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Boże Narodzenie to czas wyjątkowy, pełen wiary, nadziei i rodzinnych spotkań.
Życzymy Państwu Świąt spędzonych w zdrowiu, spokoju i radości.

Niech ten piękny, rodzinny czas, po całym roku ciężkiej pracy,
będzie dla Was czasem wytchnienia i pozytywnych emocji.
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Niech będzie obfity w pomyślność, siłę i pogodę ducha,

pozwoli spełnić marzenia i zrealizować osobiste zamierzenia.
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Drodzy Mieszkańcy Przemkowa,

kończy się 2022 rok, który pomimo wielu trudności i ogra-
niczeń zaliczam do bardzo korzystnych dla naszej gminy. 
Sięgnęliśmy po kolejne środki zewnętrzne, które pozwalają 
nam zrealizować zaplanowane wcześniej zadania i inwe-
stycje, a których potrzebę realizacji zgłaszaliście Państwo 
wielokrotnie. Każdy z nas obserwuje trwające na terenie 
gminy prace, które, choć obecnie utrudniają, w przyszłości 
ułatwią życie w Przemkowie i wpłyną na silniejszą identy-
fi kację z miejscem.

Od wielu lat wszyscy widzieliśmy potrzebę rewitalizacji 
centrum naszego miasta. Dzięki funduszom pozyskanym 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego 
Programu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych, 
dzisiaj możemy obserwować postępy prac zmierzające do 
poprawy wizerunku „serca” naszego miasta. To nie tylko 
poprawienie estetyki, ale również uporządkowanie m.in. 
w zakresie sieci kanalizacji burzowej. To stworzenie miejsca 
integracji nas wszystkich np. podczas zapalania światełek 
na świątecznej choince! Mam także nadzieję, że efekt koń-
cowy stanie się impulsem do podejmowania działań w za-
kresie odrestaurowania elewacji sąsiadujących kamienic. 
Jestem świadomy, że największą barierą są oczywiście 
fi nanse, dlatego już w styczniu złożymy wnioski i spróbuje-
my pozyskać pieniądze na udzielanie dotacji na prace przy 
obiektach zabytkowych lub wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków. O możliwości skorzystania z dofi nansowania na 
pewno na bieżąco będziemy Państwa informować. 

Kończy się I etap prac na ul. Kościuszki i Kamiennej. Już 
w tym roku będziemy się cieszyć nowymi chodnikami, które 
zapewnią bezpieczeństwo przemieszczania się, szczególnie 
dzieci zmierzających do pobliskich placówek oświatowych. 
Był to trudny etap, obejmujący wykonanie kanalizacji burzo-
wej i sieci wodociągowej, który spowodował utrudnienia 
w ruchu szczególnie dla mieszkańców Osiedla Głogow-
skiego. Osiedla, na którego wykonanie dróg w ramach 
zadania: Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, 
wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu 
Głogowskim w Przemkowie, pozyskaliśmy ponad 9,4 mln 
zł, lecz pomimo wielokrotnie ogłaszanych przetargów nie 
udało się wyłonić wykonawcy zadania. Barierą okazały się 
przede wszystkim fi nanse. Obecnie zamierzamy skorzy-
stać z możliwości korekty zakresu inwestycji, tak aby nie 
stracić obiecanego dofi nansowania i uzyskać optymalny 
efekt rzeczowy. Nie będzie to łatwe z uwagi na obecne 
uwarunkowania rynkowe, a przede wszystkim drastyczny 
wzrost cen, niepewność funkcjonowania wielu podmiotów 

gospodarczych co przekłada się również na składane przez 
nich oferty w ogłoszonych postępowaniach przetargowych. 
Kolejne ogłosimy już za kilka dni na zadanie pn. Przebudowa 
instalacji wodociągowej na terenie osiedla Huta w Przem-
kowie, wsparte środkami z Rządowego Programu Polski 
Ład, które zapewni bezpieczeństwo dostawy wody do setek 
gospodarstw domowych.

Po raz kolejny udało się pozyskać wsparcie z KGHM Polska 
Miedź na realizację działań prospołecznych dla mieszkań-
ców Gminy Przemków. Zdecydowałem o przeznaczeniu tych 
środków na doposażenie i remont placu zabaw przy ul. Ks. 
Jana Skiby, jednego z największych na terenie naszej gminy, 
z którego każdego dnia korzysta duży odsetek najmłodszych 
mieszkańców gminy.  Za chwilę ogłosimy przetarg na bu-
dowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Leśna Góra, zadania 
także wspartego środkami pozabudżetowymi. Na kolejne 
tworzenie lub doposażenie placów rekreacyjno-zabawowych 
będziemy składać w 2023 roku wnioski, w tym szczególnie 
dotyczące terenów wiejskich. 

