie-
korzystny wpływ na jego rozwój 
i bezpieczeństwo mieszkańców, 
a jednocześnie mocno wspierać 
inicjatywy służące podtrzymaniu 
dziedzictwa historycznego i pod-
kreślające urok naszego regionu. 
Jest na pewno odważny w swoich 
działaniach i bardzo zdecydowany 
gdy przyjdzie mu walczyć o coś, 
w co mocno wierzy, a szczególnie 
w obronie praw mieszkańców. Wie-
lu z nas pamięta jak  uporczywie 
walczył przeciwko uruchomieniu 
biogazowni w Niegosławicach, któ-
ra mogłaby mieć negatywny wpływ 
na środowisko Przemkowa. Wciąż 
dąży do przywrócenia rekreacyjnej 
funkcji kąpieliska, pamiętając cza-

sy jego świetności, kiedy stanowiło 
jedno z głównych miejsc odpoczynku dla mieszkańców 
gminy.

Popiera każdą inicjatywę, która może mieć wpływ na 
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(UM)

(AŁ)

poprawę warunków życia lokalnej społeczności. Chęt-
nie udziela się na rzecz Związku Emerytów i Rencistów 
oraz Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Jak wielokrotnie pod-
kreśla „temu miastu oddał swoje życie, miłość i energię, 
a dziś chce się podzielić swoją historią życia”. A życie 
pana Zdzisława to ciekawy kawałek historii, który obfitu-
je w wiele niezwykłych wydarzeń, ale również tragicznych 
chwil, szczególnie tych rodzinnych z najmłodszych lat. Hi-
storii, która pokazuje jego podróż z Siemianówki w 1946 
r. do Przemkowa i drogę do dorosłości. Jest ojcem trójki 
dzieci, Wojciecha, Janusza i Jolanty. Do 1995 r. pracował 
w przemkowskich Zakładach Odlewniczych, ostatnio na 
stanowisku mistrza działu narzędziowni. Od 1997 r. sku-
pił się na działalności społecznej, rozpoczynając od prze-
wodniczącego komitetu osiedlowego. Twierdzi, że ludzie 

Co słychać w Wysokiej?
Po trudnym okresie pandemicznych obostrzeń biblio-

teka oraz nowa świetlica wiejska w Wysokiej tętnią ży-
ciem. Ostatnim wydarzeniem była wizyta Świętego Miko-
łaja. Atrakcją tegorocznego spotkania Mikołajkowego było 
przedstawienie teatralne pt. „Zagubiony list”, odegrane 
przez teatr Kokon Kreatywny z Krakowa. Były też tańce 
i zabawy ze Świętym Mikołajem i elfami oraz prezent dla 
każdego dziecka. 

Ponadto w świetlicy Panie ze Stowarzyszenia Dzie-
ci Wojny w Polsce Koło Terenowe nr 5 w Wysokiej wraz 
z mieszkankami wsi spotykają się na zajęciach kulinar-
nych oraz wokalnych, śpiewają piosenki ludowe z różnych 
regionów Polski oraz pieśni patriotyczne. Organizowane 
są spotkania okolicznościowe: Światowy Dzień Kobiety 
Wiejskiej, spotkanie z okazji 11 Listopada czy Andrzejko-
we. Panie ze Stowarzyszenia Dzieci Wojny ćwiczą na za-
jęciach Gimnastyka dla seniora, a dla mieszkańców Wyso-
kiej, którzy chcą zwiększyć sprawność fizyczną i kondycję 
organizowany jest aerobik. Dla dzieci prowadzone są za-
jęcia przyrodniczo-edukacyjne przygotowane przez pra-
cownika Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, zajęcia 
pt. Seniorzy czytają dzieciom Baśnie Braci Grimm oraz 
Mamy czytają dzieciom. Odbywają się warsztaty technicz-
no-plastyczne i rękodzieła, jest czas na  gry planszowe 
i zabawy ruchowe. Organizowane są spotkania okoliczno-
ściowe dla dzieci, ostatnio Zabawa Andrzejkowa.

Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego! Zapraszamy 
na zajęcia małych i dużych.

wybierają go w wyborach, mając do jego osoby zaufanie. 
Bez wątpienia upór pana Zdzisława pomógł i wciąż poma-
ga rozwiązać i zakończyć pozytywnie wiele spraw. Nie boi 
się publicznie zabierać głosu, ale rozmawia też z każdym 
zainteresowanym mieszkańcem indywidualnie. Bliskie 
jego sercu są sprawy związane z przywróceniem świet-
ności zabytkowych obiektów w naszym mieście, terenów 
kąpieliska. Jako radny okazuje wsparcie dla wszelkich 
inicjatyw samorządowych, które pozwolą zrewitalizować 
przestrzeń publiczną w Przemkowie i mają wpływ na jego 
rozwój, tak aby mieszkańcom żyło się w nim wygodniej 
i bezpieczniej. 

