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Burmistrz Przemkowa

Jerzy Szczupak

Szanowni Mieszkańcy Przemkowa,
zapraszam na XXII Dolnośląskie Święto Miodu i Wina. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś 

ciekawego dla siebie w przygotowanym przez nas programie.
Jak co roku udział w imprezie potwierdziło ponad 100 wystawców miodów, win i sprzętu 

pszczelarskiego. We wrześniu, tradycyjnie, wszystkie drogi
prowadzą do Przemkowa!

Do zobaczenia w ostatni weekend września!
Życzę Państwu pozytywnych wrażeń, słonecznej pogody i bezpiecznej zabawy.

Nadleśnictwo Przemków





Szanowni Państwo,

wrzesień to miesiąc zwiastujący koniec sezonu wakacyjne-
go i powrót do codziennych obowiązków i zwyczajów. To 
czas kiedy dzieci i młodzież wracają do szkół, a dorośli do 
obowiązków zawodowych po czasie krótkiego wypoczynku 
urlopowego. Dla nas to także czas kontynuacji wielu zadań 
rozpoczętych już w I połowie roku, a przede wszystkim 
tradycja związana z organizacją Dolnośląskiego Święta 
Miodu i Wina. W tym roku odbędzie się już jego XXII edycja. 
Dla wielu z nas niewyobrażalnym jest brak w Przemkowie 
w ostatni wrześniowy weekend, największej imprezy pszcze-
larskiej w Polsce.

Jak co roku w programie znalazły się wszystkie stałe 
elementy święta. Już po raz XIX osoby biegnące w Ogól-
nopolskim Biegu po Miód będą miały szansę zdobyć oko-
licznościową czarkę z miodem. Podobnie jak uczestnicy VIII 
Rajdu Rowerowego po Wrzosowej Krainie. Na wszystkich 
uczestników i gości święta czekać będą oczywiście bogato 
zaopatrzone stoiska miodowe, a na nich wszystkie polskie 
gatunki miodów, w tym te, które zostaną najwyżej ocenione 
w konkursie na najlepsze miody oferowane podczas święta. 
Staraliśmy się, aby w przygotowanym programie imprezy 
każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. W tym roku moż-
liwe będzie wybicie monety z logo Dolnośląskiego Święta 
Miodu i Wina! Serdecznie Państwa zapraszam do aktywnego 
uczestnictwa i promocji naszego święta, życząc udanej 
i bezpiecznej zabawy.

Wrzesień to czas powrotu dzieci do placówek oświatowych. 
Gminne szkoły i przedszkola przygotowały się do powrotu 
dzieci i stacjonarnego nauczania oraz zapewniły komfor-
towe i bezpieczne warunki nauki. I choć przed nami bardzo 
trudny okres „grzewczy”, zrobimy wszystko, aby nasze jed-
nostki funkcjonowały w normalnym trybie. W Przedszkolu 
nr 2 swoją kadencję rozpocznie nowy dyrektor Pani Dorota 
Szpak, która zastąpi wieloletnią, odchodzącą na zasłużoną 
emeryturę Panią Dyrektor Renatę Wolanin. W Zespole Szkół 
nową kadencję rozpocznie Pani Monika Dźwigaj. Życzę sa-
mych sukcesów nowym, jaki i kontynuującym swoją pracę 
dyrektorom naszych jednostek. 

Wciąż realizujemy wcześniej rozpoczęte zadania oraz pro-
wadzimy procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia 
wykonawców inwestycji, na które pozyskaliśmy dofi nanso-
wanie. Niestety, nawet tak rekordowe wsparcie fi nansowe 
z zewnątrz często nie jest wystarczające i nie pokrywa kosz-
tów realizacji zadań. Wzrost cen materiałów i usług, w tym 
budowlanych i drogowych, wpłynął w znaczący sposób na 

składane przez wykonawców oferty. A jak często podkreśla-
łem, możliwości realizacji gminnych inwestycji, uzależnione 
są od możliwości pozyskania środków pozabudżetowych 
i wielkości wkładu własnego gminy. Te trudności wydłużają 
czas wyłonienia wykonawców poprzez ogłaszanie nowych 
postępowań, a przede wszystkim powodują przesunięcie 
w czasie planowanych zadań inwestycyjnych. Wciąż po-
szukujemy wykonawcy dróg na Osiedlu Głogowskim, na 
które pozyskaliśmy blisko 10 mln zł. Pomimo kilkukrotnie 
ogłaszanych przetargów i aktualizowania kosztorysów, 
wartość składanych ofert znacząco przekracza możliwości 
fi nansowe gminy. Nie zwalniamy jednak i poszukujemy 
rozwiązań, aby w możliwie optymalny sposób wykorzystać 
pozyskane wsparcie z zewnątrz. 

Ogromnie się cieszę, że udało nam się wyłonić wykonawcę 
rewitalizacji naszego centrum poprzez utworzenie skwe-
rów i deptaka. W najbliższym czasie podpiszemy umowę 
na realizację zadania i mam nadzieję, że już w przyszłym 
roku zabytkowe centrum Przemkowa zyska nowy wygląd, 
a nasi mieszkańcy z zaangażowaniem będą korzystać z jego 
uroków i funkcjonalności. Ponadto, w najbliższym czasie za-
montowane zostanie dodatkowe oświetlenie uliczne w wy-
branych punktach Przemkowa, które w znaczący sposób 
zwiększy bezpieczeństwo i komfort naszych mieszkańców.