Szanowni Państwo,

na pewno wszyscy jesteśmy świadomi nadchodzących 
trudności i pełni obaw o przyszłość naszych prywatnych 
fi nansów w związku z wysoką infl acją, wzrostem cen, a co 
się z tym wiąże koniecznością wprowadzenia oszczędności 
w różnych aspektach naszego życia. Również samorządy 
zobligowane zostały do szukania oszczędności, jednak 
zdecydowałem, że zrobimy wszystko, aby nie odbywało się 
to kosztem naszych mieszkańców. Nie wyłączamy oświetle-
nia ulicznego. Skupiliśmy się na działaniach zmierzających 
do szukania oszczędności w naszych jednostkach. Wraz 
z radnymi zdecydowaliśmy o niepodnoszeniu lokalnych 
podatków na przyszły rok. Chcemy aby portfele naszych 
mieszkańców były bezpieczne przynajmniej w tym zakresie. 
Z drugiej strony, w związku z licznie zaplanowanymi na przy-
szły rok zadaniami, na które pozyskaliśmy dofi nansowanie, 
musimy zabezpieczyć w budżecie na 2023 wkład własny,
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co stanowi ogromne wyzwanie przy wciąż zmniejszających 
się wpływach. Chcę aby wszystkie zamierzenia inwestycyjne 
realizowane były zgodnie z planem, dlatego proszę Państwa 
o zrozumienie – nie wszystkie nowe, zgłaszane przez Pań-
stwa inicjatywy będą mogły otrzymać wsparcie z budżetu. 
Chcę skupić środki i wysiłki na dużych zamierzeniach, które 
przyniosą pozytywny efekt dla wszystkich mieszkańców 
gminy i staną się motorem rozwoju gminy.

Z tego też powodu prowadzę ciągły i aktywny dialog z Zarzą-
dem Województwa Dolnośląskiego na temat przywrócenia 
kolei w Przemkowie. Dążę do tego aby Przemków ujęty 
został w projekcie kolei aglomeracyjnej Zagłębia Miedzio-

wego, stanowimy przecież ważną jego część. Na chwilę 
obecną, z uwagi na kursujące już z Chocianowa pociągi, 
walczę o przywrócenie linii kolejowej Przemków-Chocianów 
z wykorzystaniem autobusowej komunikacji zastępczej, 
co wymaga wielu decyzji na wyższym szczeblu. To nowe 
możliwości dla naszych mieszkańców, nie tylko w zakresie 
poznania walorów krajobrazowych regionu i dziedzictwa kul-
turowego, ale przede wszystkim szansa podjęcia i dotarcia 
do pracy i szkoły do oddalonych ośrodków edukacyjnych 
i zakładów pracy. Udało się wynegocjować z firmą Intertrans 
z Głogowa rozwiązanie dzięki, któremu rozkład jazdy auto-
busów dopasowany został do potrzeb młodzieży szkolnej, 
ale także potencjalnych pasażerów kolei.

Szanowni Przemkowianie,

podsumowując mijający rok chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy w różny sposób przyczynili się do 
realizacji zadań ułatwiających i poprawiających warunki życia w naszej gminie. Dziękuję radnym za zaufanie, a przede 
wszystkim wsparcie podejmowanych przeze mnie decyzji. Dziękuję pracownikom urzędu i naszych jednostek organiza-
cyjnych za wytężoną pracę i pomysły rozwiązywania wielu pojawiających się problemów. Dziękują Wam - Mieszkańcom 
Gminy Przemków za zrozumienie, aktywny dialog i zgłaszane inicjatywy, a także słowa krytyki, które niejednokrotnie sta-
nowiły kompas przy podejmowaniu decyzji i działań. Życzę wszystkim spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wytchnienia 
od trosk dnia codziennego i rodzinnej atmosfery. A w Nowym 2023 Roku możliwości realizacji planowanych zamierzeń 
i niesłabnącej energii do działania.

Zachęcam Państwa do śledzenia naszych stron internetowych, na których na bieżąco zamieszczamy informacje o aktu-
alnej działalności naszego samorządu. 

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak

W tym roku rozpoczęła się na terenie gminy realizacja plano-
wanych wcześniej inwestycji, które zakończą się pod koniec 
2023 r. Choć ich efekt zmieni przestrzeń publiczną i ułatwi 
nam życie w przyszłości, obecnie jako mieszkańcy musimy 
się wykazać cierpliwością, gdyż realizacja zadań związana 
jest z utrudnieniami w poruszaniu się po Przemkowie.

Przebudowa dróg gminnych

22 września br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak pod-
pisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
obejmującej część ul. Kamiennej i Kościuszki w miejscowo-
ści Przemków”, a jego wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego Sp. z o. o. z siedzibą w Głogowie. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 979 686,75 złotych 
brutto, z czego ponad 950 tys. złotych Gmina pozyskała 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 
ponad 520 m oraz pond 570 m ciągów pieszych. Ponadto 
wykonana zostanie na w/w odcinku nowa sieć kanalizacji 
deszczowej o długości ponad 513 m oraz nowa sieć wodo-
ciągowa o łącznej długości 127 mb wraz z przyłączeniem 
istniejących przyłączy wody. W przyszłym roku wykonana 

zostanie nowa nawierzchnia dróg. Zadanie zostanie ukoń-
czone do końca października 2023 r.

