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z okazji świąt Wielkanocnych życzymy Państwu
aby ten wyjątkowy, nadchodzący czas, 

mimo wszelkich trudności i problemów z jakimi musimy się zmagać, 
był okresem duchowej odnowy, spokoju i wewnętrznej siły.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni wszystkich wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością

i nadzieją patrzeć w przyszłość. 
Radosnego Alleluja życzą

w imieniu własnym i pracowników Urzędu Miejskiego
oraz Radnych Rady Miejskiej w Przemkowie

Szanowni Mieszkańcy Przemkowa,
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Szanowni Mieszkańcy Przemkowa,
pierwszy numer Wieści Przemkowskich w tym roku to 
przede wszystkim szansa na podzielenie się planami na 
przyszłość. Niestety naszą radość z coraz mniej restryk-
cyjnych ograniczeń związanych z pandemią i powrotem 
do „normalności” zniweczył zbrojny atak na naszych są-
siadów w Ukrainie. Musieliśmy przepracować nasze cele 
i zamierzenia i dostosować się do zmieniających się z dnia 
na dzień warunków, aby sprawnie zorganizować pomoc 
dla przybywających do nas mieszkańców kraju ogarnię-
tego działaniami wojennymi. To dla nas priorytet. Ludzie 
uciekający przed wojną potrzebują pomocy, a my robimy 
wszystko żeby sprawnie jej udzielać. Nie bez znaczenia 
jest oczywiście Państwa pomoc jako mieszkańców. Udział 
w organizowanych akcjach charytatywnych i zbiórkach jest 
ogromny. Każdego dnia otrzymujemy sygnały świadczące 
o chęci pomocy i zaspokojenia potrzeb uchodźców. W akcje 
aktywnie włączyły się wszystkie nasze jednostki i szerokie 
grono wolontariuszy. Chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim osobom i instytucjom, które w jakikolwiek spo-
sób udzieliły wsparcia osobom uciekającym przed traumą 
wojny. Serdecznie dziękuję strażakom Ochotniczej Straży 
Pożarnej, których pomoc jest nieoceniona!

Planowane zadania
Pomimo wielu koniecznych zmian w pracy i funkcjonowa-
niu urzędu, wynikających z obecnej sytuacji, realizujemy 
nasze zadania zgodnie z planem. Przed nami okres wy-
tężonej pracy związany z realizacją potężnych rzeczowo 
zadań, które choć początkowo utrudnią, to fi nalnie wpłyną 
na zdecydowaną poprawę warunków życia w naszym mie-
ście. Przygotowujemy się do ogłoszenia postępowania na 
wyłonienie wykonawcy, który przeprowadzi rewitalizację 
centrum naszego miasta zgodnie z zatwierdzonym wła-
śnie projektem i dokumentacją. Wizualizację centrum pre-
zentowaliśmy Państwu na łamach naszego biuletynu już 
w ubiegłym roku. Proces opracowywania dokumentacji, 
w związku z koniecznością dokonania licznych uzgodnień, 
trwał ponad rok. W najbliższym czasie zostanie również 
ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy 
budowy i modernizacji dróg wraz z infrastrukturą wodo-
ciągowo-kanalizacyjną i oświetleniową na Osiedlu Głogow-
skim. Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy 
na potrzeby ogłoszenia zamówienia w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj”. To zadanie planowane na kilka lat, na realizację 
którego w I etapie, pozyskaliśmy ponad 10 mln dofi nanso-
wania. Mam nadzieję, że postępowania zakończą się wy-
nikiem pozytywnym i bez większych zakłóceń przystąpimy 

do realizacji zadań. Przede wszystkim liczymy na to, że 
pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych, środki 
zaplanowane na zadania, w tym pozyskane dofi nansowa-
nie z zewnątrz, będą wystarczające na wykonanie pełnego 
zakresu rzeczowego projektów w przewidzianym terminie.

W najbliższym czasie wyłoniony zostanie także wykonawca 
dokumentacji projektowej na rewitalizację parku miejskiego 
w Przemkowie. Zadanie obejmie swoim zakresem m.in. cię-
cia pielęgnacyjne, montaż małej architektury i lamp, remont 
sceny. Tak, aby park stał się miejscem rekreacji i wspólnego 
odpoczynku nas wszystkich. Po raz kolejny, przy wsparciu 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonany zo-
stanie remont gminnej drogi. Tym razem nowa nawierzchnia 
i chodniki pojawią się na odcinku ul. Kamiennej i Kościuszki. 

Plany na przyszłość
Z całą pewnością nie zwalniamy tempa! Rok 2021 był re-
kordowy pod względem wielkości pozyskanego wsparcia, 
planujemy jednak powtórzyć sukces również w tym roku. 
Jak często powtarzam, w przypadku gminy z budżetem jak 
nasza, wysokość pozyskanych środków pozabudżetowych 
często determinuje realizację wielkich inwestycji. Dlatego 
jako gmina bierzemy udział we wszystkich ogłaszanych na-
borach i konkursach. Złożyliśmy wnioski o dofi nansowanie 
wielu zadań gminnych, które ułatwią życie w Przemkowie 
i przyśpieszą rozwój naszego miasta. A więc będą miały 
wpływ na nas wszystkich jako mieszkańców. 

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą, tych w najgorszym stanie m.in. ul. Karpowa, Długa, 
Akacjowa, Fabryczna, Strumykowa, Ogrodowa, Wilcza, droga 
w Wysokiej i Jakubowie Lubińskim to największe zadanie, 
na które złożyliśmy wniosek o dofi nansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład w wysokości ponad 10 mln złotych. 
Staramy się również o wsparcie na uzupełnienie oświetlenia 
drogowego z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojo-
wej. Chcemy przebudować drogę gminną na odcinku Łężce 
– Ostaszów w celu dostosowania jej do ruchu rowerowego 
tak, aby połączyć ją z siecią dróg rowerowych tworzoną na 
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terenie powiatu polkowickiego. Na ten cel chcielibyśmy 
pozyskać wsparcie w wysokości ponad 1,5 mln złotych. 
Staramy się także o dofi nansowanie przebudowy insta-
lacji wodociągowej na terenie osiedla Huta, której liczne 
awarie utrudniają życie okolicznych mieszkańców. Wciąż 
szukamy szans wsparcia na zagospodarowanie terenu przy 
wybudowanym zapleczu socjalnym na stadionie miejskim. 
Już niedługo zamontowane zostaną urządzenia siłowni ze-

wnętrznej, na które otrzymaliśmy wsparcie z KGHM Polska 
Miedź SA, złożyliśmy wniosek o dofi nansowanie zadania 
polegającego na rozbiórce starych nawierzchni dróg i chod-
ników oraz utwardzeniu ciągów komunikacyjnych wokół 
budynku. Budynku zaplecza socjalnego, który został już 
odebrany i mam nadzieję, służyć będzie wszystkim naszym 
mieszkańcom. Efekty wykonanych prac prezentujemy Pań-
stwu w bieżącym numerze Wieści Przemkowskich.

Zestawienie złożonych wniosków i otrzymanego dofinansowania 
 

Wnioski rozstrzygnięte –przyznane dofinansowanie 

Lp. Tytuł projektu Pozyskane 
wsparcie 

Wartość 
inwestycji 

1. Rewitalizacja zabytkowego centrum Przemkowa poprzez 
utworzenie skwerów i deptaka 

1 800 000,00 
RFIL 

1 497 812,50 
Polski Ład 

 
 

3 497 812,50 

2. Budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Leśna Góra 3 w 
Przemkowie 
Wnioskowana kwota Polski Ład 2022 

1 200 000,00 
 

1 600 000,00 

3 388 372,51 

3. Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Przemkowie 
 

450 000,00 590 000,00 

4. 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 

5.  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 

6. Remont nawierzchni części ulicy Kamiennej i Kościuszki  1 241 560,00 1 551 950,00 

7. Sprzęt komputerowy dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR 227 500,00 227 500,00 

8. Sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie w ramach projektu 
„Cyfrowa Gmina” 

248 460,00 248 460,00 

Wnioski złożone czekające na rozstrzygnięcie 
 

Lp. 
 

Tytuł projektu 
Wysokość 

wnioskowanego 
wsparcia 

Wartość 
inwestycji 

1. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez przebudowę stadionu 
miejskiego w Przemkowie  

285 319,10 843 131,47 

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piotrowicach poprzez 
rewitalizację zieleni wysokiej  

24 688,80 49 377,60 
 

3. Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Przemków 
poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego  

120 000,00 189 000,00 

4. Przebudowa instalacji wodociągowej na terenie osiedla Huta w 
Przemkowie  

1 175 556,31 1 200 556,31 

5. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 
miejscowości Przemków, Wysoka, Jakubowo Lubińskie  

10 818 792,91 11 388 792,91 

6. Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Przemków poprzez 
przebudowę dróg gminnych w celu dostosowania do ruchu 
rowerowego  

1 600 000,00 2 083 981,76 

7. Utworzenie Centrum Integracji Historyczno-Kulturalno-Społecznej 
w Przemkowie 

3 251 580,30 3 612 867,00 

8.  Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością 
gminy Przemków 

34 955,00 55 661,15 

 

Zestawienie złożonych wniosków i otrzymanego dofinansowania

Szanowni Państwo,
to tylko część planowanej przez nas na 2022 rok pracy. Największe zadania, których rozpoczęcie stanie się poważnym 
wyzwaniem, ale i impulsem dalszego rozwoju gminy. Choć musimy działać w warunkach dużej niepewności wierzę, że uda 
się zrealizować pełen ich zakres. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że przed nami trudny okres. Obecne uwarunko-
wania rynkowe, które są w dużej mierze wynikiem trwających działań wojennych u naszych sąsiadów, a także wzmożone 
wydatki na realizację dodatkowych zadań powodują, że sytuacja budżetowa wielu samorządów, w tym naszej gminy, może 
ulec zmianie. Możemy mieć trudności ze znalezieniem w budżecie środków na wykonanie wszystkich niezbędnych dla 
naszej miejscowości inwestycji. Zachęcam Państwa do śledzenia naszych stron internetowych, na których na bieżąco 
zamieszczamy informacje o działalności samorządu, a obecnie o wszelkich aspektach pomocy niesionej przybywają-
cym do nas obywatelom Ukrainy. Życzę Państwu niesłabnącej energii do działania i niesienia pomocy, a w okresie Świąt 
Wielkanocnych zasłużonego wypoczynku i radosnych spotkań z bliskimi.

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak
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Zakończono prace i przekazano 
do użytkowania nowe zaplecze 
socjalne na stadionie miejskim 
w Przemkowie. Realizacja zadania 
została wsparta ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach programu „Sportowa 
Polska - program rozwoju lokal-
nej infrastruktury sportowej”- 
edycja 2020. Gmina pozyskała 
936 400,00 zł dofi nansowania, 
a całość inwestycji zamknęła się 
kwotą 2 303 587,14 zł. 11 czerw-
ca 2021 r. przekazano plac budo-
wy fi rmie Kinga – Serwis Kinga 
Tkacz z Polkowic, która została 
wybrana w drodze przeprowadzo-
nego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na za-
danie.

Realizacja przedsięwzięcia roz-
poczęła się od rozbiórki starego 
budynku zaplecza socjalno-szat-
niowego. Nowy obiekt to parterowy budynek z dwuspado-
wym dachem o powierzchni użytkowej blisko 400 m2. Obiekt 
dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W budynku są 4 szatnie z pełnym węzłem sanitarnym każda, 
szatnia dla sędziów z węzłem sanitarnym, pokój dla trenera, 
łazienka dla osób niepełnosprawnych, sala odpraw, po-
mieszczenia magazynowe, w tym magazyn strojów i pralnia. 
W budynku znajdują się również toalety dla gości z wejściem 
z zewnątrz. Dla osób korzystających z obiektu przygotowano 
profesjonalnie wyposażoną siłownię.

Nowy budynek pozwoli w pełni i bezpiecznie korzystać 
z obiektu stadionu zawodnikom Miejsko-Gminnego Klubu 
Sportowego ZAMET, w tym dzieciom i młodzieży, trenerom, 
sędziom oraz przyjezdnym drużynom, a co się z tym wiąże 
przeprowadzać rozgrywki i turnieje. Obiekt służyć będzie 
wszystkim mieszkańcom Przemkowa, którzy chcą rozwijać 
swoje sportowe pasje. Zarządcą obiektu jest Miejski Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie. W trakcie opra-
cowywania jest regulamin korzystania z obiektu zaplecza, 
w tym z siłowni.

W najbliższym czasie stadion zostanie doposażony w ze-
wnętrzne urządzenia fi tness dofi nansowane z KGHM Polska 
Miedź SA w ramach umowy współpracy na rzecz działań 
z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i progra-
mów prospołecznych dla mieszkańców Gminy Przemków. 
Gmina złożyła także wniosek o dofi nansowanie w ramach 
projektu pn. „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez 

przebudowę stadionu miejskiego w Przemkowie” zadania 
polegającego na zagospodarowaniu otoczenia nowo wy-
budowanego obiektu. Zadanie będzie obejmowało robo-
ty rozbiórkowe i demontażowe starych nawierzchni dróg 
i chodników oraz wykonanie nowych ciągów komunika-
cyjnych, a tym samym zapewni komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników ogólnodostępnego obiektu, w tym bezpiecz-
ne korzystanie z urządzeń siłowni wewnątrz budynku i ze-
wnętrznej oraz boisk. 