W lipcu otrzymaliśmy informację o kolejnych środkach 
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych, które wesprą gminne inwestycje. Tym razem 
budowę boiska przy Zespole Szkół, na które już wcześniej 
pozyskaliśmy 1,2 mln złotych oraz przebudowę instalacji 
wodociągowej na terenie osiedla Huta w Przemkowie. Na to 
zadanie udało się pozyskać ponad 1,1 mln złotych.

Rozdaliśmy już wszystkim dzieciom i młodzieży uczącej 
się, na które zostały złożone wnioski i zostały pozytywnie 
zweryfi kowane, laptopy zakupione ze środków pozyskanych 
w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wspar-
cie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
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– „Granty PPGR”. Jeszcze we wrześniu zostaną podpisane 
umowy z naszymi mieszkańcami, którym w ramach II naboru 
udało się pozyskać grant na wymianę źródła ciepła w ra-

4 lipca br., Zastępca Burmistrza Magdalena Kania, odebrała 
z rąk ministra Krzysztofa Kubowa Sekretarza Stanu KPRM, 
promesę na kwotę 2 775 556,31 zł na realizację kolejnych 
zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Funduszu Inwe-
stycji Strategicznych „Polski Ład”. 

Kolejne środki dla Przemkowa
kumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. 
Planowany termin zakończenia zadania to koniec 2023 r.

Przebudowa instalacji wodociągowej na terenie osiedla 
Huta w Przemkowie to drugie zadanie wsparte środkami 

z Funduszu „Polski Ład”. Częste i powta-
rzające się awarie sieci o wysokim stopniu 
technicznego zużycia, odcinające blisko 
1800 osób od wody, zgłaszane przez miesz-
kańców i Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji w Przemkowie przy pełnej 
akceptacji i współpracy ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Przemko”, prowadzą do ko-
niecznej przebudowy instalacji wodociągo-
wej. Inwestycja obejmie demontaż starego 
rurociągu azbestowo-cementowego oraz 
wykonanie sieci wodociągowej z materia-
łów obecnie stosowanych zgodnych z obo-
wiązującymi normami o długości ponad 
1400 m, podłączenie 20 szt. przyłączy do 
sieci wodociągowej. Wysokość przyznane-
go dofinansowania – 1 175 556,31 zł -sta-
nowi 98% zakładanej wartości inwestycji. 
Obecnie przygotowywana jest procedura 
przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy 
zadania.

„Kolejny powód do radości i ogromny sukces Przemkowa. 
Pozyskane środki pozwolą na realizację zadań służących 
całej naszej społeczności i z całą pewnością przyczynią się 
do zwiększenia komfortu życia w gminie – podsumowuje 
Magdalena Kania. - Realizacja inwestycji na osiedlu Huta 
przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjono-
wania sieci wodociągowej co przełoży się na powszechny, 
niezakłócony dostęp mieszkańców do wody. Budowa boiska 
wpłynie na wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród 
mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży”.

(UM)

mach projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych 
gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Drodzy Mieszkańcy,

zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie zadania realizowane są w planowanym wcześniej czasie. Muszę jednak brać pod 
uwagę zmieniające się uwarunkowania rynkowe i bezpieczeństwo finansowe gminy. Wiem jakie są potrzeby tej gminy 
i jej mieszkańców, dlatego podejmuję wysiłki w zakresie poszukiwania nowych źródeł finansowania i rozwiązań pozwa-
lających na optymalne wykorzystanie środków już gminie przyznanych. Liczę na Wasze wsparcie i jestem pewien, że już 
niedługo wspólnie będziemy oceniać efekty naszych starań. A na chwilę obecną zachęcam do aktywnego uczestnictwa 
w naszej miodowej imprezie i życzę radosnej zabawy.

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak

1,6 mln zł wesprze zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkół w Przemkowie. Całość inwestycji wyce-
niona została na kwotę blisko 3,4 mln zł, jednak gminie już 
wcześniej udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,2 mln zł. 
Obiekt tworzyć będzie m.in. boisko wielofunkcyjne o na-
wierzchni syntetycznej z polem do gry w piłkę ręczną, mini 
piłkę koszykową, siatkówkę, pole do gry w tenisa, 4-torowa 
bieżnia okólna o dł. 200 m oraz bieżna 60 m zakończona 
rozbiegiem do skoku w dal, siłownia zewnętrzna. W chwili 
obecnej na ukończeniu jest procedura opracowywania do-
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Gmina Przemków w ramach 
pozyskanego grantu zakupi-
ła 91 laptopów, które następ-
nie przekazała w  ramach 
umowy darowizny dzieciom 
i młodzieży, każdy o wartości 
2 460,00 zł.

„Bardzo się cieszę, że udało 
nam się zrealizować ten pro-
jekt i sprawić dzieciom tyle 
radości. Mam nadzieję, że 
laptopy zostaną właściwie wy-
korzystane, zarówno do nauki, 
realizacji swoich pasji i zainteresowań, ale także do zabawy 
i rozrywki” - powiedział Burmistrz Jerzy Szczupak.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego udało się wy-
dać prawie wszystkim beneficjentom programu laptopy 
zakupione w ramach pozyskanego przez Gminę Przemków 
grantu w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie 
dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
– „Granty PPGR”. 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 cyfrowej odporności na zagrożenia 
i jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Komputery dla dzieci rozdane

Pierwsza grupa dzieci i młodzieży odebrała swoje laptopy 
z rąk Szefa Gabinetu Politycznego Premiera Rady Ministrów 
Krzysztofa Kubowa oraz Burmistrza Przemkowa Jerzego 
Szczupaka, 26 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Przem-
kowie.