Rewitalizacja centrum Przemkowa

Wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego cen-
trum Przemkowa poprzez utworzenie skwerów i deptaka”, 
wyłonionym w drodze postępowania w ramach zamówień 

TRWAJĄ GMINNE INWESTYCJE
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publicznych, została firma PPUH Remdom Żak Przemysław 
z Dąbrowy Górniczej. Na zadanie Gmina Przemków otrzymała 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych w wysokości 1,8 mln złotych oraz z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
w wysokości 1 497 812,50 zł. Całkowita wartość zadania 
wynosi 6 594 254,63 zł. Zakończenie inwestycji planowane 
jest na koniec 2023 r. 

Prace podzielono na dwa etapy. W ramach etapu I, obec-
nie realizowanego, wykonane zostaną rozbiórki starych 
nawierzchni, sieć elektrotechniczna, wodociągowa, kana-
lizacyjna i burzowa, nawierzchnie utwardzone z płyt gra-
nitowych miodowych podświetlanych, z kostki betonowej 
sześciokątnej, z kostki granitowej, fontanna, automatyczny 
system nawadniania, murek oporowy granitowy. Etap II, 
który będzie realizowany w 2023 r., obejmie nasadzenia, 
montaż małej architektury, pozostałe nawierzchnie utwar-
dzone, stałą organizację ruchu oraz uzyskanie stosownych 
pozwoleń celem oddania do użytkowania

W bieżącym numerze przypominamy jak wyglądać będzie 
centrum naszego miasta publikując jego wizualizację. Ja-
kość przestrzeni miejskiej ma istotne znaczenie zarówno 
dla jakości życia nas-mieszkańców, jak i dla atrakcyjności 
miasta dla użytkowników zewnętrznych. Funkcji jakie pełni 
jest wiele: społeczne, kulturalne, gospodarcze, rekreacyjne 
i turystyczne, ale także buduje jego wizerunek i jest czynni-
kiem identyfikacji dla mieszkańców. Dlatego tak ważna jest 
wysoka jakość przestrzeni publicznej, szczególnie usytu-
owanej w centrum miasta. W kolejnych latach, w przypadku 
pozyskania środków zewnętrznych, rewitalizowana będzie 
przestrzeń obejmująca ul. Głogowską zgodnie z wypra-

cowaną podczas konsultacji społecznych 
z naszymi mieszkańcami, koncepcją zago-
spodarowania centrum Przemkowa.

Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego

Jednocześnie trwają prace polegające na 
opracowaniu dokumentacji projektowej na 
potrzeby realizacji zadania pn. „Rewitaliza-
cja zabytkowego Parku Miejskiego w Przem-
kowie”. Na w/w zadanie Gmina Przemków 
pozyskała dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysoko-
ści 450 tys. zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje doko-
nanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej 
szaty roślinnej, wyeksponowanie miejsc 
o znaczeniu historycznym m.in. lwów przy 
wejściu do parku, rozbiórkę i przebudowę 
sceny, utwardzenie alejek spacerowych, do-
posażenie terenu w elementy małej architek-
tury tj. ławki, kosze na śmieci, stół do gier 
edukacyjnych, oświetlenie terenu m.in. lam-

pami solarno-ledowymi, wykonanie instalacji elektrycznej 
na potrzeby Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina. W stycz-
niu planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie 
w/w zakresu inwestycji w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W chwili obecnej, wyłoniony w drodze zamówień publicz-
nych wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Projektowo In-
westycyjnych PLAN Sp. z o.o. z Zielonej Góry, uzgadnia 
w imieniu gminy, zaproponowaną przez siebie koncepcję 
zagospodarowania parku z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków  Delegaturą w Legnicy. Koncep-
cja i zastosowane w niej elementy, zostały zaprojektowane 
w zgodzie z wypracowaną wcześniej koncepcją rewitalizacji 
centrum miasta. Już na wstępnym etapie uzgodnień, zapro-
ponowane rozwiązania nie zostały pozytywnie ocenione 
przez konserwatora, który narzucił m.in. opracowanie analizy 
historycznej obiektu, przedstawienie zamierzeń dot. odno-
wienia i ekspozycji widoków wewnętrznych i zewnętrznych 
przy uwzględnieniu punktów widokowych, okien widoko-
wych itp. Co zastanawia najbardziej, zakwestionowane 
zostały takie rozwiązania jak montaż energooszczędnych, 
przyjaznych dla środowiska i wydawałoby się logicznie 
wybranych, zwłaszcza w dobie poszukiwania oszczędno-
ści, lamp solarnych, które nie zostały dopuszczone przez 
konserwatora. Ponadto zaproponowane zostały rozwiąza-
nia w zakresie wykonania alejek parkowych o nawierzchni 
naturalnej, żwirowej z obrzeżem z taśmy stalowej w kolorze 
beżowo-złotym. Tylko czy takie rozwiązania będą służyć 
mieszkańcom odwiedzającym park?

Proces uzgadniania trwa i pewnie szybko się nie zakończy.