Kompleksowa przebudowa stadionu miejskiego, zgodnie 
z opracowaną dokumentacją, zakłada w przyszłości m.in. 
przebudowę ogrodzenia całości obiektu, wykonanie systemu 
nawadniania boisk, przebudowę trybun, wykonanie bieżni, 
monitoring obiektu. Jednak realizacja kolejnych etapów 
zadania uwarunkowana jest możliwościami fi nansowy-
mi gminy, a przede wszystkim perspektywami pozyskania 
środków pozabudżetowych.

(UM)

Nowe zaplecza na stadionie miejskim
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sprzętu IT i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbez-
pieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. 
System informatyczny Urzędu Miejskiego w Przemkowie 
obejmuje system elektronicznego zarządzania dokumen-
tacją oraz systemy dziedzinowe. Posiadane oprogramo-
wanie i sprzęt w większości wyczerpało swoje możliwości 

w zakresie poprawy stanu cyberbezpieczeństwa, 
wewnętrznej integracji oprogramowania oraz 
uruchamiania e-usług dla obywateli. W ramach 
realizacji grantu przewidziana jest poprawa 
stanu cyberbezpieczeństwa poprzez m.in: 
przeprowadzenie i wdrożenie zaleceń audytu 
bezpieczeństwa, zakup urządzenia sprzęto-
wego do zabezpieczenia sieci komputerowej 

Urzędu przed atakami z sieci Internet, zakup urządzeń 
i oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa. 
Planowana jest także wymiana sprzętu, który ze względu 
na specyfi kację techniczną nie pozwala na aktualizację 
oprogramowania systemowego.

(UM)

Po raz kolejny Gmina Przemków znalazła się na liście ran-
kingowej i otrzymała dofi nansowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Remont odcinka drogi ul. Kamien-
nej i Kościuszki o długości ponad 500 m zostanie wsparty 
kwotą 1 241 560,00 zł. Całkowity koszt inwestycji został 
skalkulowany na kwotę 1 551 950,00 zł. Inwestycja będzie 
realizowana na przełomie lat 2022 i 2023.

Gmina pozyskała wsparcie z RFRD już kilkakrotnie. W 2021 r. 
zakończył się remont drogi gminnej obejmujący część 
ul. Kościuszki i ul. Andersa. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 997 657,97 zł, z czego 644 398,00 zł pozyskano 
z RFRD. Druga inwestycja obejmowała remont dróg gmin-
nych części ul. Ks. Jana Skiby, ul. Ratuszową i ul. Krótką. 
Całkowita wartość robót wyniosła 322 757,95 zł. Pozyskano 
wsparcie w wysokości 146.307,00 zł. Wcześniej dofi nan-
sowaniem objęty był remont ul. Głogowskiej.

Odcinek drogi przewidziany do remon-
tu jest obecnie w bardzo złym stanie 
technicznym, z jednostronnym chod-
nikiem, który także wymaga pilnego 
remontu. Drogi stanowią dojazd i doj-
ście z osiedla domów jednorodzinnych 
do placówek oświatowych: szkoły 
i przedszkola oraz centrum miasta. 

Gmina Przemków otrzymała grant w wysokości 248.460,00 zł 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagroże-
nia, dotyczący realizacji projektu grantowego 
„Cyfrowa Gmina”.

W ramach programu na teren województwa 
dolnośląskiego trafi ło prawie 41 milionów 
złotych, a na wsparcie mogła liczyć każda, nawet 
najmniejsza gmina. Wysokość wsparcia uzależniona była 
od liczby mieszkańców oraz zamożności gminy. Projekt nie 
wymaga wkładu własnego.

Środki pozyskane w programie gmina zamierza przeznaczyć 
na cyfryzację urzędu i jednostek podległych m.in. zakup 

Remont kolejnej drogi w planach

GRANT Z PROGRAMU „CYFROWA GMINA”

Jednocześnie ulica Kamienna stanowi wyjazd na drogę
krajową nr 12 w kierunku Polkowic, Lubina i Głogowa. Jest 
to również droga łącząca drogę krajową nr 12 z drogą po-
wiatową nr 1180D i dalej nr 1140D, stanowiącą linię komu-
nikacyjną z sołectwami gminy Przemków.

Remonty dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą to zadania, 
które zajmują bardzo ważne miejsce we wszystkich realizo-
wanych na terenie Gminy Przemków inwestycjach i są istot-
nym czynnikiem rozwoju naszej gminy. W marcu br. został 
złożony wniosek o dofi nansowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
zadania polegającego na przebudowie dróg gminnych w mie-
ście Przemków obejmującego ulice: Akacjową, Zamkową, 
Leśną, Długą, Strumykową, Fabryczną, Karpową, Ogrodową, 
Plac Kościelny, Wilczą, drogę wew. dz. nr 1417 na os. Huta 
oraz w sołectwach Gminy Przemków: Wysoka oraz Jakubo-
wo Lubińskie. Przewidywana wartość inwestycji wyniosła 

11.388.792,91 zł, z czego kwota wniosko-
wanych środków wynosi 10.818.792,91 zł. 
Nowe drogi i chodniki zmieniają w sposób 
widoczny nasze otoczenie, ale przede 
wszystkim podnoszą komfort życia i co 
najważniejsze, gwarantują bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców.

(UM)

w zakresie poprawy stanu cyberbezpieczeństwa, 
wewnętrznej integracji oprogramowania oraz 
uruchamiania e-usług dla obywateli. W ramach 
realizacji grantu przewidziana jest poprawa 
stanu cyberbezpieczeństwa poprzez m.in: 
przeprowadzenie i wdrożenie zaleceń audytu 
bezpieczeństwa, zakup urządzenia sprzęto-
wego do zabezpieczenia sieci komputerowej 

Urzędu przed atakami z sieci Internet, zakup urządzeń 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagroże-
nia, dotyczący realizacji projektu grantowego 

złotych, a na wsparcie mogła liczyć każda, nawet 
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5 listopada 2021 r. Gmina Przemków złożyła wniosek o przy-
znanie grantu w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wspar-
cie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
– „Granty PPGR” i otrzymała grant w wysokości 227 500,00 zł. 
Projekt jest realizowany w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT 
– EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cy-
frowej odporności na zagrożenia i jest finansowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Celem konkursu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerow-
skich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. 
Wszystkie dzieci z terenu Gminy Przemków, które miały 
krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka, pradziadka, opie-
kuna prawnego), który pracował niegdyś w zlikwidowa-
nym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej 
i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, 
mogły ubiegać się o sprzęt komputerowy. Wnioskodawcami 
byli rodzice/opiekunowie prawni dziecka uczącego się 
w szkole podstawowej lub w szkole średniej, a w przypadku 

Dofinansowanie na zakup sprzętu dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Na początku br. Rada Miejska w Przemkowie podjęła dwie 
uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta 
Przemków. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy, nazw 
ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg 
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych.

O nadanie nazwy ulicy dla nieruchomości gruntowej ozna-
czonej numerem geodezyjnym 518/12 w obrębie miasta 
Przemków, będącej drogą wewnętrzną stanowiącą współ-
własność osób prywatnych, wystąpili wszyscy współwła-
ściciele przedmiotowej nieruchomości, proponując ulicę 
„Dębową”. W związku z powyższym, w dniu 20 stycznia 
2022 r. Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę 
Nr XXXII/202/22 nadającą w/w działce nazwę „ul. Dębowa”. 
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
tj. 11 lutego 2022 r. Przedmiotowa ulica usytuowana jest 
prostopadle do ul. Leśna Góra (po przeciwległej stronie), 
za Domem Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.

3 marca br. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXVIII/214/22 
w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Przemków. 
Dla działek zlokalizowanych w obrębie miasta Przemków, 
oznaczonych nr geodezyjnymi 3/10 oraz 3/26 nadano nazwę 

NOWE NAZWY ULIC NA TERENIE PRZEMKOWA

osiągnięcia pełnoletności wnioskodawcą był 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/
opiekun prawny) pracował niegdyś w zlikwidowanym 
państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i za-
mieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Gmina Przemków złożyła wniosek o wsparcie dla ponad 100 
dzieci. Po weryfikacji złożonych dokumentów, ostatecznie 
pozyskano grant na zakup sprzętu komputerowego dla 91 
dzieci. W najbliższym czasie ogłoszone zostanie postępo-
wania zakupowe, a po pozytywnie zakończonym procesie, 
laptopy trafią do rodzin na podstawie podpisanej umowy 
darowizny. O dalszych krokach będziemy indywidualnie in-

formować każdą osobę, która zgłosiła się do 
projektu i została pozytywnie zweryfikowana.

(UM)

„ul. Wiosenna” (ulica znajdująca się prostopadle do ul. Wielkie 
Piece, między budynkami o numerach porządkowych 2 i 3), 
zaś dla działki nr 3/28 została nadana nazwa „ul. Zimowa”. 
Uchwała weszła w życie 30 marca 2022 r. Ustalenie nowych 
nazw ulic, będących przedmiotem niniejszej uchwały, wynikało 
z potrzeby zapewnienia prawidłowego, czytelnego i przejrzyste-
go sposobu ustalania numeracji porządkowej nieruchomości 
i nadawania adresów dla nowo powstających nieruchomości.

Przebieg nowo nazwanych ulic przedstawiają poniższe 
załączniki graficzne.

(UM)
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OFERTA PRACY
Urząd Miejski w Przemkowie poszukuje osoby na stanowisko:

INSPEKTOR DS. INWESTYCJI I REMONTÓW
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Przemkowie

Zakres obowiązków m.in.:
� Przygotowywanie oraz prowadzenie gminnych inwestycji budowlanych w tym dofi nansowanych ze środków ze-

wnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.
� Przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.
� Udział w planowaniu robót i opiniowaniu oraz weryfi kacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
� Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia zadań inwestycyjnych oraz remontowych właściwym organom.
� Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji, odbioru 

oraz rozliczenia inwestycji.

Nasze wymagania:
Wymagania niezbędne:

a) doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy przy wykształceniu średnim, min. 3 lata przy wykształceniu wyższym,
b) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na 

podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrud-
nienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

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

umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie i doświadczenie zawodowe: co najmniej średnie techniczne i posiadanie co najmniej dwuletniego 

stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w instytucjach państwowych lub samorządowych związanych z plano-
waniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji i remontów lub ukończone studia na jednym z kierunków: budownictwo, 
architektura, inżynieria środowiska lub inne o profi lu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,

b) umiejętność obsługi komputera, 
c) umiejętność czytania map i dokumentacji technicznej, 
d) umiejętność przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych, 
e) znajomość przepisów w zakresie prowadzenia inwestycji dofi nansowanych ze środków zewnętrznych w tym ze 

środków unijnych, 
f) znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, ustawy 

o fi nansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do w/w ustaw oraz umiejętność ich właściwej interpretacji 
i stosowania, 

g) prawo jazdy kat. B, 
h) predyspozycje osobowościowe: odporność na stres, kreatywność, umiejętność analizy problemów i poprawnego 

wyciągania wniosków, łatwość podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, sprawna i efektywna organi-
zacja pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku 
posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.: Urząd Miejski 
w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: 
Inspektor ds. inwestycji i remontów w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w terminie 
do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie www.przemkow.pl
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OFERTA PRACY
Urząd Miejski w Przemkowie poszukuje osoby na stanowisko:

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU 
Miejsce pracy: Urząd Miejski w Przemkowie

Zakres obowiązków m.in.:

� Obsługa sekretariatu Urzędu.
� Wysyłanie przesyłek pocztowych, prowadzenie akt z tym związanych.
� Zakup i prowadzenie oszczędnej gospodarki materiałami biurowymi, drukami, prowadzenie kartotek przychodów, 

rozchodów i podział materiałów biurowych na stanowiska pracy.
� Prowadzenie rejestru wydanych kart drogowych na samochód służbowy Urzędu oraz rozliczanie zużycia paliwa.
� Prowadzenie archiwum Urzędu.

Nasze wymagania:
Wymagania niezbędne:

a) doświadczenie zawodowe min. 5 lat pracy przy wykształceniu średnim, min. 3 lata przy wykształceniu wyższym,
b) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, których obywatelom na 

podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrud-
nienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

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

umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie wyższe,
b) podstawowa znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych 

osobowych,
c) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy, umiejętność komunikacji inter-

personalnej, systematyczność, samodzielność, terminowość i sumienność, umiejętność pracy w zespole, odporność 
na stres.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, za pomocą 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: /UMPrzemkow/SkrytkaESP w przypadku 
posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu tj.: Urząd Miejski 
w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: 
Inspektor ds. obsługi sekretariatu w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w ter-
minie do dnia 19 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie www.przemkow.pl
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Od 1 marca 2022 r. trwa II nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów dla obszaru obejmującego teren Gminy 
Przemków w ramach projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów 
wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. W ramach projektu można uzyskać grant na wymianę 
źródła ciepła w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych, nie więcej niż 35 tysięcy złotych. Wnioski można składać 
do 31 maja 2022 r.

W pierwszej edycji programu grant otrzymały 42 osoby. Gmina Przemków realizuje projekt wspólnie z gminami Polkowice 
(Lider projektu), Miejską Głogów, Głogów, Jerzmanowa, Żukowice, Kotla i Radwanice ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 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 polega na udzielaniu grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na instalacje wykorzystujące odnawialne 
źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. 