„Mam nadzieję, że nauka zdalna spowodowana pandemią 
covid - 19 to już przeszłość, ale gdyby podobna sytuacja miała 
miejsce, liczę, że odebrany sprzęt pomoże Wam efektywnie 
realizować obowiązek szkolny, a także dobrze się bawić po 
lekcjach” - zwrócił się do odbierających sprzęt dzieci Minister 
Krzysztof Kubów.

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 zlikwidowanym 
Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i za-
mieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, mogły 
ubiegać się o sprzęt komputerowy.

(UM)
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DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POMOCY ROZWOJOWEJ
9 września br. podpisana została umowa z wyłonionym w drodze procedury zamówień publicznych wykonawcą – firmą 
Solumen Sp. z o.o. z Miłobądza, na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Przem-
ków poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu lokalnej 
społeczności poprzez uzupełnienie sieci oświetlenia ulicznego odpowiadającego na potrzeby mieszkańców, szczególnie 
miejsc, w tym terenów rozbudowujących się, gdzie do tej pory nie było oświetlenia drogowego lub było ono niewystarcza-
jące. Rozwój infrastruktury oświetleniowej wpłynie także na poprawę estetyki otoczenia i wizerunku gminy. 

Realizacja zadań dofinansowanych
z programów wojewódzkich

W ramach realizacji projektu zamontowanych zostanie 21 lamp 
solarnych o wys. masztu min. 6 m i mocy min. 30 W. Przewi-
duje się montaż lamp m.in. na ul. Dworcowej, Szprotawskiej, 
Strzeleckiej, Księdza Jana Skiby, Kamiennej, Antoniego Sokoła, 
Głogowskiej, Rybnej, Ogrodowej, Kolejowej, Kaczanowskiej, Cegla-
nej obręb Szklarki, w Karpiach, Wysokiej, Jakubowie Lubińskim, 
Wilkocinie.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Dolnośląskiego Fundu-
szu Pomocy Rozwojowej. Celem funduszu jest wsparcie rozwoju 
gmin Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych poprzez 
udzielenie dotacji celowej na realizację projektów z zakresu zadań 
własnych gminy, realizujących cele Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2030 i dotyczących podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa drogowego. Gmina Przemków uzyskała wspar-
cie w wysokości 120 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowane do 
15 listopada br.

MELIORACJE WODNE
1 września br. podpisana została umowa na realizację projektu 
pn. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własno-
ścią Gminy Przemków. Wykonawcą zadania został Zakład Usług 
Leśnych Adam Bomba z Rokitek, który wykona inwestycję za 
cenę 42 995,13 zł. W chwili obecnej wykoszono porosty ze skarp 
i odbywa się czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp 
oraz oczyszczanie przepustów. Projekt zakłada wykoszenie i wy-
grabienie porostów ze skarp rowów z wyprofilowaniem dna i skarp 
o długości 2100 mb oraz ręczne wyczyszczenie przepustów 
(10 szt.) w obrębie Łężc i Przemkowa.

Na realizację zadania Gmina Przemków otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości 34 955 zł na bieżące utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych będących własnością gminy. Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego od 2018 roku cyklicznie 
ogłasza nabór wniosków na w/w zadania. Celem konkursu jest 
m.in. wsparcie gmin w działaniach na rzecz poprawy gospodarki 
wodnej na terenie gminy czy ochrona przed lokalnymi podtopie-
niami i powodziami. 

(UM)
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Jeszcze we wrześniu podpisane zostaną umowy o powie-
rzenie grantu w ramach projektu „Program grantowy na 
wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z tere-
nów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru 
Interwencji" współfinansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020. Grant uzyskało 9 osób na łączną kwotę 291 
600,00 zł. Łącznie wnioski złożyło 14 mieszkańców gminy.

uzyskać grant na wymianę źródła ciepła w wysokości 85% 
wydatków kwalifikowanych, nie więcej niż 35 tysięcy złotych. 

W pierwszej edycji programu grant otrzymały 42 osoby. 
Gmina Przemków realizuje projekt wspólnie z gminami Po-
lkowice (Lider projektu), Miejską Głogów, Głogów, Jerzmano-
wa, 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 mieszkal-
nych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymia-
ny dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na 
instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz 
kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. 
Większość osób, które pozyskały grant, planuje w ramach 
projektu zamontować pompę ciepła.

(UM)

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

Nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów 
dla obszaru obejmującego teren Gminy Przemków trwał 
od 1 marca do 31 maja br. W ramach projektu można było 

Szanowni Państwo,
informujemy, że można już składać wnioski o  nowe świadczenie 
– dodatek węglowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie do dnia 
30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone 
po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania. 

Wnioski można składać: 
- osobiście na parterze w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00.00 do 14.00; Adres: 
ul. Powstańców Styczniowych 7, 59-170 Przemków, tel. 76 83 
19 200, 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej; e-mail: pocz-
ta@opsprzemkow.pl;

- poprzez E-PUAP: /przemkow_ops/SkrytkaESP www.przemkow.
naszops.pl

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

(OPS)

Dodatek węglowy – nowe świadczenie! 
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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 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy, przeprowadzenie niezbędnych prac termomo-dernizacyjnych budynku oraz 
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: Zwrot 90% poniesionych wydatków
Maksymalny poziom dotacji:

• 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

- Beneficjent uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania – roczny dochód Wnioskodawcy nie może 
przekroczyć 100 000 zł.

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

- Beneficjent uprawniony do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięcz-ny dochód 
na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł - gospodarstwo wieloosobowe.
1260 zł- gospodarstwo jednoosobowe.

Zmiany w Programie
Od 15 lipca 2022 roku wystartowała nowa odsłona Programu „Czyste Powietrze”, która zakłada prefinansowanie inwestycji 
w wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz ter-momodernizację domu jednorodzinnego mieszkalnego.

PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA
Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
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Pięć par z terenu gminy Przemków świętowało 10 sierpnia br. w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również 
dla ich rodzin oraz przyjaciół. To 50 lat nieprzerwanego, harmonijne-
go pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo 
to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach 
zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Jak powiedział Konstanty Ildefons Gałczyński „Nie wystarczy poko-
chać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez 
całe życie”.

50 lat razem na dobre i na złe

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocz-
nica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół 
wieku. Swoją obecnością zaszczycili nas Państwo Maria i Eugeniusz 
Rydzaniczowie, Zofia i Jan Ciżmarowie, Mirosława i Jerzy Frasowie, 
Zofia i Lucjan Melnyczukowie, Krystyna i Stanisław Rekutowie.

Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat są nagradzane w na-
szym Kraju na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orde-
rach i odznaczeniach – specjalnym medalem przyznawanym przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O odznaczenia takie dla Ju-
bilatów wystąpił Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak. Wręczając 
Jubilatom odznaczenia życzył długich i jeszcze piękniejszych wspól-
nych lat w zdrowiu, pomyślności i wzajemnej miłości.

Takie jubileusze są zarówno dowodem zrozumienia istoty związku 
małżeńskiego jak i doskonałym przykładem dla młodych pokoleń. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych, wspaniałych jubileuszy.

(UM)
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Robić to co się kocha i być w tym doskonałym to pragnienie wielu ludzi. A przy tym zapisać się w historii miasta i przed-
szkola oraz być kochanym przez swoich podopiecznych i szanowanym przez współpracowników, spełnienie marzeń. Po 
40 latach pracy, na w pełni zasłużoną emeryturę przeszła wieloletnia Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Przem-
kowie - Pani Renata Wolanin. W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że trzeba pożegnać się z ulubionym 
zawodem. Ten moment to właśnie czas przejścia na emeryturę. 

Z całą pewnością zasłużona emerytura!

W zawodzie nauczyciela Pani Renata Wolanin pracowała od 20 wrze-
śnia 1982 r., a od 1 września 1997 r. pełniła również funkcję Dyrektora 
Publicznego Przedszkola nr 2 w Przemkowie. Łączny staż pracy 
wyniósł 40 lat, w tym 25 lat na stanowisku dyrektora. Pani Rena-
ta Wolanin ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika 
w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze, a także studia 
podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej 
w Żarach. Swoje kompetencje zawodowe jako nauczyciel, jak i osoba 
zarządzająca przedszkolem, podnosiła i doskonaliła podczas wielu 
szkoleń i kursów m.in. z zakresu terapii pedagogicznej oraz organizacji 
i zarządzania oświatą. 

Ale to nie tylko ukończone szkoły i szkolenia sprawiły, że praca Pani 
Renaty była tak doceniona i przynosiła doskonałe efekty. To przede 
wszystkim charakter, sposób organizacji pracy i podejścia do ludzi, 
a przede wszystkim niezaprzeczalne zaangażowanie w wykonywa-
nie swoich obowiązków. Tak pracować może tylko człowiek, który 
kocha to co robi! Upór i ciągłe dążenie do rozwoju placówki, której 
była dyrektorem, pasja i dbałość o bezpieczeństwo podopiecznych 
i pracowników, to coś, co doskonale znamy. Ale to co najbardziej 
pamiętamy, to miłość okazywana dzieciom. Znała każdego ze swo-
ich podopiecznych i potrafiła powiedzieć o każdym dziecku kilka 
słów. Doskonale komunikowała się z rodzicami, innymi jednostkami, 
samorządem, wykazując się profesjonalizmem, wielkim wyczuciem 
i empatią. Nie sposób znaleźć człowieka, którego Pani Renata po-
traktowałaby bez należnego szacunku, tak jak nie można doszukać 
się zadań, których nie była w stanie zrealizować. Taki obraz, podsu-
mowując, to obraz człowieka sukcesu, człowieka spełnionego!

Podczas oficjalnego pożegnania Pani Dyrektor 
Renata Wolanin otrzymała kwiaty oraz podzię-
kowania z rąk Burmistrza Przemkowa Jerzego 
Szczupaka, dyrektorów innych placówek oświa-
towych, zaproszonych gości, za lata pracy swoje 
podziękowania złożyli rodzice i same dzieci.

„Pani Dyrektor, przed Panią nowe wyzwania, 
a przede wszystkim doskonały czas na realizację 
tych pragnień i pasji, które do tej pory ustępowały 
miejsca obowiązkom zawodowym. Jeszcze raz 
dziękuję za lata pełnej zapału pracy, za dobroć i tro-
skę okazywaną najmłodszym mieszkańcom naszej 
gminy. Życzę Pani, myślę, że w imieniu wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, wielu pięknych chwil 
na emeryturze i spełniania wszystkich planów, 
a przede wszystkim doskonałego zdrowia” – życzył 
Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak

Rozmawiamy z Panią Renatą Wolanin:

1. Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela 
w przedszkolu?

Zawsze chciałam pracować z dziećmi, zwłaszcza 
w przedszkolu. Pracowałam w zawodzie, który da-
wał mi bardzo dużo satysfakcji, radości, spełnienia. 
Ja po prostu robiłam to, co kochałam. Dzieci są 
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zabawne, śmieszne, zapewniają całą gamę emocji 
i wyzwań. Uczyłam się od nich, a one ode mnie.