Życzymy panu Zdzisławowi dalszej pasji, zdrowia i sił 
w realizacji zaplanowanych zamierzeń.
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Od 8 września br. w Przemkowskim Ośrodku Kultury pro-
wadzone są zajęcia plastyczne Akademii Młodego Arty-
sty – GRYZMOŁKOWO. Uczestniczące w nich dzieci od 
6 roku życia mogą się artystycznie zrealizować, znaleźć 
swoją ulubioną technikę plastyczną, rozwijać talenty. Za-
jęcia polegają na pracy z różnymi materiałami. Własno-
ręcznie zrobiona praca cieszy każdego artystę, ale to 
także świetny pomysł na prezent dla rodziców, dziadków, 
rodzeństwa czy przyjaciół.

(POKiB)

(UM)

Konstanty Ildefons Gałczyński powiedział: „Nie wystarczy 
pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce 
i przenieść ją przez całe życie”. Doskonałym przykładem 
miłości, z którą można przejść przez całe życie są pary 
małżeńskie, które 15 grudnia 2021 r. świętowały w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Przemkowie 50-lecie pożycia 
małżeńskiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas Państwo Stanisława 
i Jerzy Anczykowscy, Krystyna i Wacław Świdzińscy, Ewa 
i Stanisław Kikowscy, Helena i Leszek Szczęsny, Bogumi-
ła i Władysław Rutkowscy, Krystyna i Aleksander Fedor-
czakowie.

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubila-
tów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nie-

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

przerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Praw-
dziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa 
wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wza-
jemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat są nagra-
dzane w naszym Kraju na mocy ustawy z dnia 16 paździer-
nika 1992 roku o orderach i odznaczeniach - specjalnym 
medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. O odznaczenia takie dla Jubilatów wystąpił 
Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak. Wręczając Jubi-
latom odznaczenia życzył długich i jeszcze piękniejszych 
wspólnych lat w zdrowiu, pomyślności i wzajemnej miłości. 
Takie jubileusze są zarówno dowodem zrozumienia istoty 
związku małżeńskiego jak i doskonałym przykładem dla 
młodych pokoleń.
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(POKiB)

(POKiB)

Zapraszamy na indywidualne lekcje nauki gry na instru-
mentach dętych. Zajęcia przeznaczone są zarówno dla 
dzieci, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z mu-
zyką, jak i osób dorosłych, które nie miały do tej pory 
możliwości uczenia się gry na instru- mentach. Lekcje 
prowadzone są przez specjalistę, kapelmistrza 
Przemkowskiej Orkiestry Dętej. 

NAUKA GRY NA
INSTRUMENTACH Po raz kolejny w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Biblio-

tece został utworzy Sztab Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Zapraszamy serdecznie wszystkich, któ-
rzy chcieliby zagrać z nami podczas jubileuszowego 30. 
Finału i zostać wolontariuszem WOŚP (od 16 roku życia). 
Ilość miejsc i czas przyjmowania zgłoszeń są ograniczo-
ne, dlatego nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś! Wszelkie 
informacje dotyczące Finału WOŚP, który odbędzie się 30 
stycznia 2022 r. w naszej gminie, będziemy przekazywać 
na bieżąco. Zachęcamy do zgłaszania się w wiadomo-
ści prywatnej na Facebooku lub pod nr tel. 76 831 94 93 
i 513 048 939. 
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Planowany rozkład jazdy (03.01.2022 do 30.12.2022)

LINIA POLKOWICE – PRZEMKÓW (D),

kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

D D D D

 Godziny  odjazdu

z Polkowic

 ↓

 

Odl.

km

Dworce i przystanki Odl.