Szczegółowe informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w punkcie kontaktowym, w Urzędzie Miejskim 
w Przemkowie (ul. Plac Wolności 25, 59-170 Przemków). 

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach 
jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są 
osoby fizyczne). Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny Gminy Przemków, jak również zasób mieszka-
niowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Niedopuszczony jest również 
udział najemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/wielorodzinnych. Grant 
można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

 � podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub

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

 � instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe

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

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

Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym pozio-
mem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do 
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów związanych 
z energią. Wszystkie kotły wymienione 
w ramach projektu muszą być wyposażo-
ne w automatyczny podajnik paliwa (nie 
dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą 
posiadać rusztu awaryjnego ani elemen-
tów umożliwiających jego zamontowanie.

Odbiorcami efektów przedsięwzięć będą 
wszyscy mieszkańcy, którzy dzięki reali-
zacji projektu, będą mogli oddychać po-
wietrzem lepszej jakości.

(UM)

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Program grantowy
na wymianę

źródeł ciepła
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Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

GMINA POLKOWICE

Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin 

Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”

ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów 
dla obszaru obejmującego teren Gminy Przemków

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
(RPO WD 2014-2020), 

Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, 
Działania 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym”

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):
od godz. 12:00 dnia 1 marca 2022 r. do godz. 12:00 dnia 31 maja 2022 r.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie 
Miejskim w Przemkowie w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. (od poniedziałku do środy w godz. 10:00–12:00, 
od czwartku do piątku w godz. 13:00 – 15:00, tel. 76 83 20 483 lub 76 83 20 487). Uzyskają w nim Państwo informacje 
dot. naboru  i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. Ponadto w określone 
dni będą w nim pełnić również dyżury eksperci merytoryczni, którzy doradzą Państwu np. w zakresie wyboru nowego 
źródła ciepła czy też wyliczenia optymalnej mocy paneli fotowoltaicznych.

Pytania dotyczące naboru można również składać drogą e-mailową na adres a.kuzmiak@przemkow.pl i marta@przem-
kow.pl. Odpowiedzi w powyższym zakresie udzielane będą również e-mailowo. Ponadto najczęściej zadawane pytania 
wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie internetowej projekty.polkowice.eu

Wszelkie zmiany niniejszego ogłoszenia oraz inne istotne informacje dot. naboru publikowane będą na stronie interne-
towej projekty.polkowice.eu stąd zaleca się potencjalnym Grantobiorcom, aby na bieżąco zapoznawali się z zamiesz-
czanymi na niej informacjami.

(UM)

Wydawca: Urząd Miejski w Przemkowie • Plac Wolności 25 • 59 - 170 Przemków • tel 76 831 92 10
Wydawnictwo: Drukarnia Wydawnictwo „Druk-Ar” • ul. Mechaniczna 30 • 67-200 Głogów • tel./fax 76 834 19 88
e-mail: glogow@druk-ar.pl
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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 źró-
dła ciepła spełniające najwyższe normy, przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku; istnieje 
możliwość otrzymania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną przy wymianie źródła ciepła.

 � ILE MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIA

POZIOM PODSTAWOWY DOFINANSOWANIA
Maksymalny poziom dotacji: zwrot od 30% do 45% poniesionych wydatków:

 � 25 000 zł - w przypadku wymiany starego pieca na pompę ciepła
 � 20 000 zł - w przypadku wymiany starego pieca na nowe źródło ciepła 
inne niż pompa powietrza

 � 10 000 zł - w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, bramy garażowej

 � dodatkowo 5 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej.

POZIOM PODWYŻSZONY DOFINANSOWANIA
Maksymalny poziom dotacji: zwrot od 60% do 75% poniesionych wydatków:

 � 32 000 zł - w przypadku wymiany starego pieca
 � 15 000 zł - w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, bramy garażowej

 � dodatkowo 5 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej.

POZIOM NAJWYŻSZY DOFINANSOWANIA
Maksymalny poziom dotacji: zwrot 90% poniesionych wydatków:

 � 60 000 zł - w przypadku wymiany starego pieca
 � 30 000 zł - w przypadku tylko ocieplenia budynku, wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, bramy garażowej

 � dodatkowo 9 000 zł w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej.

 � GRUPY BENEFICJENTÓW

1. Beneficjent uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania - roczny dochód Wnioskodawcy nie może prze-
kroczyć 100 000 zł.

2. Beneficjent uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowania - przeciętny średni dochód miesięczny na 
członka gospodarstwa nie przekracza:
1564 zł – gospodarstwo wieloosobowe
2189 zł – gospodarstwo jednoosobowe.

3. Beneficjent uprawniony do najwyższego poziomu dofinansowania - przeciętny miesięczny dochód na osobę w go-
spodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł - gospodarstwo wieloosobowe
1260 zł- gospodarstwo jednoosobowe.

W przypadku pytań lub 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 2021 r. ruszył pilotaż na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzin-
nych w woj. dolnośląskim. Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Spotkania 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 na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl.

(UM)

Wymień piec i skorzystaj z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze
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DYŻUR URBANISTY 

Harmonogram dyżurów:

– 27 kwietnia 2022 r.

– 29 czerwca 2022 r.

– 28 września 2022 r.

– 30 listopad 2022 r.

– 14 grudnia 2022 r.

Burmistrz Przemkowa informuje, iż w terminach podanych wyżej w godz. od 11.00 do 12.00 będzie pełnił dyżur 
urbanista Pan Michał Mandziuk. Miejsce dyżuru: pokój nr 34, II piętro Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców!
(UM)

Sołectwo Piotrowice zdobyło II miejsce w XXII edycji konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu 
estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. Łącznie w konkursie udział wzięło 18 sołectw z całego powiatu, a 4 sołectwa z te-
renu naszej gminy zostały nagrodzone.

Nagrodę w wysokości 3 500,00 zł otrzymało sołectwo Piotrowice za działania na terenie wokół świetlicy wiejskiej obej-
mujące m.in. zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej, rekultywację terenu placu zabaw i wiat edukacyjnych, w tym: 
nawiezienie oraz rozplantowanie piasku i ziemi, posianie traw, nasadzenie krzewów i drzew, wykonanie wylewki wyrów-
nującej pod wiatą edukacyjną.

Komisja konkursowa doceniła również szereg prac wykonanych w 2021 r. na terenie sołectw Krępa, Karpie i Szklarki. Zaan-
gażowanie mieszkańców zostało docenione, a każde z sołectw otrzymało wyróżnienie i nagrodę w wysokości 1 500,00 zł.

Sołectwo Krępa wyremontowało remizę strażacką w celu przygotowania zaplecza technicznego i miejsca rekreacyjnego 
przy świetlicy wiejskiej. W ramach inicjatywy dokonano rekonstrukcji i wymiany dachówki na blachodachówkę, wykonano 
elewację oraz rekonstrukcję starych bram wjazdowych do remizy, odświeżono drewniane ogrodzenie terenu rekreacyjnego.

Mieszkańcy sołectwa Karpie wybudowali przy wjazdach do miejscowości od strony Piotrowic oraz osiedla Huta w Przem-
kowie witacze, które zdobią wjazdy i jednocześnie zapraszają do odwiedzenia wsi oraz zagospodarowali plac wokół Krzyża.

Z inicjatywy mieszkańców Szklarek, na odpowiednio przygotowanym terenie przy placu rekreacyjno – zabawowym po-
stawiono toaletę Toi – toi. Plac, na którym postawiono toaletę, został utwardzony i wypełniony płytami betonowymi oraz 
zabezpieczony panelami ogrodzeniowymi z bramką. Mieszkańcy stworzyli również miejsce odpowiednie na „potańcówki 
pod chmurką”.

Wszystkim nagrodzonym sołectwom serdecznie gratulujemy!

Przyznane nagrody pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych miej-
scowości i potrzeby lokalnych społeczności, w tym przeznaczone zostaną przez 
sołectwa na realizację kolejnych zadań służących podniesieniu estetyki wsi.

(UM)

POWIATOWY KONKURS NA NAJLEPSZĄ INICJATYWĘ 
SPOŁECZNĄ W SOŁECTWACH
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3 marca br. Rada Miejska w Przemkowie podjęta uchwałę 
w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Przemków w 2022 roku”. Stanowi to wypeł-
nienie obowiązku zapewnienia opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami przez Gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 
ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań 
jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schro-
nisku dla bezdomnych zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi 
kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych 
psów, obligatoryjną kastrację lub sterylizację psów i kotów, 
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usy-
pianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego 
w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 
zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt Programu został przekazany do zaopiniowania Po-
wiatowemu Lekarzowi Weterynarii oraz dzierżawcom lub 
zarządcom kół łowieckich działającym na obszarze Gminy 
Przemków, które miały 21 dni na wyrażenie swojej opinii 
o programie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się 
za akceptację przesłanego programu. Opinię pozytywną bez 
uwag złożył Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach. 
Pozostałe podmioty nie zajęły stanowiska w sprawie. Projekt 
programu nie został przekazany do zaopiniowania organi-
zacjom społecznym, ponieważ na terenie gminy Przemków 
nie działają organizacje, których statutowym celem działania 
jest ochrona zwierząt.

Na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Przemków zabezpieczone są 
w budżecie środki finansowe w wysokości 35.100,00 zł.

BEZDOMNE ZWIERZĘTA
Apelujemy do mieszkańców Gminy Przemków o zwrócenie 
uwagi na problem bezdomności zwierząt. Należy pamię-
tać, 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 
oddaliły się z oko-
licznych domów 
przez nierozwagę 
swoich właścicieli. 
Zdarza się to często 
w okresie godowym 
zwierząt.

Program opieki
nad bezdomnymi zwierzętami

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdom-
ność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się 
o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przy-
padki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. 
Wówczas watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, 
na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa 
do tygodnia, albo i dłużej. W tym czasie niewskazane jest 
jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów. Osoby, 
które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się 
psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nierucho-
mości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że 
psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie 
będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i wróci 
do swojego właściciela.

Jak postępować w przypadku zwierząt biegających 
wolno bez opieki właściciela?
W przypadku, gdy właściciel regularnie wałęsającego się 
zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie 
przedstawicielom policji, którzy mają prawo nałożyć wów-
czas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.

W sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę 
jest bezpańskie, wówczas należy zgłoszenia kierować tele-
fonicznie lub osobiście do pracownika Referatu Gospodarki 
Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Przemko-
wie. Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 76 8320 483, lub osobiście w siedzibie 
Urzędu – pok. 33 II piętro.

Informujemy, że Gmina Przemków ma zawarte umowy (na 
rok 2022) na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport 
oraz zapewnienie im odpowiednich warunków bytowania 
i opiekę weterynaryjną.

Prosimy mieszkańców Gminy Przemków o skuteczne za-
bezpieczenie furtek i bram swoich posesji, tak by zwierzęta, 
głównie psy, nie mogły jej opuszczać bez wiedzy właściciela.

Ponadto informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako 
bezdomnego od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsające-
mu się psu schronienie oraz wyżywienie na terenie swojej 
nieruchomości, nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że 
osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu 
opiekę i wyżywienie, staje się jego właścicielem. Nie można 
zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsa-
jące 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 rozwiąza-
niem wydaje się znalezienie hotelu dla psa. Przedstawiamy 
oferty lokalnych hoteli dla zwierząt:

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

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

(UM)

Wieści Przemkowskie nr 1/2022URZĄD MIEJSKI

14



W lutym br. w Przemkowie uruchomiona została gra miejska 
„Śladami historycznego Przemkowa”.

Gra miejska to sposób na świetną zabawę z wykorzystaniem przestrzeni 
miejskiej jako istotnego elementu rozgrywki. Uczestnicy przemieszczają 
się po mieście, jak po planszy, w poszukiwaniu i rozwiązywaniu zagadek 
i zadań, odnajdywaniu miejsc czy osób, rozwiązując przy tym zadania 
lub dowiadując się ciekawych informacji na temat danego miejsca. 
Taka forma poznawania miasta, a często jego historii, cieszy się coraz 
większą popularnością. Rozgrywka jaka toczy się miedzy grającymi, 
aspekt edukacyjny, wreszcie możliwość przebywania na świeżym powie-
trzu oraz wysiłek fizyczny jaki niejednokrotnie muszą brać pod uwagę 
uczestnicy, to elementy przyciągające szeroką publiczność.

Zabawa została opracowana dzięki udziałowi w projekcie „WSPÓLNA 
PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” 
prowadzonym przez Fundację Sendzimira. Ukazuje ona szczególnie 
ważne dla mieszkańców naszego miasta miejsca, które umożliwiają 
zapoznanie się z ciekawą historią Przemkowa, a także spojrzenie na 
przestrzeń miejską z innej perspektywy. Na terenie miasta zostało roz-
mieszczonych sześć tablic. Na każdej z nich znajduje się krótka historia 
miejsca, zadanie do wykonania oraz wskazówka jak dotrzeć do następ-
nego punktu gry. Kody QR, które znajdują się na tablicach prowadzą na 
stronę Urzędu Miejskiego w Przemkowie, gdzie zamieszczono więcej 
informacji odnośnie historii i kontekstu danego miejsca z gry miejskiej.

Zasady gry

Gra polega na odnalezieniu wszystkich przewidzianych w grze obiektów 
przedstawionych na tablicach. Tablice wskazują, że jesteś na dobrej 
drodze i prowadzą do kolejnych punktów gry. Przewidywany czas gry to 
ok. 1,5 h. Mapa gry, która została umieszczona pod kodem QR, znajdu-
jąca się na tablicy startowej, może być pomocna. Każdy uczestnik gry 
musi być wyposażony w smartfon, który ma zainstalowaną aplikację 
do czytania kodów QR. Zapraszamy do zabawy! Odkrywajmy historię 
Przemkowa!