2. Co było najtrudniejsze w pracy z dziećmi i na 
stanowisku dyrektora przedszkola?

Wspierałam innych czyli dzieci na drodze ich rozwo-
ju, choć czasami bywało to trudne, dawało ogromną 
radość. W pracy na stanowisku dyrektora było wiele 
trudnych momentów, ale zawsze, jak to w powiedze-
niu „po burzy przychodzi słońce”- po trudnych chwi-
lach następowały dobre. I często te trudne chwile 
były dla mnie motywacją do dalszych działań.

3. Które momenty w karierze zawodowej uważa 
Pani za swój największy sukces, które najbardziej 
cieszyły i zapamięta Pani na całe życie?

Jako nauczyciel, w pracy z dziećmi odczuwałam 
zawsze wielką satysfakcję, radość, sukces, kiedy 
po kilku miesiącach widać było efekty naszej wspól-
nej pracy. Kiedy po wielu zniechęceniach, próbach 
i ćwiczeniach np. poprawnego trzymania kredki, 
ołówka, nożyczek, dziecko przychodziło do mnie 
i mówiło ”Proszę Pani ja już umiem”, to kiedy moje 
przedszkolaki w pełni przygotowane rozpoczynały 
naukę w szkole.

Sukcesem były także podziękowania od rodziców, 
serdeczne rozmowy z  byłymi wychowankami, 
uśmiech wychowanka, słowa „ ja Panią kocham”. 
Przez te lata pracy w przedszkolu bardzo ważny 
był dla mnie kontakt z drugim człowiekiem, dlatego 
bardzo cieszę się, że miałam możliwość pracować 
i spełniać się przez te 40-lat zawodowo z moimi 
współpracownikami. Wykorzystywałam ich po-
tencjał, inwencje, inspirowałam do poszukiwań, 
wspierałam ich rozwój zawodowy i osobisty. To oni 
sprawiali, że w przedszkolu zawsze była miła i ro-
dzinna atmosfera, mieli wiele ciekawych pomysłów, 
realizowaliśmy też pomysły zaproponowane przeze 
mnie. Pracownicy mieli duży wpływ na ciągły rozwój 
naszego przedszkola, systematycznie podnosili stan-
dard i jakość pracy placówki. Sukcesem dla mnie 
jest też bardzo dobra współpraca z rodzicami. Przez 
te wiele lat pracy usłyszałam od nich dużo miłych, 
ciepłych słów. Współpraca z rodzicami zawsze była 
jednym z najważniejszych priorytetów w mojej pracy 
zawodowej. To dzięki ich dużemu zaangażowaniu 
zmieniało się przedszkole, poprawiała się jakość 
pracy placówki, wzbogacała baza materialna, byli oni 
także dużym wsparciem dla naszych przedsięwzięć 
wychowawczych i edukacyjnych.

Ważną rolę w moim życiu zawodowym odgrywała 
także integracja z bliższym i dalszym środowiskiem, 
nie sposób wymienić wszystkich instytucji, zakła-

dów pracy, placówek oświa-
towych, urzędów, z  którymi 
przedszkole współpracowało. 
Współpraca ze środowiskiem 
zawsze była mocną stroną na-
szego przedszkola, wpisaną 
w tradycję. Wszelkie działania 
przedszkola przez te lata zmie-
rzały do umocnienia tej pozycji.

W życiu ważna jest każda oso-
ba, którą spotykamy na naszej 
drodze. Nic nie dzieje się bez 
przyczyny. Od każdego moż-
na się uczyć. Cieszę się, że na 
mojej drodze zawodowej i oso-
bistej spotkałam wiele takich osób. Miały one wpływ na mój rozwój 
zawodowy, osobisty, na podejmowanie wielu decyzji. Dzięki nim speł-
niłam się zawodowo. To jeden z moich sukcesów. W mojej pracy było 
dużo momentów, które cieszyły, które uznawałam za sukcesy, nawet 
te drobne.

Zwieńczeniem i  posumowaniem 
mojej pracy, które będę pamiętać do 
końca życia, były pożegnania: z dzieć-
mi, pracownikami, Radą Rodziców, 
rodzicami, koleżankami i kolegami 
z innych placówek oświatowych, or-
ganem prowadzącym i jego pracow-
nikami, różnymi instytucjami. Każde 
z tych pożegnań dostarczyło mi wiele 
wzruszeń, radości, satysfakcji, że do-
brze wypełniłam swoją misję pracując 
w oświacie, w swoim przedszkolu.

4. Czy udało się Pani zrealizować 
wszystkie zamierzenia zawodowe?

Myślę, że większość zamierzeń za-
wodowych zrealizowałam. Spełniłam 

się zarówno jako nauczyciel i dyrektor. Podsumuję to jednym zdaniem: 
przedszkole zawsze było i będzie moim drugim „domem”. Domem, 
w którym spędziłam 40- lat pracy, w tym 25 lat na stanowisku dyrektora. 

5. Co chciałaby Pani przekazać osobie przejmującej stanowisko 
dyrektora przedszkola? Jakieś cenne rady?

Tu nie ma jednej recepty, co poradzić osobie przejmującej stanowisko 
dyrektora przedszkola, bo we wszystkich obszarach trzeba znaleźć 
swój sposób na działanie i słuchać swojej intuicji, która podpowiada, 
jak w danej sytuacji postępować. Należy zdawać sobie sprawę, że po-
nosi się odpowiedzialność za wszystko. Bardzo ważną rolę odgrywa 
na pewno kontakt z ludźmi. Będąc dyrektorem wychodząc z pracy „nie 
zamyka się za sobą drzwi”, to 24 godziny pracy na dobę. Życzę nowej 
Pani Dyrektor wytrwałości, podejmowania właściwych decyzji, empatii, 
dobrych relacji z ludźmi, aby spełniała się zawodowo i dbała o nasze 
przedszkole jak o swój dom.
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18 lipca 2022 r. Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka 
podpisał umowę dotyczącą dofinansowania zadania pn. 
„Remont i doposażenie Przemkowskiego Ośrodka Kultury”. 
Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Rządowe-
go Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. 