km

↑

 Powrót do 

Polkowic

5:59 16:30 0 Polkowice, ul. Skalników (przy SP3) 0,9 7:43 18:16

6:01 16:32 0,9 Polkowice ul. Młyńska,DA 1,0 7:41 18:14

6:04 16:35 1,0 Polkowice ul. Chocianowska/Azaliowa 7,3 7:38 18:11

6:14 16:45 7,3 Ułanów skrż. 1,4 7:28 18:01

6:16 16:47 1,4 Sieroszowice skrz./sklep 1,0 7:26 17:59

6:18 16:49 1,0 Sieroszowice pos.47 1,8 7:24 17:57

6:20 16:51 1,8 Kłębanowice skrz. 1,2 7:22 17:55

6:22 16:53 1,2 Kłębanowice 1,6 7:20 17:53

6:26 16:57 1,6 Buczyna 1,2 7:16 17:49

6:29 17:00 1,2 Strogoborzyce 2,0 7:13 17:46

6:32 17:03 2,0 Nowa Kuźnia 2,0 7:10 17:43

6:34 17:05 2,0 Nowy Dwór 0,9 7:08 17:41

6:36 17:07 0,9 Nowy Dwór 1,7 7:06 17:39

6:39 17:10 1,7 Krępa 2,0 7:03 17:36

6:41 17:12 2,0 Ostaszów 1,2 7:01 17:34

6:43 17:14 1,2 Łężce 1,2 6:59 17:32

6:44 17:15 1,2 Przemków, ul. ks.Jana Skiby 2,0 6:58 17:31

6:46 17:17 2,0 Przemków ul. Szprotawska 0,9 6:56 17:29

6:47 17:18 0,9 Przemków ul. Fabryczna/Strumykowa 1,1 6:55 17:28

6:48 17:19 1,1 Przemków Mała Huta/ul. Kolejowa 0,9 6:54 17:27

6:49 17:20 0,9 Przemków ul. Kolejowa/Szkolna 0,9 6:53 17:26

6:50 17:21 0,9 Przemków Pętla ul. Akacjowa DINO 0 6:52 17:25

51’ 34,2 34,2

Planowany rozkład jazdy (od 03.01.2022 r. do 30.12.2022 r.)

LINIA POLKOWICE – PRZEMKÓW (S),

kursuje w dni nauki szkolnej

S S

 Godzina 

odjazdu z 

Polkowic ↓
Odl.

km

Dworce i przystanki Odl. 

km

↑

Godzina

powrotu  do

Polkowic 

10:44 0 Polkowice, ul. Skalników (przy SP3) 0,9 12:28

10:46 0,9 Polkowice ul. Młyńska,DA 1,0 12:26

10:49 1,0 Polkowice ul. Chocianowska/Azaliowa 7,3 12:23

10:59 7,3 Ułanów skrż. 1,4 12:13

11:01 1,4 Sieroszowice skrz./sklep 1,0 12:11

11:03 1,0 Sieroszowice pos.47 1,8 12:09

11:05 1,8 Kłębanowiceskrz. 1,2 12:07

11:07 1,2 Kłębanowice 1,6 12:05

11:11 1,6 Buczyna 1,2 12:01

11:14 1,2 Strogoborzyce 2,0 11:58

11:17 2,0 Nowa Kuźnia 2,0 11:55

11:19 2,0 Nowy Dwór 0,9 11:53

11:21 0,9 Nowy Dwór 1,7 11:51

11:24 1,7 Krępa 2,0 11:48

11:26 2,0 Ostaszów 1,2 11:46

11:28 1,2 Łężce 1,2 11:44

11:29 1,2 Przemków, ul. ks.Jana Skiby 2,0 11:43

11:31 2,0 Przemków ul. Szprotawska 0,9 11:41

11:32 0,9 Przemków ul. Fabryczna/Strumykowa 1,1 11:40

11:33 1,1 Przemków Mała Huta/ul. kolejowa 0,9 11:39

11:34 0,9 Przemków ul. Kolejowa/Szkolna 0,9 11:38

11:35 0,9 Przemków Pętla ul. Akacjowa DINO 0 11:37

51’ 34,2 34,2

NOWE POŁĄCZENIA NA TRASIE 
PRZEMKÓW - POLKOWICE

 Burmistrza Przemkowa Jerzy Szczu-
pak zadeklarował udzielenie pomocy 
finansowej Powiatowi Polkowickiemu 
w postaci dotacji celowej w wysoko-
ści do 100 tys. zł rocznie z przezna-
czeniem na dofinansowanie powia-
towych przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicz-
nej w okresie od stycznia do grudnia 
2022 r. na liniach komunikacyjnych 
przebiegających na obszarze Powia-
tu Polkowickiego. W związku z tym 
już w styczniu uruchomione zostaną 
nowe przejazdy na trasie Przemków 
Polkowice. Planowany rozkład jazdy 
przewiduje 3 kursy z Przemowa do 
Polkowic o godz. 6.52, 11.37 i 17.25 
oraz z Polkowic do Przemkowa 
o godz. 5.59, 10.44 i 16.30. 

To wspólny projekt Powiatu Polko-
wickiego, Gminy Przemków, Radwa-
nice, Gaworzyce i Polkowice. Jest to 
odpowiedź na wielokrotnie zgłaszane 
przez naszych mieszkańców uwagi 
dotyczące problemów z dojazdem do 
Polkowic i miejscowości ościennych. 
Szczegółowy rozkład jazdy publiku-
jemy w bieżącym numerze.

(UM)



laureaci konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych
Jak widzę moje miasto Przemków za 20 lat

Mikołaj Stafiniak - klasa 1A SP nr 1
I miejsce - kat. klasy I - IV

Jakub Boczniewicz - klasa 1A SP nr 1
II miejsce - kat. klasy I - IV

Antoni Balon - klasa 7A SP nr 2
II miejsce - kat. klasy V – VIII

Wiktoria Gliszczyńska - klasa 2A SP nr 2
III miejsce - kat. klasy I - IV

Marco Schreiner
klasa 3A SP nr 2

Agnieszka Węgrzyn
klasa 1 PSP w Wysokiej

Helena Stafiniak
klasa 1A SP nr 1

Aleksandra Kapłon - klasa 5A SP nr 2
III miejsce - kat. klasy V – VIII

Hanna Sawicka - klasa 5A SP nr 2
I miejsce - kat. klasy V – VIII
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