(UM)

OGŁOSZENIE
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 76 8319 462

GRA MIEJSKA W PRZEMKOWIE 
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18,5 tys. złotych zebrano 6 marca br. podczas koncertu 
charytatywnego PRZEMKÓW DLA UKRAINY. Mieszkań-
cy Przemkowa tłumnie przybyli do POK udowadniając, że 
los naszych sąsiadów zza wschodniej granicy cierpiących 
z powodu działań wojennych, nie jest im obojętny. Pod-
czas koncertu zaprezentowały się lokalne zespoły i chóry: 
Zespół taneczny CYKADY, Przemkowska Orkiestra Dęta, 
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca ŁASTIWCZATA i ŁASTI-
WOCZKA, Zespół Ludowy TĘCZA ze Szkoły Podstawowej 
w Wysokiej, Zespół Folklorystyczny MARZENIE, Chór Parafii 
Greckokatolickiej pw. Świętych Kosmy i Damian w Przem-
kowie, Chór Parafii Prawosławnej pw. Świętego Archanioła 
Michała w Przemkowie, Schola z Parafii pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny Przemkowie. Koncert zakończył 
się modlitwą ekumeniczną o pokój na Ukrainie.

W czasie trwania koncertu sprzedawane były ciasta, które 
Przemkowianie dostarczali w odpowiedzi na ogłoszone 

Koncert charytatywny dla Ukrainy
apele. Przez cały czas strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz motocykliści ze Stowarzyszenia Miłośników Motory-
zacji z Przemkowa zbierali pieniądze do specjalnie przygo-
towanych puszek.

„Kieruję szczere podziękowania dla wszystkich, którzy 
przyczynili się do organizacji koncertu i wsparli jego cel. 
Udowodniliśmy, że nie jesteśmy obojętni wobec krzywdy 
naszych sąsiadów. Mam jednak nadzieję, że na tym nasza 
pomoc się nie skończy. Ukraina i rodziny, które uciekają 
przed wojną do naszego kraju i miasta wciąż potrzebują 
wsparcia, nie tylko tego finansowego. Licząc na Państwa 
dalsze zaangażowanie, dziękuję za dotychczasowe spon-
taniczne akcje i pomoc i zachęcam do śledzenia naszych 
stron www.przemkow.pl, na których znajdują się wszel-
kie niezbędne informacje dotyczące udzielania pomocy 
uchodźcom” – podsumował burmistrz Jerzy Szczupak.

(UM)

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, 
Oddział Legnica zorganizował na terenie rezerwatu przyrody 
„Łęgi źródliskowe koło Przemkowa” w Przemkowskim Parku 
Krajobrazowym, spotkanie w niepowtarzalną noc z nasłu-
chiwaniem odgłosów sów w ostępach leśnych.

W niezwykłym, nocnym spotkaniu uczestniczyli miłośnicy 
sów, pasjonaci przyrody, poszukiwacze wiedzy i przygody 

PRZEMKOWSKA NOC SÓW
oraz odważni mieszkańcy Przemkowa, którzy niezwykle 
interesująco spędzili czas z rodziną w tę wyjątkową noc. 

Podczas wieczornego spaceru w lasach rezerwatu przyrody, 
wspólnie wypatrywano i nasłuchiwano odgłosy sów, dbając 
przy tym o ich bezpieczeństwo i spokój. W czasie spotkania 
przewodnicy /edukatorzy/, pracownicy Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego, opowiadali wiele ciekawostek z życia sów, 

ich roli w ekosystemie oraz zaprezentowali 
charakterystyczne gatunki występujące 
na terenie Parku. Organizatorzy zadbali 
o bezpieczeństwo wszystkich uczest-
ników w liczbie ponad 80 osób, w tym 
o najmłodsze niezwykle odważne dzieci, 
młodzież i  dorosłych, a  także gościa 
z Wielkiej Brytanii. Wędrówkę po szlaku 
przemkowskich sów rozpoczęto w Zabyt-
kowym Parku Miejskim w Przemkowie - od 
kamiennych lwów. Trasa do przejścia wy-
nosiła ok. 6 km. Na zakończenie spotkania 
(godz. 22.00), wszyscy uczestnicy piekli 
kiełbaski przy ogromnym ognisku nad wo-
dami stawu wędkarskiego w kompleksie 
rybackim Kąpielisko oraz otrzymali mapki 
turystyczne Przemkowskiego Parku Krajo-
brazowego.

Już dziś zapraszamy na przyszłoroczne 
– nocne spotkanie: Przemkowska Noc 
Sów – 2023.

(MK)
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31 stycznia 2022 r. podczas 30 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zbieraliśmy środki na zakup sprzę-
tu dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci. Zebrana w gminie Przemków 
kwota to 12 624,19 zł. Złożyły się na nią pieniądze z puszek 
wolontariuszy, puszki stacjonarnej, eSkarbonki oraz Aukcji 
Allegro.

19 lutego 2022 r. w Remizie odbyło się zebranie sprawoz-
dawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przem-
kowie. W zebraniu udział wzięli druhowie z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej.

W trakcie zebrania nastąpiło oficjalne otwarcie nowego 
pokoju przeznaczonego do prowadzenia zajęć Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej w Przemkowie. Otwarcia dokonał 
Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, który sfinansował 
remont pokoju dla najmłodszych strażaków. Opiekunowie 
druhów serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania nowego miejsca, służącego wszystkim 
naszym młodym druhom. Niesamowity malunek na ścianie 
w pokoju zajęć MDP jest zasługą artystów Common 48.

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

W tym roku 8 wolontariuszy kwestowało na ulicach Przem-
kowa, osiedlu Huta oraz okolicznych wioskach. Byli to: Da-
mian Bul, Rafał Niemalec, Mateusz Olszewski, Angelika 
Orłowska, Amelia Pyrzyńska, Robert Renkas, Marek Szeweła, 
Leszek Cieślak. Na scenie zaprezentowały się zespoły Cyka-
dy i Przemkowska Orkiestra Dęta. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty plastyczne pod nazwą „Serduszkowa 
niespodzianka”. 

W imieniu Sztabu 30. Finału WOŚP serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się 
w tegoroczne wydarzenie.

(POKiB)

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA 
POŻARNICZA W AKCJI

Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się raz w tygodniu 
w remizie, a gdy pogoda pozwala, również na dworze. „Mło-
dzi strażacy” pokonują krótkie tory przeszkód ucząc się 
podstawowych pojęć i zasad pracy strażaków. Uczą się 
również właściwych postaw biorąc udział wraz ze starszy-
mi strażakami w akcjach charytatywnych. 6 marca 2022 r. 
część młodzieżowej drużyny wzięła udział w koncercie 
charytatywnym „Przemków dla Ukrainy”. Druhowie wspierali 
organizatorów podczas zbiórki funduszy na rzecz obywateli 
Ukrainy dotkniętych wojną.

(OSP)
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Rok 2022 rozpoczął się bardzo pracowicie dla strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. 
Szczególnie styczniowe wichury oraz pożary traw w póź-
niejszym okresie przysporzyły strażakom sporo pracy.

Do 27 marca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przemkowie odnotowała 85 wyjazdów do działań ratow-
niczo gaśniczych. Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie 
Lubińskim wyjeżdżała 15 razy, a jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piotrowicach 3 razy. Oprócz wspomnia-
nych zdarzeń jednostki OSP interweniowały przy wypadach 
drogowych, pożarach kominów i budynków mieszkalnych, 
zagrożeniu powodziowym, a także innych pożarach czy 
zdarzeniach.

Działalność strażaków OSP

jego poszycie. Działania prowadziło kilka zastępów z terenu 
powiatu polkowickiego w tym jednostki OSP Przemków 
i Jakubowo Lubińskie. Podczas prowadzenia działań w lesie 
w Wilkocinie doszło do kolejnego pożaru lasu w Wilkocinie, 
tutaj działania jak przy poprzednim zdarzeniu prowadziły 
zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży 
Pożarnej z terenu powiatu. Ponadto strażacy OSP Przemków 
dwa razy prowadzili działania przy poważniejszych pożarach 
na terenie gminy Radwanice: pożar budynku mieszkalnego 
w Łagoszowie Wielkim oraz duży pożar traw w Teodorowie.

Strażacy z gminy Przemków wspierają Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Przemkowie działalnością na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, zakwaterowania oraz 
zbiórki darów dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do 
Polski z terenu kraju objętego wojną.

(OSP)

Do najpoważniejszych zdarzeń na terenie gminy można 
zaliczyć: pożar butli z gazem w budynku mieszkalnym w Pio-
trowicach, gdzie spaleniu uległo także jego wnętrze oraz 
pożar mieszkania przy ul. Głogowskiej, gdzie w wyniku po-
żaru spaleniu uległo jedno z pomieszczeń. Końcem lutego 
jednostka została zadysponowana na Osiedle Huta, gdzie 
w rowach melioracyjnych podniesiony stan wody spowo-
dował podtopienie ogródków działkowych. Niestety doszło 
także do dużych pożarów traw. Między Łężcami a Przemko-
wem spaleniu uległo wiele hektarów traw, a ogień zagrażał 
pobliskim zabudowaniom mieszkalnym. W działaniach brało 
udział blisko 20 zastępów straży pożarnej z powiatu polko-
wickiego i żagańskiego, w tym trzy z OSP Przemków oraz 
jeden z OSP Jakubowo Lubińskie. W miejscowości Wysoka 
doszło do pożaru lasu, gdzie spaleniu uległ młodnik oraz 
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Z radością informujemy, że 29 marca 2022 roku po dwóch 
latach przerwy, w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przemkowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom”.

Eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

W eliminacjach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych 
oraz ponadpodstawowych z terenu naszej gminy. Zaintere-
sowanie tematyką pożarniczą, mimo wspomnianej przerwy, 
nie wygasło. Uczniowie kolejny raz pokazali jak dużą wiedzę 
posiadają. Podziękowania należą się gronu pedagogiczne-
mu, rodzicom oraz opiekunom Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej w Przemkowie za wsparcie i przekazywaną wiedzę 
naszym najmłodszym mieszkańcom. Opiekunami uczniów 
II grupy wiekowej byli: Pani Iwona Mokwińska, Pan Tomasz 
Dworczyński oraz Pan Jacek Dworczyński, zaś uczniów III 
grupy wiekowej - Pani Magdalena Żuchowska-Jakubowska. 
Wysoki poziom wiedzy najmłodszych uczestników oraz 
duże zainteresowanie udziałem w turnieju wskazuje na to, 
jak ważna jest popularyzacja ochrony przeciwpożarowej 
wśród mieszkańców gminy Przemków.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała Komisja 
w składzie: bryg. Piotr Woźniakiewicz oraz st. str. Adam 
Pełech z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Polkowicach, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko 
Gminnego Związku OSP RP w Przemkowie Jarosław Smo-
larczyk, Komendant Gminny Zarządu OSP RP w Przemkowie 
Maciej Turała oraz Sekretarz Zarządu OSP RP w Przemkowie 
Małgorzata Kołtun.

Do etapu gminnego zakwalifikowało się dwunastu uczniów 
naszych szkół:

 � w II kategorii wiekowej (klasy V-VII) - 9 uczniów,

 � w III kategorii wiekowej (klasy ponadpodstawowe) 
- 3 uczniów.

Miejsca zajęte w poszczególnych kategoriach wiekowych 
przedstawiają się następująco:

Uczniowie Szkół Podstawowych:

I miejsce – Kapustka Sylwia

II Miejsce – Brzeska Kornelia

III Miejsce – Golonko Hanna.

Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych:

I Miejsce – Grygorczyk Kamil

II Miejsce – Hirszfeld Maja

III Miejsce – Naumczuk Paulina.

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za podję-
cie wyzwania oraz gratulujemy poziomu posiadanej wiedzy. 
Dziękujemy Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupako-
wi za upominki dla wszystkich uczestników turnieju.

Informujemy, że laureaci, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca 
w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezento-
wać gminę Przemków 28 kwietnia 2022 r. w Gaworzycach 
podczas eliminacji powiatowych. Trzymamy kciuki i życzymy 
powodzenia !

(OSP)
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Motywem przewodnim tegorocznego Dnia Kobiet organi-
zowanego przez Przemkowski Ośrodek Kultury i Bibliotekę, 
było codzienne życie w PRL-u. Wieczorem, 5 marca, sala wi-
dowiskowa POK-u wypełniła się pięknymi kobietami w prze-
różnych stylizacjach, wzorowanych na tamtych czasach. 

Tegorocznym motywem przewodnim zimo-
wych ferii w Przemkowskim Ośrodku Kultury 
i Bibliotece była Akademia Pana Kleksa. 
Większość dzieci znała już postacie i ich 
przygody, a pozostali uczestnicy mogli za-
poznać się z powieścią w wersji filmowej. 