(UM)
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12 października br. ostatecznie odebra-
ne zostały prace wykonane w związ-
ku z realizacją zadania pn. Poprawa 
bezpieczeństwa drogowego na terenie 
Gminy Przemków poprzez uzupełnie-
nie oświetlenia ulicznego. W ramach 
projektu wyłoniona w drodze procedury 
zamówień publicznych firma Solumen 
Sp. z o.o. z Miłobądza, zamontowała 
na terenie gminy Przemków 21 lamp 
energooszczędnych, przyjaznych dla 

Dodatkowe oświetlenie uliczne

środowiska – ulicznych lamp solar-
nych o wys. słupa 6 m i mocy 40W, 
posiadających akumulatory litowo-jo-
nowe i panel solarny monokrystaliczny. 
Lampy zamontowane zostały zgod-
nie ze zgłaszanymi wcześniej przez 
naszych mieszkańców lokalizacjami, 
szczególnie w miejscach, w tym na 
terenach rozbudowujących się, gdzie 
do tej pory nie było oświetlenia drogo-

wego lub było ono niewystarczające 
tj. na ulicach Dworcowa, Szprotaw-
ska, Strzelecka/Leśna Góra, Księdza 
Jana Skiby, Kamienna, Antoniego So-
koła, Głogowska, Rybna, Ogrodowa, 
Kolejowa, Kaczanowska, ul. Ceglana, 
Szklarki, Karpie, Wysoka, Jakubowo 
Lubińskie, Wilkocin.

Na realizację zadania Gminy Przemków 
pozyskała dofinansowanie w wysoko-
ści 120 tys. zł ze środków Dolnoślą-
skiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. 
Celem funduszu jest wsparcie rozwoju 
gmin Dolnego Śląska o niskich docho-
dach podatkowych poprzez udzielenie 
dotacji celowej na realizację projek-
tów z zakresu zadań własnych gminy, 
realizujących cele Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego 2030 
i dotyczących podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa drogowego. Celem 
projektu było zapewnienie bezpieczeń-
stwa i komfortu lokalnej społeczności 
poprzez uzupełnienie sieci oświetle-
nia ulicznego odpowiadającego na 
potrzeby mieszkańców, a rozwój in-
frastruktury oświetleniowej wpłynął 
także na poprawę estetyki otoczenia 
i wizerunku gminy.

(UM)

Po raz kolejny KGHM Polska Miedź SA, 
największy pracodawca w regionie i part-
ner w dialogu społecznym, wsparł Gminę 
Przemków przekazując środki na działa-
nia z zakresu promocji zdrowia, zdrowego 
stylu życia i programów prospołecznych 
dla mieszkańców Gminy Przemków. 
200 tysięcy złotych zostanie przezna-
czone na budowę i doposażenie placów 
zabaw na terenie gminy. Planowane jest 
m.in. doposażenie jednego z najwięk-
szych placów zabaw przy ul. Ks. Jana 
Skiby, a w szczególności wymiana znisz-
czonego i zagrażającego bezpieczeństwu 
dzieci ogrodzenia i modernizacja boiska.

Pomoc KGHM dla Gminy Przemków
Potrzeby mieszkańców w zakresie bu-
dowy lub modernizacji miejsc i placów 
zabaw są ogromne i gmina sukcesyw-
nie podejmuje działania zmierzające 
do rozwoju infrastruktury prospołecz-
nej i rekreacyjno-sportowej remontując 
takie tereny, a także tworząc je tam, 
gdzie ich nie ma. Jest to jednak najczę-
ściej uwarunkowane możliwościami 
pozyskania środków zewnętrznych.

KGHM już po raz kolejny wsparł finan-
sowo gminę Przemków w zakresie 
realizacji działań prospołecznych. W la-
tach 2021-2022 r. ze środków KGHM 

wybudowano pierwszy w Przemkowie 
MOR – Miejsce Obsługi Rowerzystów 
przy ul. Długiej, wykonano konserwację 
boisk m.in. boiska wielofunkcyjnego 
przy SP 1 i Boiska Orlik, doposażono 
plac zabaw przy ul. Mickiewicza i sta-
dion miejski w zewnętrzne urządzenia 
fitness.

(UM)
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22 listopada br. powiat polkowicki podpisał umowę i prze-
kazał teren budowy w związku z realizacją w Przemkowie 
inwestycji związanej z przebudową ulicy Lipowej. Wartość 
inwestycji to prawie 4 mln zł, a środki to wkład własny po-
wiatu i pozyskane środki z programów rządowych.

Inwestycja prowadzona jest dwuetapowo, ponieważ środki 
na realizację pochodziły z różnych mechanizmów finanso-
wania. W 2022 roku oddano 50-metrowy wyremontowany 
odcinek wraz z budową chodnika o długości 125 m, budową 
zjazdów na posesje, przebudową i rozbudową oświetlenia 
drogowego, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicz-
nego. W ramach zadania powstało także wyniesione, aktywne 
przejście dla pieszych z dodatkowym oświetleniem. Wartość 
inwestycji wraz z dokumentacją to blisko pół miliona złotych. 
Zrealizowano ją dzięki środkom powiatu oraz dofinansowaniu 
pozyskanemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Środki na realizację kolejnego etapu, zarówno na roboty 
budowlane, jak i nadzór inwestorski, powiat polkowicki 

Przebudowa ul. Lipowej w Przemkowie
pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
i Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych.