Na realizację projektu ośrodkowi przyznano kwotę w wy-
sokości 163 000,00 zł., która powiększona o wkład własny 
zostanie przeznaczona na zakup sprzętu nagłośnieniowego 

Infrastruktura domów kultury

W okresie wakacyjnym w Przemkowskim Ośrodku Kultury 
i Bibliotece był realizowany projekt pn. „Akcja – Integracja – 
Kontynuacja”, w ramach programu „Działaj Lokalnie 2022”. We 

współpracy z grupą nieformalną „Wspólnymi siłami”, Ośrodkiem Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina można było 
zrealizować wydarzenia, w których uczestniczyło wielu odbiorców w różnym wieku. Głównym celem projektu była aktywi-
zacja mieszkańców - dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Przemków poprzez działania edukacyjne, rekreacyjne, 
kulturotwórcze związane z poznawaniem własnego miasta, gminy, okolicy, różnorodnych zakątków Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego oraz zachęta do aktywnego spędzania czasu wolnego i korzystania z różnorakich walorów naszych terenów.

ko, a dla najmłodszych namiot z watą cukrową i popcornem.

27 sierpnia br. w ramach projektu odbył się „Spacer histo-
ryczny po Przemkowie” poprowadzony przez pasjonata 
miejscowej historii pana Dariusza Dźwigaja. Było to ciekawe 
i pełne wrażeń wydarzenie, bogate w opowieści o historii 
dawnego Przemkowa. Tajemnice naszego miasta kolejny 
raz przyciągnęły wielu miłośników sekretów i ciekawostek 
z nim związanych. Ostatnim punktem spaceru był Park 

Działaj Lokalnie

Działania zrealizowane w ramach projektu

28 lipca 2022 r. odbyło się wydarzenie pt. Wieczór z płazami. 
Podczas spaceru po przylegającym do parku miejskiego 
rezerwacie „Łęgi Źródliskowe” oraz na „Kąpielisku” uczest-
nicy mogli wysłuchać wielu ciekawostek z życia płazów 
oraz poznać ich charakterystyczne odgłosy. Dzieci i dorośli 
wykonali przypinkę w kształcie żaby śmieszki, a na zakoń-
czenie spotkania wszyscy upiekli podpłomyki, które zosta-
ły zjedzone z dżemem truskawkowym.Wieczór z płazami 
prowadzili pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica z siedzibą 
w Piotrowicach. Pomocy w organizacji udzielili członkowie 
przemkowskiego Koła Wędkarskiego nr 30.

Kolejne wydarzenie pt. „Spotkanie z muzyką” zorganizowano 
20 sierpnia br. w Parku Miejskim w Przemkowie. Uczestnicy 
spotkania mogli wysłuchać wielu ciekawych utworów mu-
zycznych oraz zatańczyć do znanych i lubianych przebojów. 
Nie zabrakło też zabaw i animacji dla dzieci, wielkich gier 
planszowych i malowania brokatowych tatuaży. W tym dniu 
dla wszystkich uczestniczących rozpalony został grill z dar-
mowymi kiełbaskami, food truck z przepyszną kawą i nie tyl-

6. Co po przejściu na emeryturę - plany? marzenia?

Moje plany, marzenia – na początku na pewno, po 40-latach intensywnej pracy, czas na odpoczynek, przestawienie się na inny 
tryb życia. Jak zdrówko pozwoli to chciałbym zobaczyć jeszcze trochę miejsc, odwiedzić te, w których już byłam, szczególnie 
w naszej pięknej Polsce.

I tego szczerze wszyscy Pani życzymy. Pani Renato, niech to będzie najpiękniejszy etap w Pani życiu!
(UM)

i oświetleniowego oraz kotar i kurtyny do sali widowiskowej, 
a także częściowy remont pomieszczeń przy sali konfe-
rencyjnej. 

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków 
dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów 
kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji 
kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

(POKiB)

Wieści Przemkowskie nr 3/2022URZĄD MIEJSKI

12



Miejski w Przemkowie, w którym na uczestników czekało 
wiele atrakcji w trakcie pikniku rodzinnego na „Pożegnanie 
Wakacji”. Był odpoczynek na leżakach, grill, ogródek poszu-
kiwawczy prowadzony przez Dolnośląską Grupę Eksplora-
cyjną „Legion”, występy Przemkowskiej Orkiestry Dętej oraz 
Zespołu Tanecznego Cykady, animacje dla dzieci prowa-
dzone m.in. przez wędkarzy z koła Polskiego Związku 
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wędkarskiego nr 30 Przemków i pracowników Dolnośląskie-
go Zespołu Parków Krajobrazowych o / Legnica - Przemkow-
skiego Parku Krajobrazowego, dmuchańce, bańki mydlane, 
spacer z alpakami z Wioski Indiańskiej „Wokini”, przejażdżki 
motocyklami ze Stowarzyszenia Miłośników Motoryza-
cji Przemków oraz quadem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przemkowie. Sołectwo Karpie wystawiło stoisko, na któ-
rym oferowano pyszne lokalne wyroby.

3 września 2022 r. w ramach projektu odbył się „ Rajd ro-
werowy” po najpiękniejszych okolicach Przemkowa z prze-
wodnikiem PTTK Lucjanem Zawadzkim. Przejazd odbył się 
min. przez Pustynię Kozłowską i kwitnące wrzosowiska na 
byłym poligonie.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Działaj Lo-
kalnie, Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii 
Rozwoju i Filantropii w Polsce, Ośrodka Działaj Lokalnie 
oraz Fundacji Wrzosowa Kraina.