Zajęcia prowadzone były w wielu miejscach, 
m. in. w budynku OSP Przemków (gdzie 
wielkim przeżyciem dla wszystkich było 
zobaczyć strażaków w akcji, po otrzyma-
nym zgłoszeniu), w plenerze - we współ-
pracy z Dolnośląskim Zespołem Parków 
Krajobrazowych/Oddział Legnica z/s w Pio-
trowicach. Pani Anna Witrykus prowadziła 
warsztaty ekologiczno-przyrodnicze: leśne 
podchody, quizy wiedzy o zwierzętach, a tak-
że z produkcji glicerynowych mydełek. Nie-
zwykle twórczy był dzień kiedy podzielone 
na grupy dzieciaki przygotowały od pod-
staw (scenografia, kostiumy, gra aktorska) 
inscenizacje wierszopiosenek z Akademii: 
„Witajcie w naszej bajce”, „Leń”, „Kaczka 

Dzień Kobiet 2022
Na wejście każda z pań otrzymała czerwonego goździka. 
Po wzniesieniu toastu rozpoczęła się  zabawa. Panie chętnie 
uczestniczyły w zabawach i konkursach, w których nagroda-
mi były jakże pożądane w tamtych czasach m.in. rajstopy, 
rolki papieru toaletowego i cukier.

Konkurs na najciekawsze przebranie i prezentację stroju 
w tym roku wygrała pani Malwina Ciżmar.

(POKiB)

FERIE ZIMOWE W PRZEMKOWSKIM
OŚRODKU KULTURY I BIBLIOTECE
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W sobotę 12 marca 2022 r., po dwuletniej 
pandemicznej przerwie odbyły się III Die-
cezjalne Mistrzostwa Ministrantów w Sza-
chach Szybkich o Puchar Biskupa Tadeusza 
Lityńskiego. Organizatorem turnieju była 
parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Przem-
kowie. Współorganizatorem turnieju był ks. 
Michał Płończak, były wikariusz naszej parafii 
oraz Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przem-
kowie. Do szachowych zmagań przystąpiło 
19 ministrantów m.in. z Zielonej Góry, Żar, 
Przemkowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Gubi-
na, Białkowa, Łęknicy, Bytnicy, Żagania i Lub-
ska. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą 
w kościele, której przewodniczył ks. Łukasz 
Malec, dyrektor Duszpasterstwa Dzieci i Mło-
dzieży przy kurii biskupiej w Zielonej Górze.

Kilka minut po godzinie 11:00 w Zespole 
Szkół im. Ireny Sendler, po krótkim przy-

dziwaczka” i „Jak rozmawiać trzeba z psem”. 
Ciekawą atrakcją był pobyt w  Centrum Edukacji 
Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” 
w Myśliborzu. Podzieleni na dwie grupy wie-
kowe uczestnicy wzięli udział w warsztatach 
edukacyjnych odpowiednich dla ich wiedzy 
i umiejętności. Młodsza grupa miała okazję 
poznać życie mrówek, zobaczyć jak powstają 
wulkany oraz przeprowadzić doświadczenie 
chemiczne, samodzielnie wykonując wulkan 
i kule musujące do kąpieli. Grupa starsza do-
wiedziała się co kryje w sobie zielona roślina 

- wykonując doświadczenie chemiczne z rozdzieleniem barwników i używając do tego odpowiednich narzędzi. Następnie 
było poznawanie gatunków zwierząt poprzez gry i zabawy dydaktyczne. W ramach Ferii odbył się też wyjazd do JUMP 
PLANET - parku trampolin w Głogowie. Tradycyjnie w ostatnim dniu naszych spotkań odbył się karnawałowy bal przebie-
rańców, a na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały dyplom ukończenia AKADEMII PANA KLEKSA.

(POKiB)

Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów w Szachach Szybkich

witaniu gości przez księdza proboszcza Krzysztofa Mrukowicza, księdza 
Michała Płończaka i dyrektora szkoły Monikę Dźwigaj, rozpoczęła się pierw-
sza runda. Sędzią głównym turnieju był absolwent przemkowskiego Liceum 
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W dniu 31 marca 2022 roku w Zespole Szkół im. Ireny 
Sendler w Przemkowie odbył się Międzyszkolny Konkurs 
Ortograficzny „ORTOGRAFEK 2022” dla uczniów klas trze-
cich szkół podstawowych z terenu Gminy Przemków i oko-
licznych gmin. Patronat nad konkursem po raz drugi objął 
Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Ogólnokształcącego, a obecnie student 
Uniwersytetu Zielonogórskiego – Szymon 
Dryja.

Po 7 rundach, z kompletem punktów, zwy-
ciężył reprezentant parafii pw. Apostołów 
Piotra i Pawła w Sieniawie Żarskiej Pa-
tryk Lisik. II miejsce zajął lektor z parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie 
oraz uczeń Liceum Ogólnokształcącego 
w Przemkowie – Michał Dźwigaj (któ-
ry po raz trzeci znalazł się na podium). 
Na III pozycji uplasował się Adam Bor-
kowski z parafii Matki Bożej Fatimskiej 
w Gubinie. Zwycięzcy otrzymali puchary 
ufundowane przez Biskupa Tadeusza Lityń-
skiego oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

(ZS)

Międzyszkolny konkurs ortograficzny „ORTOGRAFEK 2022”

Celem konkursu było przede wszystkim zachęcanie do 
nauki ortografii poprzez zabawę z odrobiną rywalizacji, mo-
bilizowanie do poznania i utrwalania reguł ortograficznych, 
posługiwanie się w piśmie poprawną polszczyzną. Ważnym 
elementem – tak jak przy każdym konkursie - było również 
wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu wła-
snych kompetencji oraz promocja mocnych stron uczniów.

Udział w konkursie wzięły trzyosobowe drużyny ze Szkoły 
Podstawowej w Buczynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Radwanicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemko-
wie oraz drużyna gospodarzy ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Przemkowie – łącznie 12 uczestników. Zadaniem uczniów 
było napisanie dyktanda, rozwiązanie krzyżówki ortogra-
ficznej oraz zadanie na grze edukacyjnej PUS-y. Tegorocz-
nym organizatorem konkursu była Paulina Lewandowska 
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W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie nawiązał współpracę z Dolnośląską Gru-
pą Eksploracyjna "Legion". Współpraca rozpoczęła się od 
udziału uczniów Liceum Ogólnokształcącego w pracach 
porządkowych przy schronie przeznaczonym na siedzibę 
„Legionu” oraz muzeum historii Przemkowa. Schron znajduje 
się za dawnymi Zakładami Metalurgicznymi. Uczniowie 
liceum jako pierwsi zasili szeregi tzw. "sekcji młodzieżowej" 

31 marca br. w świetlicy wiejskiej w sołectwie Wysoka od-
były się warsztaty pozwalające zdobyć Kartę Wędkarską. 
Zakres warsztatów został podzielony na dwa etapy. W pierw-

Warsztaty pozwalające
zdobyć Kartę Wędkarską

– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół 
w Przemkowie. W skład jury weszli nauczyciele – opieku-
nowie uczniów.

Mistrzem Ortografii została bezapelacyjnie Anna Kuźmiak 
– uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkół im. 
Ireny Sendler w Przemkowie. Drugie miejsce zajęła Lena 
Chodak ze Szkoły Podstawowej w Buczynie, trzecie miejsce 
Adrian Kuźmiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemko-
wie. Czwarte miejsce przypadło Wojciechowi Kiełb ze SP 

w Buczynie, a piąte miejsce ex aequo zajęli Jakub Żerebecki 
z SP nr 2 w Przemkowie oraz Jakub Zaderski z SP nr 1 
w Przemkowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Przemko-
wa Jerzego Szczupaka. 

Organizatorzy serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Je-
rzemu Szczupakowi za objęcie patronatu nad konkursem 
oraz uczestniczącym szkołom za przyjęcie zaproszenia 
i udział w przedsięwzięciu.

(ZS)

szym etapie – teoretycznym, uczestnicy mieli możliwość 
poznania tajników ciekawej formy spędzania wolnego czasu, 
jaką jest wędkarstwo. Dzieci poznały podstawowy sprzęt 
wędkarski i techniki połowu. Nauczyły się wiązania ha-
czyków i montażu zestawu, rozpoznawania gatunków ryb 
oraz zapoznały się z wymiarami i okresami ochronnymi. 

Ponadto uczestnicy dowiedzieli się o zasadach bezpiecz-
nego przebywania nad wodą.

Drugi etap warsztatów zaplanowany jest w kwietniu br. 
Młodzi adepci wędkarstwa będą mogli wykazać się umie-
jętnościami nabytymi w części teoretycznej. Warsztaty za-
kończone zostaną uzyskaniem zaświadczenia wydanego 
przez Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Nr 30 
w Przemkowie, uprawniającego do wydania Karty Wędkar-
skiej i wstąpienia do Koła Wędkarskiego. Na zakończenie 
warsztatów wszyscy uczestnicy będą zaproszeni na wspól-
ne pieczenie kiełbasek.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję warsztatów 
wędkarskich, które będą odbywały się cyklicznie, co roku, 
w świetlicy wiejskiej w Wysokiej. Zapraszamy !

(UM)

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU SZKÓŁ Z DOLNOŚLĄSKĄ 
GRUPĄ EKSPLORACYJNĄ „LEGION”

Dolnośląskiej Grupy Eksploracyjnej "Legion", angażując się 
nie tylko w prace przy powstającym muzeum. 

Pod koniec lutego br. Dolnośląska Grupa Eksploracyjna 
rozpoczęła prace archeologiczne mające na celu odkrycie 
reliktów przeszłości związanych z historią Przemkowa, 
spoczywających w ziemiach okolicznych bagien, a głów-
nie odnalezienie śladów tzw. bitwy w kraju Dziadoszan, 
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znanej jako bitwa na bagnach Przemkowa. Bitwa miała 
miejsce w 1015 r. pomiędzy wojskami Bolesława Chrobrego 
i cesarza Henryka II. Obszar badań jest ogromny, ale daje 
nadzieję na ciekawe odkrycia. Już podczas pierwszych 
badań odnaleziono topór pochodzący najprawdopodobniej 
z okresu wczesnego średniowiecza. Czeka go jeszcze do-
kładna ekspertyza archeologiczna, lecz już teraz możemy 
przypuszczać, iż jest to dowód ,,bitwy na bagnach Przem-
kowskich” z 1015 roku opisywanej w kronice Thietmara. 
Młodzież przemkowskiego liceum chętnie uczestniczy 

w kolejnych pracach archeologicznych, szlifując swoją wiedzę 
historyczną i angażując się w życie lokalnej społeczności.

W ramach współpracy Zespołu Szkół w Przemkowie z Dol-
nośląską Grupą Eksploracyjną „Legion” w pracach arche-
ologicznych oraz pracach przy powstającym muzeum 
Przemkowa uczestniczą uczniowie przemkowskiego Liceum 
Ogólnokształcącego – Dawid Miszkiewicz, Igor Dałkowski, 
Bartłomiej Przybylski, Omar Lekhchine i Bartosz Wyszyński. 

(DD)

Kolejny raz możemy się pochwalić sukcesami uczniów 
rozwijających swoją pasję - KARATE. W dniu 27 marca 2022 
odbył się VII Ogólnopolski Puchar Krakowa w Karate. W tur-
nieju wzięło udział 800 zawodników, w tym gościnnie kara-
tecy z Litwy. Wśród tej dużej grupy mistrzów znalazło się 
czterech uczniów z Zespołu Szkół w Przemkowie: Antoni 
Kearney, Jakub Pierzchnica, Zosia Kania i Hanna Kearney. 
To kolejne zawody naszych uczniów zakończone ogromnym 
powodzeniem.

Kolejne sukcesy uczniów ZespołU Szkół w KARATE

Zacięte pojedynki, uśmiech i łzy, wielkie emocje i niesamo-
wite efekty. Pierwsze miejsce – złoty medal wywalczyła 
Zosia Kania w grupie dziewcząt 10-11 lat, Antoni Kearney 

w grupie chłopców 8-9 zo-
stał nagrodzony srebrnym 
medalem – zajmując dru-
gie miejsce. Był to jeden 
w ważniejszych sprawdzia-
nów przed Mistrzostwami 
Polski.

Karatekom życzymy dal-
szych sukcesów!

(ZS)
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Pod taką nazwą, w trzech gminnych szkołach realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 
którego wnioskodawcą jest Gmina Przemków. Całkowita wartość projektu to 424 637,50 zł, w tym 63 990,00 zł stanowi 
wkład własny gminy. Sięgnięcie po środki unijne pozwoli organowi prowadzącemu na zwiększenie oferty dodatkowych 
zajęć w szkołach, celowanych pod zmieniającą się rzeczywistość, między innymi wynikającą z pandemii COVID-19 i jej 
negatywnych skutków spowodowanych długotrwałą nauką zdalną.

Projekt będzie realizowany przez okres roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy. Jego autorami są 
członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji w Przemkowie „Pro Scholis”. Zajęcia w projekcie zostały zaplanowane na 
podstawie diagnoz potrzeb przygotowanych przez poszczególne szkoły

Projekt „W szkole najlepiej. Wsparcie szkół podstawowych w Gminie Przemków” zakłada objęcie uczniów dodatkowymi 
zajęciami ukierunkowanymi na kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, indywidualizację pracy 
z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego i z niepełnospraw-
nościami. W ramach realizacji projektu mieści się także doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów 
i rodziców w kontekście powrotu do szkoły po nauczaniu zdalnym spowodowanym pandemią COVID-19. Dodatkowe 
lekcje, warsztaty, wycieczki oraz pomoc psychologa, będą doskonałym wsparciem umożliwiającym nadrobienie braków 
w umiejętnościach, wiedzy oraz relacjach rówieśniczych. Zajęcia ukierunkowane są także na kształtowanie kompetencji 
społeczno-emocjonalnych, umiejętności komunikacyjnych, rozpoznawania i kierowania swoimi emocjami, budowania 
dobrych relacji z innymi, ustalania i osiągania pozytywnych celów.