Zakres prac jest szeroki, a efekt, miejmy nadzieję, będzie 
satysfakcjonujący, gdyż przemyślano zarówno rozwiązania 
dla pieszych, jak i zmotoryzowanych użytkowników drogi. 
Powstaną dwa przejścia dla pieszych, miejsca postojowe, 
obustronny chodnik o łącznej długości ponad 600 m, nowa 
nawierzchnia jezdni o standardowo przyjętych dziś parame-
trach 6 m szerokości, przebudowa i rozbudowa 18 zjazdów 
do posesji, powstanie także nowe, energooszczędne oświe-
tlenie drogowe. Inwestycja będzie realizowana z zastoso-
waniem dotychczasowych, starych granitowych płyt, które 
zostaną wykorzystane przy tworzonych podjazdach. Pozwoli 
to zachować ducha tej malowniczej uliczki i jej staromiejski 
charakter. Lipowa zyska nową szatę zieleni, nasadzenia 
i ławeczki do wypoczynku tak, by w miarę zachodzących 
zmian kompozycje zieleni dostosować do nowopowstałej 
przestrzeni urbanistycznej. W okresie gwarancyjnym i jed-
nocześnie najważniejszym czasie wegetacyjnym młodych 
roślin wykonawca będzie zobowiązany do ich pielęgnacji. 
W ramach przeprowadzonej inwestycji zbudowana zostanie 
także nowa kanalizacja deszczowa oraz kanały techno-
logiczne, co uporządkuje infrastrukturę miejską. Całość 
dopełni nowe oznakowanie pionowe i poziome. 

Ze względu na zakres prowadzonych prac zadanie wiązać 
się może z chwilowymi utrudnieniami dla mieszkańców, 
jednak wszyscy musimy mieć na uwadze, że zmiany wy-
magają czasu i cierpliwości. Inwestycja ma być gotowa 
w listopadzie 2024 roku.

(UM)

Od kilku miesięcy Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak pro-
wadzi aktywny dialog z Członkiem Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego Tymoteuszem Myrdą na temat skomuniko-
wania linii Przemków-Chocianów, w kontekście przywróco-
nej linii kolejowej w Chocianowie. 

Dzięki podjętym staraniom Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego linia kolejowa w Chocianowie została zrewitalizo-
wana i już w grudniu pociągi wróciły do Chocianowa, który 
uzyskał bezpośrednie połączenie z Legnicą. To doskonała 
wiadomość również dla naszych mieszkańców! Kwestią 
obecnie najważniejszą jest uruchomienie zastępczej ko-
munikacji autobusowej pomiędzy Przemkowem a Chocia-
nowem, która umożliwiłaby dalszą podróż Przemkowian 
z dworca w Chocianowie. Jak podkreślił w swoim stano-

wisku burmistrz „nie wszędzie, w krótkim czasie da się 
doprowadzić tory, ale da się doprowadzić kolej”. W chwili 
obecnej trwają rozmowy na temat przywrócenia linii kolejo-
wej Przemków - Chocianów, wstępnie z prędkością „zerową”, 
aby autobusowa komunikacja zastępcza stała się częścią 
Kolei Dolnośląskich. Będzie to wymagało wielopłaszczy-
znowych rozmów i decyzji na szczeblu centralnym. Jerzy 
Szczupak zwrócił się także do Samorządu Województwa 
o udzielenie Gminie Przemków wsparcia, w tym również 
finansowego, umożliwiającego skomunikowanie miesz-
kańców z nowo otwartą linią w Chocianowie. 

Jednak aby do tego czasu umożliwić mieszkańcom korzysta-
nie z linii kolejowej w Chocianowie, burmistrz Jerzy Szczupak 
prowadził intensywne rozmowy z przedstawicielami firmy 

Wielotorowe rozmowy o kolei
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Intertrans z Głogowa, która dopasowała rozkład jazdy swo-
ich autobusów do potrzeb zarówno młodzieży szkolnej jak 
i pasażerów kolei. 

Równolegle Burmistrz Przemkowa prowadzi rozmowy do-
tyczące ujęcia gminy Przemków w projekcie kolei aglome-
racyjnej Zagłębia Miedziowego. W tej sprawie, obserwując 
prace trwające nad opracowaniem ostatecznego kształtu 
koncepcji, skierował do Samorządu Województwa stano-
wisko wyrażające sprzeciw w sprawie pozbawienia Gminy 
Przemków jako jedynej gminy powiatu polkowickiego, połą-
czeń kolejowych. Mając na uwadze problemy komunikacyjne 
mieszkańców Gminy Przemków, uznał za niezrozumiałe 
i krzywdzące wykluczenie jej z tak ważnego projektu.