(POKiB)

Tegoroczna wakacyjna oferta Przemkowskiego Ośrod-
ka Kultury i Biblioteki wzbudziła duże zainteresowanie 
wśród naszych mieszkańców. Przez pierwsze dwa tygo-
dnie wakacji ponad 40-osobowa grupa dzieci codziennie 
uczestniczyła w zajęciach, na które składały się warsztaty 
plastyczne, naukowe, wyjścia w teren i wyjazdy autoka-
rowe. A przez kolejne tygodnie lipca i sierpnia we wtor-
ki, środy i czwartki były przeprowadzone zajęcia dające 
możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia wolnego 
czasu z rówieśnikami. Były to różnego rodzaju działania 
artystyczno-plastyczne, gry planszowe, nauka podstaw 
programowania i zabawy sportowo ruchowe. Prace wyko-
nane przez młodych artystów można oglądać i podziwiać 
na wystawie w siedzibie Przemkowskiego Ośrodka Kultury.

(POKiB)

Wakacje w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece
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19 lipca br. Stowarzyszenie Przyjaciół „Cykad” zorganizo-
wało wyjazd do parku rozrywki „Energylandia” w Zatorze. 
Wyjazd był doskonałą formą wypoczynku, integracji i wspól-
nej zabawy z rówieśnikami, a także świetną okazją do po-
znawania nowych miejsc. 

Ogrom rozrywek w „Energylandii” nie pozwala na nudę – na 
gości czeka 123 różnorodnych atrakcji, kilkanaście kolejek 

Szaleństwa w Energylandii
górskich, ponad 20 interaktywnych gier i zabaw, 7 scen 
widowiskowych, planetarium, kino 7D, pokazy edukacyjne, 
a nawet park wodny pod gołym niebem. Takie wyjazdy po-
zostają w pamięci na bardzo długo.

(POKiB)
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Chęć rozwoju miasta, 
gminy czy powiatu lub 
potrzeba ich naprawy 
pojawiają się zazwy-
czaj w wyniku wielo-
letniego obserwowania 
lokalnej rzeczywistości. 
Nieco inaczej wygląda 
sytuacja z Szymonem 
Lewandowskim, który 
zapragnął zmieniać 
Przemków na lepsze 

już na progu dorosłości. I taką możliwość otrzymał w 2018 
roku, zostając najmłodszym radnym, mając wówczas za-
ledwie 21 lat, startując z komitetu obecnego burmistrza 
Jerzego Szczupaka. Jest również członkiem Ruchu Naro-
dowego i Konfederacji. Jak wyglądała jego droga do Rady 
Miejskiej w Przemkowie?

Szymon Lewandowski urodził się 21 stycznia 1997 r. 
w Szprotawie, ale to w Przemkowie mieszka od urodzenia. 
Uczył się w miejskich szkołach – SP2, gimnazjum oraz 
liceum ogólnokształcącym. W Zespole Szkół dwukrotnie 
był przewodniczącym szkoły, m.in. w czasie nadawania ZS 
imienia Ireny Sendler. Reprezentował Przemków na licznych 
konkursach i wydarzeniach, m.in. wygrywając diecezjalny 
konkurs papieski, czy zdobywając 1-sze miejsce współtwo-
rząc najlepszego robota w województwie dolnośląskim.

Szymon zmagając się z poważną kontuzją postanowił za-
mienić uprawianie piłki nożnej na trenowanie tegoż sportu 
innych. Został trenerem z licencją UEFA C i udał się na dwu-
miesięczny staż do Benifi ki Lizbona. Po powrocie zaczął 
pracę z zespołami dziecięco-młodzieżowymi Zametu Przem-
ków. Następnie przejął grupy dziecięce w UKS Huta Przem-
ków, zostając tym samym trenerem w obu zwaśnionych 
klubach jednocześnie. Udowodnił, że dobro mieszkańców 
jest dla niego priorytetem. Ponadto założył Stowarzyszenie 
„Odbudujmy Sportem”, które organizowało dodatkowe zaję-
cia dla dzieci oraz turnieje piłkarskie dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

Metody treningowe i podejście do zawodników zostało 
dostrzeżone przez KS Górnik Polkowice, w którym Szymon 
podjął pracę trenera w 2019 r. Rok ten był dla Szymona 
szczególnie radosny, ponieważ na świat przyszła jego có-
reczka Blanka. Ponadto rozpoczął studia na WSZiC we 
Wrocławiu.

Po wygraniu wyborów Szymon zaangażował się w pomoc 
burmistrzowi przy łączeniu Zametu i UKS Huta, co fi nalnie 
zakończyło się fuzją i powstaniem jednego dużego klubu 
w Przemkowie.

W ubiegłym roku Szymon awansował do fi nału Akade-
mickiego Konkursu Retorycznego, w którym zmierzył się 
z dziewiątką najlepszych mówców z krajowych uczelni. We 
wrześniu 2022 roku zawalczy w Warszawie o tytuł Najlep-
szego Polskiego Mówcy, promując tym samym Przemków 
na arenie ogólnopolskiej.

Szymon oprócz rozmów z mieszkańcami uskutecznia rów-
nież interakcje przez nowoczesne środki przekazu - Face-
booka. Jak przyznaje, w ciągu miesiąca nawiązuje z nim 
kontakt kilkadziesiąt osób w najróżniejszych sprawach 
związanych z Przemkowem.