Realizacja projektu jest próbą rozwiązania problemu, jakim jest mała dostępność zajęć obejmujących dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, tych które mają problemy ze spełnianiem wymagań wynikających z realizacji podstawy progra-
mowej, jak i tych zdolnych, pragnących rozwijać swoje zainteresowania. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w za-
jęciach rozwijających uzdolnienia oraz wyrównawczych z języków obcych, przyrody, matematyki. Doskonalą umiejętności 
rozumienia języka ojczystego; rozwijają swoje umiejętności oraz kompetencje społeczne w szeregu zajęć o charakterze 
terapeutycznym: arteterapia, biblioterapia, warsztaty rękodzieła, drama, zajęcia sportowe oraz taneczne. Kształcą zdolności 
logicznego i wynikowego myślenia w czasie zajęć koła szachowego oraz gier planszowych. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się także zajęcia kształcące kompetencje informatyczne oraz uczące podstaw przedsiębiorczości, które mają na 
celu przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w nowoczesnym świecie. Najmłodsi uczniowie objęci są zajęciami 
wyrównawczymi oraz korekcyjno-kompensacyjnymi wspierającymi ich w jak najlepszym rozwoju. Szczególnym wsparciem 
objęte są także dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi w czasie zajęć z integracji sensorycznej oraz terapii 
biofeedback. Ponadto w ramach otrzymanych środków zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Oczekiwanym efektem realizacji projektu jest wszechstronny rozwój uczestników projektu na miarę ich możliwości oraz 
zniwelowanie braków w wiedzy, umiejętnościach szkolnych oraz kompetencjach społecznych będących efektem izolacji 
związanej z pandemią COVID-19.

W sprawach związanych z realizacją projektu można się skontaktować z zespołem koordynatorów odpowiednio dla szkół:

1. SP1 w Zespole Szkół – 505-966-828,
2. PSP w Wysokiej – 502-130-618,
3. SP 2 – 693-498-205 lub przez pocztę elektroniczną: proscholisprzemkow@wp.pl.

(PS)

W szkole najlepiej. Wsparcie szkół
podstawowych w Gminie Przemków
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Uczniowie Zespołu Szkół w Przemkowie z sukcesami weszli 
w 2022 rok. Ogromnie ważnym osiągnięciem jest awans 
ucznia klasy III LO w Przemkowie - Omara Lekhchine – drugi 
rok z rzędu - do finału centralnego XV Ogólnopolskiej Olim-
piady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. 
Od Obertyna do Wiednia”. Omar awansował do kolejnych 
etapów olimpiady z pierwszego miejsca w rejonie legnic-
kim. Zajął również pierwsze miejsce na etapie regionalnym 
obejmującym województwa dolnośląskie i opolskie. Obecnie 
czekamy na wyniki pierwszej części etapu centralnego. 

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KONKURSACH

W styczniu br. poznaliśmy wyniki XXVII edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Alfik Matematyczny. Wzięło w nim udział 
ponad 33 tysiące uczniów z całej Polski, w tym 14 uczniów 
naszej szkoły. Konkurs jest organizowany w ramach progra-
mu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia 
szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci 
i młodzieży. Pozwala diagnozować potencjał i zaangażowa-
nie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty 
matematyczne. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo do-
brego wyniku otrzymał Michał Dźwigaj z klasy II LO.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie w stycz-
niu br. uczestniczyli w XVII Powiatowym Przeglądzie Kolęd 
pod patronatem Starosty Polkowickiego w Gaworzycach. 
Pierwsze miejsce zdobyła Natalia Kluczka za kolędę ,,Do 
szopy, hej, pasterze” z wykonaniem skrzypiec, trzecie miej-
sce zdobył Mikołaj Boczniewicz za kolędę ,,Mizerna cicha” 
przy akompaniamencie gitary. Oboje w kategorii instrumen-
taliści-soliści klas IV-VIII.

W marcu br. grupa siedmiu uczniów wzięła udział w X Po-
wiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Obcoję-
zycznej. Uczniowie recytowali wiersze w języku angielskim, 
niemieckim oraz po raz pierwszy również w języku łemkow-
skim. W kategorii klas 1-3 SP pierwsze miejsce zajął Jakub 
Boczniewicz z klasy 1a SP. W kategorii klas IV- VI pierwsze 

miejsce zajął Piotr Dyja z klasy 4b SP, a trzecie miejsce Daria 
Kowalska z klasy 4a SP. Zespół Szkół w Przemkowie na 
etapie powiatu reprezentowali również Alicja Gościewicz - 
kl.4b, Ignacy Skraba - kl.4a, Paulina Ciżmar - kl.8a, Zuzanna 
Prokopczak - kl.8a.

Również w etapie powiatowym XVIII KONKURSU POPRAW-
NOŚCI JĘZYKOWEJ „Licz się ze słowami” Zespół Szkół 
w Przemkowie reprezentowało sześć uczennic Szkoły Pod-
stawowej nr 1: Wiktoria Widera (8b), Sylwia Kapustka (7a), 
Anastazja Cisek (8a), Liliana Stafiniak (8a), Paulina Ciżmar 
(8a) oraz Zuzanna Prokopczak (8a). 

W marcu 2022 r. tradycyjnie Zespół Szkół w Przemkowie 
uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Matematycz-
nym „KANGUR”. Konkurs przeprowadzono dla uczniów 
klas 4-8 SP, LO oraz klas 2-3 SP. Wyniki konkursu poznamy 
w maju.

Konkursowe zmagania w nowym roku systematycznie 
podejmują uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 
w Przemkowie. W styczniu br. drugoklasiści i trzecioklasi-
ści zmagali się z testem Ogólnopolskiej Olimpiady “OLIM-
PUSEK” z języka angielskiego w sesji zimowej. W marcu 
przystąpili do sesji wiosennej „Olimpuska” z matematyki, 
języka polskiego i języka angielskiego.

W szkole wśród uczniów klas trzecich przeprowadzono rów-
nież eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu Ortograficz-
nego „Ortografek” oraz Powiatowego Konkursu dla uczniów 
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klas trzecich „SUPER UCZEŃ”. Ortograficznymi 
mistrzami wśród trzecioklasistów zostali: Anna 
Kuźmiak (3a), Adrian Kuźmiak (3a) oraz Jakub Za-
derski (3b). Po zmaganiach z interdyscyplinarnym 
testem na etapie szkolnym „Super Ucznia” pierw-
sze miejsce zajął Adrian Kuźmiak (3a), drugie Anna 
Kuźmiak (3a), trzecie Szymon Kania (3a), a czwarte 
Jakub Zaderski (3b). Zgodnie z regulaminem Super 
Ucznia do etapu powiatowego zakwalifikowano po 
jednym uczniu z każdej klasy trzeciej. 28 marca 
2022 r. etap powiatowy pisali Adrian i Jakub.

30 marca 2022r. w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Radwanicach odbył się I Międzypowiatowy 
Konkurs dla Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
– „Opowiedz o Łemkach”. Był to konkurs wiedzy o tradycjach, kulturze i języku łemkowskim. W konkursie wzięło udział 
9 uczniów z następujących szkół: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach; Szkoła Podstawowa w Buczynie; 
Szkoła Podstawowa w Raszówce; Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, który reprezentowały dwie uczennice 
Daria Kowalska z klasy IVa i Hanna Kearney z klasy VIa. W kategorii klas IV – VIII - pierwsze miejsce zajęła uczennica 
klasy VIa Hanna Kearney.

Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!
(UM)

Pierwszy Dzień Wiosny 
21 marca 2022 roku Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół 
w Przemkowie zorganizował Dzień Wiosny, zwany też 
w szkolnej tradycji Dniem Wagarowicza lub Dniem Samo-
rządności. W tym dniu uczniowie klas 4-8 SP, LO i BS oraz 
nauczyciele przebierali się za magiczne, a zarazem bar-
dzo interesujące postacie z bajek, filmów oraz programów 
telewizyjnych. Przez szkolne korytarze przechadzali się: 
Pocahontas, Spider-Man, Matrix, Harry Potter, Czerwone 
Kapturki, czekoladowa Krowa, Batman, Gorylek, dinozaur, 
Złota Rybka, kowboje, podróżnik Wojciech Cejrowski. W całej 
zabawie wzięła również udział kadra nauczycielska. Tego 
dnia uczniowie przejęli obowiązki nauczycieli i prowadzili 
lekcje. Zorganizowano również konkurs na najbardziej prze-
braną klasę. Słodki upominek wygrała klasa 7C, w której 
w 100% zawitały postacie z baśni i filmów. Po całym dniu 
celebrowania pierwszego Dnia Wiosny wszystkie magiczne 
postacie zebrały się na sali gimnastycznej, by wspólnie 
pozować do szkolnej fotografii. Zabawa była przednia, jak 
na Pierwszy Dzień Wiosny przystało. Również klasy 1-3 SP 
przywitały Wiosnę na placu przed budynkiem szkoły. Nie 
zabrakło kwiatowych motywów i pożegnania Zimy przez 
symboliczne porzucenie Marzanny.

Archipelag Skarbów
23 marca uczniowie klas 5 i 6 SP brali udział w Debacie, a 24 
i 25 marca uczniowie klas 7 i 8 SP mieli możliwość uczest-
nictwa w warsztatach w ramach programu profilaktycznego 

Pozaedukacyjne działania w Zespole Szkół w Przemkowie
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Nowy 2022 rok rozpoczął się w Szkole Podstawowej nr 2 
bardzo optymistycznie, z perspektywą nadchodzących ferii 
zimowych. Zaraz po feriach, podobnie jak w poprzednich 
latach, uczniowie świętowali walentynki, czyli dzień oka-
zywania sympatii, przyjaźni i miłości. W szkole już przed 
zdalnym nauczaniem działała poczta walentynkowa, po-
przez którą uczniowie chętnie przesyłali miłe słowa swoim 
koleżankom i kolegom, a także nauczycielom. 14 lutego na 
języku polskim odbyły się lekcje dotyczące tematu miło-
ści. Ósmoklasiści wskazywali wątki miłosne w lekturach, 
omawiali frazeologizmy związane z miłością oraz redago-
wali argumenty i przykłady do rozprawek na temat miłości. 
W klasie siódmej uczniowie redagowali zaproszenie na 
kolację walentynkową bohatera literackiego z innym boha-
terem literackim, tworzyli wiersz związany z miłością oraz 
wykonywali ćwiczenia gramatyczne. Klasy czwarte i piąta 
poznawały legendę o św. Walentym, rozwiązywały zadania 
interaktywne i stworzyły przepis na eliksir miłości.

Niedługo po walentynkach, bo już 21 lutego, w szkole obcho-
dzony był Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Został 
on ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. 
Data święta upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie 
w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło 
podczas demonstracji, w której domagano się nadania języ-
kowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. W związku 

Archipelag Skarbów. „Archipelag Skarbów” jest programem 
profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów, nauczy-
cieli i rodziców, ukierunkowanym na ograniczenie zachowań 
problemowych (używanie alkoholu, narkotyków, wczesne 
zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza). Realizacja 
programu w szkole była możliwa dzięki dofinansowaniu 
uzyskanemu z fundacji KGHM i Miejsko-Gminnej Komisji 
Alkoholowej w Przemkowie.

Spotkanie z ARKADIO
24 marca w ramach rekolekcji dla uczniów starszych klas 
(7,8 SP i szkół ponadpodstawowych), odbyło się spotkanie 
„Rób to co kochasz”. Spotkanie z raperem Arkadio było 
wyjątkową formą występu, który w ciekawy i przemyślany 
sposób starał się pokazać, jak wejść na drogę życia pasją 
i talentami, robić w życiu to, co się naprawdę kocha i dzięki 
temu – fascynować się każdym dniem.

(ZS)

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. WOJSKA POLSKIEGO W PRZEMKOWIE

z tym dniem została przygotowana tematyczna gazetka, 
a na lekcjach języka polskiego uczniowie wykonywali róż-
norodne zadania utrwalające znajomość języka polskiego.

Zima kojarzy się z krótkimi, chłodnymi dniami, ale również 
z karnawałem, czyli okresem balów, maskarad, pochodów 
i zabaw. W Szkole Podstawowej nr 2, w dniu 2 marca odbył 
się Dzień Przebierańca uczniów klas I-III. Dzieci obejrzały film 
edukacyjny przedstawiający zwyczaje karnawałowe w Polsce 
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Jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni, był 
udział Szkolnego Zespołu Ludowego „Tęcza” w koncercie 
charytatywnym „Przemków dla Ukrainy”, który odbył się 
6 marca 2022 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury. Słowa 
piosenki „Pięknie żyć” oraz taniec polsko – ukraińskich flag 
doprowadził wielu uczestników do łez i wielkiego wzru-
szenia. Udział w koncercie przypieczętował solidarność 
i pomoc humanitarną na rzecz potrzebujących z Ukrainy 
organizowaną przez Szkolny Wolontariat.

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

szkoły ubrani w barwy wiosenne, a klasy młodsze wzięły 
udział w różnych zabawach i pożegnały zimę poprzez tra-
dycyjne spalenie marzanny.