Jak podkreśla Burmistrz Jerzy Szczupak, musimy mieć 
pełną świadomość, iż wszystkie inwestycje kolejowe wy-
magają zarówno czasu jak i ogromnych środków finanso-
wych, niemniej jednak wiemy, że uruchomienie połączeń 
kolejowych w znaczący sposób przyczyni się do poprawy 
jakości życia nie tylko mieszkańców gminy Przemków, czy 
terenu LGOM, ale również całego województwa. Połączenie 
kolejowe z Polkowicami, Lubinem czy Głogowem da niezli-
czone możliwości dojazdu naszych mieszkańców do zakła-
dów pracy, szkół, kin, teatrów czy na wszelakie wydarzania 

kulturalne i sportowe. Da również możliwość dotarcia do 
Przemkowa miłośnikom przyrody, pragnącym czystego 
powietrza, spokoju, przestrzeni i pięknych krajobrazów. 
Połączenie kolejowe Przemkowa z innymi miastami regionu 
stanie się motorem rozwojowym miasta. 

(UM)

Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak od wielu lat prowadzi 
rozmowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na temat 
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Przemków nieru-
chomości oznaczonej numerem geodezyjnym 264 położonej 
w obrębie miasta Przemków, stanowiącej tzw. kąpielisko.

W kolejnych pismach kierowanych do KOWR wielokrotnie 
podkreślano rolę przejętych gruntów, zarówno dla mieszkań-
ców naszej gminy, jak również całego Zagłębia Miedziowe-
go. Kąpielisko z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą 
rozrywek wodnych, stanowiskami dla wędkarzy oraz miej-
scem do wypoczynku i rekreacji, pozwoliłoby zaspokoić 
zbiorowe potrzeby naszych mieszkańców w tym zakresie. 
Umożliwiłoby również gminie realizację zadań własnych 
w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

Sprawa kąpieliska Wskazywano, że po przejęciu terenu mieszkańcy zyskaliby 
obiekt, który po przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji, 
stałby się z pewnością atrakcją regionu, miejscem este-
tycznym i zadbanym, dającym możliwość rozwoju sportu, 
turystyki i rekreacji. Obiekt podkreśliłby również niezaprze-
czalne walory przyrodniczo-krajobrazowe naszej gminy, 
a także pozwoliłby na przywrócenie świetności miejscu, 
które od 1912 r. pełniło funkcję doskonale wyposażonego 
Kąpieliska Miejskiego, które do dziś zajmuje szczególne 
miejsce w historii naszego miasta.

Jak wielokrotnie podkreślano, obecnie obiekt jest zaniedba-
ny, nieuporządkowany i wzbudza wiele negatywnych emocji 
wśród naszych mieszkańców. Szczególnie w okresie letnim, 
kiedy stanowi idealne miejsce do wypoczynku i rekreacji, 
a niestety jego stan na to nie pozwala. Dzierżawca terenu 
nie wykonuje na tym obiekcie żadnych prac porządkowych, 
teren jest zaniedbany i zarośnięty, a Gmina nie może wy-
datkować środków publicznych na utrzymywanie terenów, 
które nie stanowią jej własności.

W związku z brakiem jakiegokolwiek porozumienia z dzier-
żawcą terenu w kwestii jego utrzymania (kilkakrotne próby 
umówienia spotkania nie powiodły się), kolejny raz wystą-
piono do KOWR-u o ponowne przeanalizowanie możliwości 
przejęcia w/w nieruchomości przez Gminę Przemków oraz za-
jęcie jednoznacznego stanowiska w tej kwestii, które zostanie 
opublikowane w kolejnym numerze Wieści Przemkowskich.

(UM)
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Gmina Przemków w kwietniu br. wzięła udział w naborze 
w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowa-
nym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek gminy został 
pozytywnie oceniony i w grudniu 2022 r. Burmistrz Przemko-
wa Jerzy Szczupak podpisał umowę na realizację zadania 
pod nazwą: „Modernizacja schodów wraz z wymianą ba-
rierki i punktu informacyjnego oraz wprowadzenie innych 
drobnych usprawnień w Urzędzie Miejskim w Przemkowie”. 
Kwota przyznanego grantu wnosi 57 256,61 zł. 

Zakres rzeczowy zadania dotyczy m.in. modernizacji scho-
dów z wymianą barierki w budynku Urzędu Miejskiego, 
przebudowy punktu informacyjnego oraz wprowadzenie 
drobnych usprawnień dla osób ze szczególnymi potrzebami 
(tj. zakup krzeseł z podłokietnikiem, tyfloplanu, maty do ewa-
kuacji osób z niepełnosprawnością oraz pętli indukcyjnej). 

Grant na poprawę dostępności dla osób 
ze szczególnymi potrzebami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami została wprowadzo-
na w celu poprawy życia i funkcjonowania osób, które ze 
względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo 
ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą 
podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe 
środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć 
w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi 
osobami. Udogodnienia te dotyczą nie tylko osób z nie-
pełnosprawnością, ale także seniorów, kobiet w ciąży czy 
rodziców z dziećmi. Rezultatem powyższych regulacji ma 
być stopniowe dostosowanie dostępności budynków uży-
teczności publicznej oraz ich stron internetowych pozwa-
lające na samodzielne korzystania z usług takim osobom. 