Szymon Lewandowski pomimo młodego wieku jest wyjątko-
wo zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności. Wycho-
dzi również z własnymi pomysłami na odmianę Przemkowa, 
m.in. z inicjatywą Dnia Referendalnego, podczas którego 
każdy mieszkaniec będzie miał możliwość podjąć decyzję 
w ważnych sprawach raz do roku.

(SL)

NAJMŁODSZY RADNY
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Czas wakacji dla zespołu obfi tował w wiele ciekawych wy-
jazdów. Jednym z nich był wyjazd na Noc świętojańską do 
Krzeszowa. Członkowie zespołu zawsze starają się, aby 
ich dalekie podróże po Polsce były nie tylko radością dla 
ciała, ale także dla ducha. Będąc w Krzeszowie, nie mogli 
pominąć zwiedzania Bazyliki /opactwo pocysterskie/. Spo-
tkanie z zespołami odbyło się w iście gorącej atmosferze. 
Dosłownie „lał się żar z nieba” i żar piosenki ludowej. 

Z życia zespołu MARZENIE

Na początku lipca – w dniach od 1 – 3, odbył się 30 ogólno-
polski festiwal grup śpiewaczych "Ziemia i pieśń". Marzenie 
miało przyjemność wystąpić na deskach amfi teatru w pierw-
szym dniu konkursowym. Wynik? Zespół został zaproszony 
na koncert galowy w niedzielę 3 lipca br. i tym samym został 
laureatem ogólnopolskiego festiwalu "Ziemia i pieśń".

Ciekawe spotkanie z zespołami ludowymi odbyło się w Lu-
binie na festiwalu "Ludowo i radośnie”. Następnym celem 
podróży zespołu było 15 jubileuszowe spotkania zespo-
łów ludowych w Żelaźnie w gminie Kłodzko. Spotkanie 21 
zespołów ludowych, piękne krajobrazy cudowna atmosfe-
ra. W drodze powrotnej zespół zajechał do Minieurolandu 
w Kłodzku. 

Zespół MARZENIE miał również przyjemność koncertować 
przed publicznością zgromadzoną na 42 watrze łemkowskiej 
w Michałowie. Zespół dziękuje organizatorom za zaprosze-
nie, bardzo miłą i serdeczną gościnę. 

Miło nam poinformować, że Zespół MARZENIE został za-
kwalifi kowany na XIII festiwal tradycji Dolnego Śląska, które-
go organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego. Festiwal odbędzie się 19 listopada 2022 r. 
w Operze Wrocławskiej.

Gratulujemy sukcesów i zapraszamy na koncert zespołu 
podczas XXII Dolnośląskiego święta Miodu i Wina.

(JD)

Wieści Przemkowskie nr 3/2022 URZĄD MIEJSKI

17



Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
Lipiec i sierpień okazały się dość pracowite dla 
jednostek OSP z terenu naszej gminy. Przez 
okres wakacyjny (do 30.08), jednostka OSP 
Jakubowo Lubińskie wyjeżdżała do działań 
ratowniczych 4 razy, OSP Piotrowice 1 raz oraz 
OSP Przemków blisko 40 razy. 

W sierpniu przy ul. Szkolnej doszło do pożaru klatki schodowej w jednej 
z kamienic. Pożar na szczęście niegroźny i szybko opanowany dzięki 
prawidłowej reakcji mieszkańców. Niestety wyrządzone straty zmusi-
ły mieszkańców do skorzystania z lokali zastępczych, ze względu na 
znacznie nadpalenia konstrukcji. 

Także w sierpniu strażacy z OSP Przemków kolejny raz wspierali straża-
ków z powiatu bolesławieckiego. Tym razem zastęp z Kompanii Gaśni-
czej Lubin został zadysponowany do miejscowości Osła, gdzie trwała 
już kilkudniowa walka z pożarem w zakładzie przetwórstwa odpadów. 
Przez ponad 12 godzin w porze nocnej trwało dogaszanie palących się 
odpadów.

(OSP)

Najwięcej pracy strażakom przysporzyły owady 
błonkoskrzydłe. Do usuwania gniazd os i szer-
szeni na terenie gminy strażacy z Przemkowa 
i Jakubowa byli wzywani 16 razy. Należy jednak 
pamiętać, iż Straż Pożarna nie podejmuje inter-
wencji w każdym takim przypadku. Działania 
są podejmowane w obiektach użyteczności pu-
blicznej oraz w innych przypadkach, gdzie ist-
nieje realne zagrożenie dla osób postronnych, 
a w myśl art. 61 Prawa budowlanego, właści-
ciel będący zarządcą obiektu ma obowiązek 
zapewnić bezpieczeństwo osobom trzecim czy 
mieszkańcom, w tym także niedopuszczenie 
do powstawania gniazd i ich usuwanie. 

Ze względu na upalną aurę oraz wysokie zagro-
żenie pożarowe doszło do trzech pożarów na 
terenach leśnych w tym raz na terenie powiatu 
bolesławieckiego, gdzie do wsparcia działań 
zostały zadysponowane dwa zastępy z OSP 
Przemków. W tym samym dniu, kilka godzin 
później, w rejonie kąpieliska doszło do pożaru 
uprawy leśnej oraz poszycia. W tym przypad-
ku działania utrudniał fakt, iż pożar powstał 
w trudno dostępnym terenie. Do działań został 
wykorzystany niedawno pozyskany Quad, który 
transportował na miejscu potrzebny sprzęt 
i ratowników. Ze względu na specyfikę poża-
ru i potrzebą stworzenia punktów czerpania 
wody, w działaniach udział brały wszystkie 
samochody z trzech jednostek OSP z gminy 
Przemków oraz zastęp PSP. 
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