
 
 

 

 

 

 
 Pierwszym miastem, które został

na prawie niemieckim była Złotoryja w roku 
1211. W II połowie XIII wieku powsta
70 miast, był to czas największego nasilenia 
alokacji na Śląsku. Właśnie pośró
miast znalazł się Przemków. Prawo 
niemieckie pozwalało na gwarancj
wolności osobistej oraz dziedzicznego 
prawa do uprawiania ziemi, prawo 
tworzenia samorządu, a także prawo do 
wolnizny (zwolnienie od świadcze
właściciela ziemi na kilka lat). 

 Dawniej Przemków wchodził 
księstwa głogowskiego, które zosta
utworzone na ziemiach plemienia  
Dziadoszan.  

 Miasto Przemków najprawdopodobniej 
zostało założone w roku 1280 przez ksi
ścinawskiego Przemka I - skąd te
nazwa.  

 Ze źródeł historycznych wiadomo, 
chciał z Przemkowa uczynić
wymiany i produkcji rzemieślniczej. 

.  Przemków miał korzystne poł
szlaku handlowym, jednak brak w 
ówczesnym czasie prawa sk
komory celnej sprawiło, że nie mia
sprzyjającej sytuacji do rozwoju 
gospodarczego i zaczął być coraz bardziej  
zależny od pana feudalnego.  

 Pierwsza wzmianka o istnieniu miasta 
Przemków pojawiła się w historycznych 
źródłach w roku 1305, kiedy to w kancelarii 
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biskupa Henryka z Wierzbnej sporz
wsi i miast. 

Głównym zajęciem najdawniejszych 
mieszkańców Przemkowa b
Rozwijało się rzemios
1561 Przemków uzyska
organizowania cotygodniowych targów oraz 
jarmarków. Z biegiem lat zacz
kolejne zawody m.in.
hodowla owiec, rozwija
cechy rzemieślnicze. Jednak najwi
dochody przynosiła miastu produkcja piwa. 
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