Urząd Miejski w Przemkowie stara się systematycznie 
wprowadzać udogodnienia dla swoich mieszkańców ze 

szczególnymi potrzebami, chociażby poprzez ujednolico-
ne i przejrzyste oznakowanie klatki schodowej oraz biur, 
tablice informacyjne czy stworzenie Kącika Malucha dla 
interesantów z dziećmi. 

Obowiązkiem wynikającym z w/w ustawy było również 
powołanie, zarządzeniem nr 50/21 Burmistrza Przemkowa 
z dnia 15 marca 2021 r., Koordynatora oraz Zespołu ds. do-
stępności w Gminie Przemków, w skład którego wchodzą: 
Leszek Frąckowiak, Agnieszka Gur oraz Iga Maluszycka. 

(UM)

Koordynator dostępności:

Agnieszka Gur, tel. 76 8320 490 

adres e-mail: a.gur@przemkow.pl

Adres do korespondencji: 
Urząd Miejski w Przemkowie, ul. Plac Wolności 25, 
59-170 Przemków
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Mając na uwadze obecną sytuację gospodarczą, rosnącą inflację, a co się z tym wiąże drastycznie rosnące koszty 
utrzymania, powodujące w wielu przypadkach konieczność wprowadzania przez naszych Mieszkańców oszczędności, 
Burmistrza Przemkowa wraz z radnymi Rady Miejskiej w Przemkowie, zdecydowali o niezmienianiu stawek podatku 
od nieruchomości. Stawki podatku rolnego i leśnego ustalane są na podstawie komunikatu Prezesa GUS.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości określone zostały uchwałą Nr XXIII/137/20 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 7 grud-
nia 2020r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Uchwała ta obowiązuje 
na terenie gminy Przemków od 2021 roku. Bez zmian pozostaną stawki na 2023 r. tj.:

1. Grunty:
a)  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,99 zł od 1 m2 powierzchni,
b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 

– 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
c)  pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni;

2. Budynki lub ich części:
a)  mieszkalne – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)  zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł 

od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)  związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 

podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e)  pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3. Budowle – 2% ich wartości.

Podatek rolny
Stawka podatku rolnego na 2023 rok wynosić będzie:
- od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 185,13 zł od 1 ha prze-
liczeniowego,
- od gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego - 370,25 zł od 1 
ha fizycznego.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosić będzie 71,10 zł za 1 ha 
fizyczny lasu.

WAŻNE

W 2023 roku nadal nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje podatkowe dla osób fizycznych, jeśli wysokość 
zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych 
kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku zobowiązanie 
podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.
W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 100 zł, płatność następuje w ratach:
I rata - 15 marca, II rata – 15 maja, III rata – 15 września, IV rata - 15 listopada.  
Gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, 
czyli do 15 marca.
Wpłaty podatków można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemkowie, u sołtysa oraz przelewem na konto 
bankowe w SGB - Bank SA Oddział Przemków 40  1610  0048  2000  0500  0101  0016

Podatek od nieruchomości bez zmian
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Obowiązek zgłaszania zaistniałych zmian

Przypominamy, że podatnik ma obowiązek poinformowania organ podatkowy o każdej zmianie mającej wpływ na wy-
sokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany. Okoliczności powodujące 
konieczność zgłoszenia zmian, to:

1. kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości,

2. postanowienie o nabyciu spadku nieruchomości,

3. zmiana klasyfikacji gruntów,

4. umowa dzierżawy gruntów, umowa najmu – jeżeli powoduje przeniesienie obowiązku podatkowego na dzierżawcę,

5. wybudowanie nowego budynku w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – należy zgłosić gdy budowa 
została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,

6. budowa budynków gospodarczych, rozbudowa budynków, zmiana sposobu użytkowania,

7. rozpoczęcie i zajęcie nieruchomości na działalność gospodarczą, zmiana powierzchni budynków, gruntów, wartości 
budowli, zakończenie działalności gospodarczej.

8 grudnia 2022 r. ok. godz. 4.00 nad ranem wybuchł pożar 
kamienicy przy ul. Plac Wolności 5 w Przemkowie. W akcji 
gaśniczej wzięły udział 22 jednostki straży pożarnej z Przem-
kowa, Jakubowa Lubińskiego, Polkowic, Głogowa, Zimnej 
Brzeźnicy, Szprotawy, Niegosławic, Parchowa, Grębocic, 
Sobina, Jaczewa. Ewakuowano 26 osób.

Na miejscu już od wczesnych godzin porannych obecny 
był  burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, przedstawiciel 
zarządcy budynku – p.o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej w Przemkowie Marek Gliszczyński, 
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz członkowie 
zespołu ds. zarządzania kryzysowego. 

Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał, obejmując pod-
dasze i dużą część konstrukcji dachowej. Był na tyle inten-
sywny, że zagrażał sąsiadującym kamienicom i tylko dzięki 
sprawnej akcji strażaków udało się je ocalić. Wyjaśnieniem 
przyczyn pożaru zajmie się biegły z zakresu pożarnictwa 
oraz prokuratura.