W ostatni czasie uczniowie SP 2 wzięli udział w dwóch 
konkursach. Pierwszy z nich to Powiatowy Konkurs Recyta-
torski „Srebrna Muza” w Polkowicach. Sukces w konkursie 
osiągnęły dwie uczennice:

 � Hanna Sawicka z klasy V, która zajęła I miejsce, oraz

 � Aleksandra Kapłon również z klasy V, która zdobyła 
III miejsce.

Drugi konkurs to XVII Powiatowy Przegląd Kolęd pod patro-
natem Starosty Polkowickiego w Gaworzycach. Szkołę repre-
zentowało troje uczniów, a każdy z nich został nagrodzony:

 � III miejsce w kategorii soliści kl. I-III otrzymał Marco 
Thomas Schreiner z kl. III,

 � II miejsce w kategorii soliści kl. IV-VIII otrzymała 
Zuzanna Wiązek z kl. IV, 

 � III miejsce otrzymała Aleksandra Kapłon z kl. V w tej 
samej kategorii.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

(SP2) 

i na świecie. Wzięły udział w zabawach integracyjnych, 
tanecznych i konkursach na ciekawe i oryginalne przebranie. 
Nagrody dla dzieci ufundowała Rada Rodziców.

W marcu nie mogło zabraknąć obchodów Dnia Kobiet. 
Chłopcy ze wszystkich klas pamiętali o swoich koleżankach 
i przygotowali dla Nich miłe niespodzianki. Postarali się 
także o odświętny ubiór, aby w ten sposób wyrazić szacunek 
dla Dziewczyn i Pań pracujących w naszej szkole.

Tradycją jest już, że pierwszy dzień wiosny różni się w szkole 
od pozostałych dni nauki. Wszyscy uczniowie przyszli do 

W Przemkowskim Ośrodku Kultury uczniowie szkoły goszczą 
dość często, a to za sprawą spektakli teatralnych przygoto-
wywanych przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
28 lutego 2022 r. oddział przedszkolny oraz uczniowie klas 
1-3 mieli ogromną przyjemność obejrzeć montaż muzyczno 
– słowny pt. Brzechwa dzieciom. Natomiast uczniowie klasy 
7 i 8 uczestniczyli w spektaklu Dziady cz. II w reż. Pani Gizeli 
Smalec, który stanowił idealne powtórzenie lektury przed 
zbliżającym się Egzaminem Ósmoklasisty.
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Uczniowie kl. 4 chcąc zainspirować do czytania oraz ak-
tywnego słuchania młodszych kolegów, opracowali projekt 
czytelniczy „Aby książka przemówiła”. W każdy czwartek 
odwiedzają oddział przedszkolny i prezentują wcześniej 
przygotowaną interpretację głosową wybranych baśni m.in. 
Charles'a Perrault, H. Ch. Andersena. Po wysłuchaniu baśni 
uczniowie zerówki wykonują prace plastyczne nawiązujące 
do poznanego utworu.

„W szkole najlepiej. Wsparcie Szkół Podstawowych w Gmi-
nie Przemków” to projekt do którego przystąpiła nasza 
szkoła. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki 
realizacji projektu nasi uczniowie mogą skorzystać z bogatej 
oferty zajęć dodatkowych umożliwiających 
utrwalanie wiedzy i umiejętności, a przede 
wszystkim rozwój i poszerzanie zaintereso-
wań. Wśród nich znalazły się:

 � Akademia Sztuk Estradowych, której 
celem jest zaszczepienie w uczniach 
potrzeby obcowania ze sztuką estrado-
wą, wychowywanie świadomych odbior-
ców wydarzeń artystycznych i zarazem 
kreatywnych twórców kultury;

 � Warsztaty wokalno - taneczne „Zespołu 
Ludowego Tęcza”;

 � Warsztaty teatralne oraz plastyczne;

 � Zajęcia rozwijające oraz wyrównawcze 
z języka angielskiego, języka polskie-
go, matematyki, przedmiotów przyrod-
niczych;

 � Zajęcia rozwijające krytyczne myślenie 
w formie gier strategiczno - logicznych.

Udział w zajęciach nie jest obowiązkowy, 
więc tym bardziej cieszy fakt, iż uczniowie 
uczestniczą w nich licznie i chętnie.

17 marca, uczniowie uczestniczący w do-
datkowych zajęciach z języka angielskiego, 
mieli okazję poznać wiele tradycji i obycza-
jów związanych z Dniem Świętego Patry-
ka. Rezultatem pracy uczniów wykonanej 
w czasie zajęć były zielone lapbooki, które 
ozdobiły szkolny korytarz. 

Aby zapobiec mniej lub bardziej legalnym 
wagarom, Samorząd Uczniowski staran-
nie zaplanował i zorganizował Obchody 
Pierwszego Dnia Wiosny połączone ze 
Światowym Dniem Zespołu Downa, któ-
rego symbolem są kolorowe skarpetki nie 
do pary. Powitanie wiosny rozpoczęło się 
od udziału uczniów w warsztatach pt. „Fa-
scynujący świat pszczół” prowadzonych 

przez pana Pawła Krawczonka, który opowiedział uczniom 
o życiu pszczół oraz ich znaczeniu dla przyrody i człowieka. 
Po zajęciach warsztatowych uczniowie przy wspólnym ogni-
sku piekli kiełbaski. Uczniowie klasy III dodatkowo powitali 
wiosnę słodkim akcentem. Przy wsparciu rodziców oraz 
wychowawcy zainspirowani opowiadaniem „Rekiny bizne-
su” , zorganizowali sprzedaż własnoręcznie wykonanych 
babeczek oraz bułeczek.

Działania, które szkoła podjęła w ostatnich miesiącach 
przyniosły spodziewane, pozytywne efekty. Stanowią jedynie 
fragment szkolnej aktywności. W planach wiele działań, 
które szkoła będzie sukcesywnie realizować.

(PSP W)
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Trwa rok szkolny 2021/2022. W przedszkolu 
realizowane są różne działania, odbywają się 
imprezy uroczystości, wycieczki.

21 -22 stycznia br. w przedszkolu świętowano 
Dzień Babci i Dziadka. Dziadkowie mogli obej-
rzeć występy swoich wnuków za pośrednictwem 
internetu. Przedszkolaki śpiewały piosenki, 
tańczyły i recytowały wierszyki oraz składały 
życzenia swoim babciom i dziadkom.

28 stycznia br. w przedszkolu gościła pani Ania 
Witrykus – pracownik Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego, która przygotowała dla dzieci 
ciekawe warsztaty. Tematem przewodnim byli 
mieszkańcy lasu. Dzieci poznały ich budowę, 
sposób odżywiania, ślady, tropy. Brały również 
udział w zabawach, które były okazją do spraw-
dzenia ich sprawności.

Na bal karnawałowy wszystkie dzieci wyczeki-
wały przez wiele tygodni. 18 lutego br. na balu 
w przedszkolu bawiły się niezliczone księżniczki, 
wróżki, motylki, policjanci, Indianie, piraci i inne 
postacie z dziecięcych bajek. Dzieci bawiły się 
znakomicie. Na twarzach małych tancerek i tan-
cerzy malował się uśmiech, który nie znikał ani 
na chwilkę. Wychowawczynie zorganizowały 
pokaz mody czyli paradę strojów oraz konkursy. 
Było radośnie, zabawnie i kolorowo.

W lutym starsze przedszkolaki zostały zapro-
szone do POK-u na przedstawienie w wykonaniu 
członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy 
recytowali wiersze Jana Brzechwy. Przedszkola-
ki nagrodziły artystów gromkimi brawami.

Dzień Kobiet, 8 marca, to wyjątkowy dzień szcze-
gólnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych 
jak i małych. Przedszkolaki także świętowały. 
Chłopcy składali życzenia dziewczynkom i pa-
niom, nie zabrakło słodyczy i drobnych upo-
minków.

Okres przedszkolny to czas zabawy i rado-
ści. Młodsze i starsze przedszkolaki radośnie 
spędziły czas w salach zabaw w Szprotawie 
i Lubinie. Celem wycieczki było kształtowanie 
umiejętności współdziałania w grupie poprzez 
wspólną zabawę, rozwijanie i doskonalenie 
sprawności ruchowej, zręczności oraz oczy-
wiście dobra zabawa. Pełni niezapomnianych 
wrażeń i emocji dzieci pożegnały się z tym baj-
kowym miejscem i wróciły do przedszkola.

Z ŻYCIA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W PRZEMKOWIE
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie informuje, że 
z dniem 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego należy składać wyłącznie 
w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych (dotyczy dzieci, na które wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego nie został złożony w okresie 
zasiłkowym 2021/2022).

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przy-
znawane przez siebie świadczenia wychowawcze, od 1 lu-
tego 2022 r. będzie również przyjmować wnioski na kolejne 
okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego 
za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowa-
ne, do zakończenia postępowania, przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Przemkowie, który będzie kontynuować 

21 marca 2022 r. dzieci z wszystkich grup przed-
szkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie, 
”pożegnania zimy - powitania wiosny”. Ulicami 
osiedla ruszył barwny korowód, a na zakończe-
nie pochodu powitano wiosnę kolorowymi gaika-
mi. Obrzędom towarzyszyła piękna, słoneczna 
pogoda.

Życie przedszkolnej społeczności to nie tylko 
uroczystości, imprezy i spotkania. To także co-
dzienna realizacja planowych zajęć, to zabawa, 
spacery i pobyt na placu zabaw, to realizacja 
i udział w różnych programach, projektach, 
konkursach, akcjach. Przedszkole serdecznie 
dziękuje wszystkim za bezinteresowną pomoc, 
zaangażowanie i otwarte serce w akcji „POMOC 
DLA UKRAINY”.

UWAGA!!! ZMIANY W 500+!!!

wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 
1 stycznia 2022 r. do końca okresu na jaki zostały przyznane 
tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

(OPS)

Podziękowania za wsparcie finansowe i zaan-
gażowanie kierowane są także do Rodziców, 
Rady Rodziców, Urzędu Miejskiego w Przem-
kowie, Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” 
w Przemkowie za pomoc przy zakupie lamp 
bakteriobójczych. Urządzenia te znalazły się 
w każdej sali, szatni, jadalni. Posiadają wszel-
kie certyfikaty i świadectwa dopuszczenia, 
a ich zadaniem jest eliminowanie z powietrza 
drobnoustrojów, wirusów i grzybów chorobo-
twórczych przy pomocy promieni UV. Dzięki 
lampom przedszkole efektywnie zadba o bez-
pieczeństwo zdrowotne swoich wychowan-
ków.

(PP2)
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Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy, który ma zniwelować 
rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z uchwalonymi przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, 
którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 111 
oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 � jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł

* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,

 � gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł

* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 � gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł

* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

 � gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł

* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje 
w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem 
lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 
1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (Dz. U. Z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten 
będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę 
tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa 
domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego 
złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wnioski przyjmuje: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie, ul. Powstańców Styczniowych 7, 59-170 Przemków, telefon: 76 83 19 200, 
www.przemkow.naszops.pl.

Wnioski o dodatki osłonowe można składać do 31 stycznia 2022 r. osobiście lub przesłać pocztą. Osoby posiadające 
profil zaufany mogą składać wnioski za pośrednictwem skrzynki podawczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą 
wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 
2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

(OPS)

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
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ABY UZYSKAĆ PESEL należy złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy na terytorium Polski.

Wniosek należy:

 � własnoręcznie podpisać
 � złożyć na piśmie w urzędzie gminy
 � złożyć osobiście.

Do wniosku należy dołączyć:

 � 1 aktualną fotografię każdej osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

Każdy obywatel Ukrainy powinien przedstawić pracownikowi Urzędu dokument potwierdzający tożsamość. Honorowane 
w Urzędzie są: paszport biometryczny, paszport wydany we wcześniejszych latach (nie biometryczny), wewnętrzny 
paszport ukraiński, ukraiński dowód osobisty, ukraińskie prawo jazdy (plastikowe lub papierowe laminowane), itp. Każdy 
dokument ukraiński, potwierdzający tożsamość jest uznawany, bez względu na to czy jest ważny, nieważny, uszkodzony.

PESEL jest potrzebny do zatrudnienia, uzyskania pomocy socjalnej przewidzianej Ustawą oraz do założenia profilu za-
ufanego.

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY

Ważne! Jeżeli chcesz, żeby został dla ciebie założony profil zaufany, podaj we wniosku o nadanie numeru PESEL:

 � adres poczty elektronicznej,
 � polski numer telefonu komórkowego,
 � zgodę na wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych,
 � zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego.

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu osoba będzie miała dostęp do e-usług organów administracji, m.in. 
do ZUS, CEIDG, e-PUAP.

(UM)

REJESTRACJA OBYWATELI UKRAINY W POLSCE

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), zwanej także 
Specustawą, uchodźcy z Ukrainy mogą starać się o przyznanie 
świadczeń rodzinnych na podobnych zasadach co obywatele 
Polski. Dotyczy to tylko uchodźców, którzy przybyli do Polski 
od 24 lutego 2022 r. Potwierdzeniem powyższego faktu jest 
nadany numer PESEL z dopiskiem „UKR”.

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Jednorazowe świadczenie 300 zł przeznaczone jest dla 
każdej osoby, obywatela Ukrainy, który spełnia wymogi 
specustawy.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie ul. Po-
wstańców Styczniowych 7, w godzinach od 7.30 do 15.00.

Wnioski przyjmują pracownicy socjalni w pokoju  nr 2 – 
tel. 76 8319 200

Świadczenia, o które mogą starać się uchodźcy z Ukrainy
Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia:

1. Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz 
z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych 
przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium 
Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzo-
nymi na terytorium tego państwa.

4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

1. Wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku.

2. Wpisanie do rejestru PESEL.
(OPS)

Wieści Przemkowskie nr 1/2022URZĄD MIEJSKI

36



REJESTRACJA OBYWATELA UKRAINY UMOŻLIWI: 

 � Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej uprawniającej do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy;

 � Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego siebie oraz członków rodziny;

 � Skorzystanie ze środków Funduszu Pracy na instrumenty rynku pracy m.in.: staże; zatrudnienie w ramach 
prac interwencyjnych; jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej; zatrudnienie w ra-
mach doposażenia stanowiska pracy; bon na zasiedlenie.

Kontakt tel. 76 746 52 55 lub 76 746 52 79, osoby odpowiedzialne za realizację Alena Krzyżanowska, Marzena Młodzik.

SKORZYSTANIE Z USŁUG RYNKU PRACY

Pośrednictwo pracy:
pomoc w znalezieniu pracy; wyszukiwanie ofert pracy; kierowanie do pracodawcy; wszechstronna pomoc związana z za-
trudnieniem cudzoziemców dla poszukującego pracy i pracodawcy; informacja dla pracodawców chcących zatrudnić 
obywatela Ukrainy; dostępność ofert pracy w języku ukraińskim; 

możliwość skorzystania z profesjonalnego poradnictwa zawodowego; dostęp do komputera z Internetem;

Możliwość składania zapytań w języku ukraińskim.

Kontakt tel. 76 746 52 61, osoba odpowiedzialna za realizację Monika Nowak

Punkt informacyjny Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach, ul. Legnicka 15, pokój nr 114, 
kontakt tel. 76 746 52 80, 76 746 52 81, e-mail: wrpo@praca.gov.pl

Informacje dostępne również na stronach:
polkowice.praca.gov.pl, oferty.praca.gov.pl, zielonalinia.gov.pl, aplikacja epraca Fb.

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POLKOWICACH

POMOC DLA UKRAINY
GMINNY PUNKT ZBIÓRKI

UL. GŁOGOWSKA 5 W PRZEMKOWIE
Od poniedziałku do piątku wydawanie odzieży

i przyjmowanie odzieży w dobrym stanie

OTWARTE: 10:00 - 11:00
NA TELEFON: 9:00 - 16:00

NR TEL. 513 048 939 LUB 76 831 94 93

INFORMACJE: PRZEMKOWSKI OŚRODEK
KULTURY I BIBLIOTEKA

UL. GŁOGOWSKA 17, PRZEMKÓW
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Świadczenia dla osób i instytucji udzielających pomocy
dla obywateli Ukrainy

Informacje o świadczeniu pieniężnym za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Najważniejsze informacje:

 � każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwa-
terowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego 
tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni;

 � wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w Urzędzie Miejskim w Przemkowie;

 � wnioski można składać w pokoju nr 11, I piętro;

 � składając wniosek o rekompensatę 40 zł, trzeba złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano 
dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;

 � świadczenia 40 zł za każdy dzień zapewnienia mieszkania i jedzenia Ukraińcom nie pozyska osoba, która już otrzy-
mała za to osobne wynagrodzenie. Chodzi tu zarówno o zapłatę przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz;

 � złożony wniosek będzie zrealizowany przez Urząd Miejski w Przemkowie w terminie 1 miesiąca;

 � na jednym wniosku można wpisać wszystkie dotychczasowe pobyty ukraińskich rodzin (po dacie 24 lutego lub 
przekroczenia granicy);

 � świadczenia będą wypłacane przez okres 2 miesięcy;

 � świadczenia będą przyznawane za okres faktycznego pobytu uchodźców i płacone z dołu.
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30 marca 2022 roku okazał się dla Przemkowskiego Teatru 
Klasycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dniem bardzo 
bogatym w liczbę wystawionych spektakli.

Grupa artystyczna ponownie przygotowała dramat Adama 
Mickiewicza „Dziady cz. II”. Miło było nam gościć na dwóch 
spektaklach w Przemkowskim Ośrodku Kultury uczniów klas 
VII i VIII wszystkich szkół podstawowych z miasta i gminy 
Przemków oraz ze Szkoły Podstawowej w Buczynie. Miło 
też było odebrać podziękowania i gratulacje od uczniów 
i ich nauczycieli. „Oglądałam już grany przez was spektakl 
„Dziady cz. II” i dzisiaj widzę, jak ładnie rozwinęliście swoje 
umiejętności jako aktorzy” – usłyszeliśmy komplement 
od widza. Bardzo doceniamy i cieszymy się z tego typu 
komentarzy.

Wymagania przy składaniu wniosku:
 � imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

 � PESEL lub NIP składającego wniosek;

 � wskazanie okresu na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób, które znalazły schronienie w prywatnych 
lokalach mieszkańca gminy Przemków;

 �  imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL, jeżeli osoba posiada, w przypadku nie posiadania 
numeru PESEL, należy wpisać inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy.

Weryfikacja wniosków:
Wnioski będą weryfikowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Przypominamy, że mieszkańcy składają 
wnioski pod rygorem odpowiedzialności karnej. Informacje w nich zawarte muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Wypłata świadczenia:
Wypłata świadczenia będzie przekazywana na konto wnioskodawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres 
wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. Kwota 40 zł/ dzień może 
być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

1) zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie specustawy - weszła 
w życie 12 marca z mocą od 24 lutego 2022 r.

2) gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba 
prawna albo przedsiębiorca.

(UM)

GRUPA TEATRALNA I SZCZYTNY CEL!
Wystawienie trzeciego spektaklu dla dorosłych przemkowian 
wiązało się z charytatywną działalnością PUTW. Podjęta zo-
stała decyzja, we współpracy z POKiB, o udzieleniu wsparcia 
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rodzinom ukraińskim po wybuchu wojny na Ukrainie. Goście 
z Ukrainy wraz z paniami z Przemkowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku i pracownikami Przemkowskiego Ośrodka 
Kultury, przygotowali do sprzedaży tradycyjne pierogi ukra-
ińskie w różnych wariantach smakowych, które z chęcią na-
bywali mieszkańcy Przemkowa. Sprzedawano także ciasta, 

które przygotowały panie z PUTW. Zebrana kwota została 
przeznaczona na pomoc ukraińskim rodzinom.

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku cieszą się, że 
mogą aktywnie włączyć się w działania pomocowe reali-
zowane na terenie gminy Przemków.

(PUTW) 

W dniach 23-24 kwietnia 2022 r. odbędą się dwudniowe po-
szukiwania „Bitwy na bagnach przemkowskich z 1015 roku”. 
Bitwa rozegrała się 1 września ponad tysiąc lat temu. Wojska 
Bolesława Chrobrego pokonały oddziały cesarza Niemiec 
Henryka II.

W źródłach historycznych na temat bitwy wspomina się 
niewiele ze względu na to, że opisuje je niemiecki kronikarz 
Thietmar, który o porażkach cesarstwa nie pisał wcale, bądź 
bardzo rzadko. W bitwie zginęło ponad 200 najprzedniej-
szych rycerzy cesarstwa niemieckiego, w tym margrabia 
Gero II. Reszta oddziałów, którym udało się zbiec, poinformo-
wała o klęsce jaką ponieśli. Cesarz Henryk II postanowił wró-
cić na pole bitwy, by w godny sposób pochować poległych. 
Doradcy cesarza odradzili mu jednak, by cesarz pojechał 
tam osobiście. Henryk II postanowił wysłać biskupa Idziego, 
który miał za zgodą Bolesława Chrobrego pochować pole-
głych oraz zażądać zwłok margrabiego Gerona. Gdy biskup 
przybył na miejsce i zobaczył pogrom cesarskich oddziałów, 
zaniósł się płaczem i na klęczkach modlił się za poległych. 
Biskup uzyskawszy zgodę od Bolesława Chrobrego na po-
chowanie poległych, pogrzebał ich z wielkim trudem przy 
pomocy wojsk nieprzyjaciela, po czym odjechał. Bitwa była 
pogromem wojsk cesarskich, a ilość poległych wojskowych 

Działania Stowarzyszenia 
Dolnośląska Grupa 
Eksploracyjna "LEGION"

mogła być znacznie większa, tylko przez niemieckiego kro-
nikarza zaniżona.

Miejsce bitwy do dnia dzisiejszego nie zostało odnalezione, 
ale jedno z potencjalnych miejsc to teren dawnych bagien 
koło Przemkowa. Nasze stowarzyszenie wraca do pierwot-
nej nazwy bitwy, czyli "Bitwy na bagnach przemkowskich". 
Nazwa ta była używana przez niemieckich historyków przed 
wojną, a polscy historycy zmielili jej nazwę na "Bitwę w lesie 
Dziadoszan", w okolicach tysięcznej rocznicy bitwy. Dla-
czego tego dokonali? Odpowiedź jest prosta. Każdy z nich 
chciałby, aby miejsce owej bitwy znajdowało się w okolicy 
ich województwa, miasta bądź powiatu, oczywiście nie 
prowadząc żadnych badań. Tylko prawdziwe badania mogą 
wskazać czy owa bitwa odbyła się w tym, czy innym miejscu. 
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HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ 
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W 2022 ROKU

Stowarzyszenie Dolnośląska Grupa Eksploracyjna "LEGION" 
prowadzi takie badania, pod czujnym okiem archeologa.

Gdzie znajdował się las dziadoszan? Tego nie wie nikt, ale 
gdzie znajdują się bagna przemkowskie wiedzą wszyscy, 
a prace prowadzone przez pracowników Służby Pracy Rze-
szy (niem. Reichsarbeitsdienst), mające na celu osuszania 
terenów bagnistych potwierdziły, że znajdował się tam po-
tężny las, a dęby które wyciągali z bagien miały setki lat. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Miesz-
kańców, w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, na I piętrze 
(na wprost biura USC), powstał Kącik Malucha. Załatwiając 
sprawę w Urzędzie można sprawić, aby Nasze maluszki 
nie nudziły się, a tym samym pozwoliły dorosłym szybko 
i sprawnie załatwić sprawy urzędowe.

Pomysł utworzenia „Kącika Malucha” zrodził się z obser-
wacji faktu, że Urząd odwiedza wielu rodziców, dziadków 
i opiekunów z małymi dziećmi. Dorośli załatwiając urzędowe 
sprawy często muszą zwracać uwagę na swoje pociechy, 
co znacznie utrudnia odpowiednie skoncentrowanie się np. 
podczas wypełniania wniosku. Obecnie, w trudnym czasie, 
po nadanie numeru PESEL, Urząd odwiedza wielu obywateli 
Ukrainy często z bardzo małymi dziećmi. Mamy nadzieję że 
funkcjonowanie i wyposażenie kącika po części ułatwi im 
załatwienie spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

W tym celu powstało to miejsce. Dzieci znajdą tam: zabawki, 
puzzle czy malowanki ulubionych postaci z bajek. "Kącik 
Malucha" jest też jednym z kolejnych etapów realizacji usta-
wy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. W tut. Urzędzie, aby zapewnić dostęp osobom 
ze szczególnymi potrzebami zostały już poczynione pewne 
kroki m.in. ujednolicono oznakowanie biur, na parterze za-
montowano tablicę informacyjną, a na monitorze wyświe-
tlają się ważne informacje dla mieszkańców, na półpiętrach 
klatki schodowej zamontowano tablice kierunkowe i odpo-
wiednio oznakowano schody. 

(UM)

KĄCIK MALUCHA W URZĘDZIE

Stowarzyszenie „LEGION” cyklicznie, przez okres 3 lat, 
będzie poszukiwać miejsca bitwy na terenie dawnych 
bagien. Obszar ten to tereny podmokłe, rozciągające się 
na tysiącach hektarów i niestety w niektórych miejscach 
niedostępne. Czy uda nam się odnaleźć miejsce bitwy? 
Tego nie wiemy, ale prosimy mieszkańców naszego miasta 
o trzymanie za nas kciuków

(MJ) 

Lp. Miejsce
wystawienia Miejscowości Data

wystawienia
Data 

odbioru

1. Miasto 
Przemków

ulice: Osiedle Głogowskie, Jodłowa, Kościuszki, Głogowska, Plac Ko-
ścielny, Ks. Jana Skiby, Lipowa, Dworcowa, Winogrodzka, Plac Wolności, 
Szprotawska

09.05.2022 10-12 
05.2022

ulice: Leśna Góra, Ceglana, Słoneczna, Wiśniowa, Kwiatowa, Kaczanow-
ska, Fabryczna, Karpowa, Strumykowa, Mickiewicza, Łąkowa, Hutnicza 16.05.2022 17-19 

05.2022

ulice: Wielkie Piece, Elektryczna, Kolejowa, Ogrodowa, Szkolna, Rybna, 
Klonowa, Akacjowa, Leśna, Topolowa 23.05.2022 24-26 

05.2022

2. Gmina 
Przemków

Krępa, Ostaszów, Łężce, Karpie, Piotrowice, Szklarki 30.05.2022 31.05.2022 
- 02.06.2022

Jakubowo Lubińskie, Wysoka, Wilkocin, Jędrzychówek, Łąkociny, 
Węgielin 06.06.2022 07-09 

06.2022
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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   

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   

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    

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    
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