Mieszkańcy trawionej pożarem kamienicy zostali wstęp-
nie bezpiecznie ulokowani w budynku Urzędu Miejskiego 
w Przemkowie. Pomoc w postaci zasiłków celowych dla 
osób poszkodowanych w pożarze w wysokości 3 tys. zł 
pilnie wypłacił Ośrodek Pomocy Społecznej. Pogorzelcom, 
w miarę posiadanych zasobów, gmina zapewniła lokale 
zastępcze.

Jednak to tylko kropla w morzu potrzeb! 5 rodzin z budynku 
przy ul. Plac Wolności 5 straciło dach nad głową. Nie było 
czasu na wyniesienie wartościowych rzeczy, liczyło się ży-
cie i zdrowie ludzi. To czego nie strawił ogień, zalała woda. 
Straty są ogromne. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 
nasi mieszkańcy stracili dorobek życia. Jako Przemkowianie 
już niejednokrotnie udowodniliśmy, że pomagać potrafimy. 

Pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze
Teraz sytuacja ponownie wymaga mobilizacji naszych sił. 
Wraz ze strażakami planowane jest ogłoszenie zbiórki na 
rzecz pogorzelców. Chodzi nie tylko o środki na odbudowę 
kamienicy. Potrzebne będą rzeczy, które pozwolą przetrwać 
poszkodowanym w pożarze czas, kiedy znowu będą mogli 
powrócić do swoich mieszkań

O każdej ogłoszonej zbiórce będziemy na bieżąco informo-
wać na naszych stronach www.przemkow.pl. 

(UM)
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Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Przemkowie 
działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny progra-
mu „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość 
uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektyw-
nych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, 
o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, 
kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo sta-
łe spełniający określone wymagania, pompy ciepła. Dotacje 
przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych budynku.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
•  wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na pa-

liwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła 
spełniających wymagania Programu;

•  docieplenie przegród budynku;
•  wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
•  instalację odnawialnych źródeł energii;
•  montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

CZYSTE POWIETRZE Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego 
konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spo-
tkanie, tel. 76 8320 483. Po przygotowaniu wniosku dla 
mieszkańca pracownik Urzędu przekazuje go do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje jego ocena i decyzja 
o udzieleniu dotacji.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powie-
trze dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl 
lub https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/.

Do września 2022 roku w Gminie Przemków:
•  złożono 72 wnioski o dofinansowanie
•  zawarto 53 umowy o dofinansowanie
•  zrealizowano 29 przedsięwzięć
•  kwota wypłaconej dotacji (zadania zakończone) wynosi 

345 114,70 zł.

(UM)

Wiosną tego roku Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka 
otrzymał informację o pozytywnym dla siebie rozstrzygnię-
ciu w konkursie dotacyjnym Programu Ministra Kultury 

Dotacja z programu Infrastruktura domów kultury
i Dziedzictwa Narodowego pn. „Infrastruktura domów kul-
tury”. W  lipcu, po podpisaniu umowy, ośrodek przystąpił do 
realizacji projektu pt. „Remont i doposażenie Przemkow-
skiego Ośrodka Kultury”. 

Zadanie jest jeszcze w trakcie realizacji, ale większość jego 
działań została już wykonana. Kwota dofinansowania w wy-
sokości 163 tys. zł plus wkład własny, który ostatecznie nie 
jest jeszcze oszacowany, pozwoliły na przeprowadzenie 

inwestycji wyposażającej 
salę widowiskową w kurty-
nę i kotary sceniczne, kotary 
wygłuszające na ścianach, 
nowe nagłośnienie oraz 
oświetlenie estradowe. 
W trakcie realizacji jest re-
mont 3 pomieszczeń na 
piętrze przy sali konferen-
cyjnej. Pierwsze wydarzenia 
w „nowej” sali odbyły się już 
w listopadzie i trzeba przy-
znać, że możemy być dumni 
z efektów projektu. Zakoń-
czenie prac nastąpi jeszcze 
w tym roku. 

(POKiB)
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Obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę rozpoczęły się w środę 9 listopada o godz. 16.00 
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, gdzie 
uczestnicy mogli posłuchać wykładu prowadzonego przez 
historyka Dariusza Dźwigaja na temat „Działań wojennych 
na terenie Przemkowa”. 

Święto Niepodległości w Przemkowie

11 listopada o godz. 12:00 w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Przemkowie odprawiona była 
msza święta w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców na-
szej gminy, na którą zaprosili proboszcz parafii ks. kanonik 
Krzysztof Mrukowicz oraz Stowarzyszenie Dzieci Wojny 
w Polsce oddział w Przemkowie. Oprawa muzyczna mszy 
przygotowana została przez zespół „Marzenie”. Po mszy 
św. odbył się przemarsz ulicami Przemkowa do Przemkow-
skiego Ośrodka Kultury prowadzony przez Przemkowską 

Orkiestrę Dętą, motocyklistów ze Stowarzyszenia Miłośni-
ków Motoryzacji w Przemkowie z udziałem pocztów sztan-
darowych przemkowskich szkół, Stowarzyszenia Dzieci 
Wojny oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej 
gminy. Na czele kilkusetosobowej grupy uczestników szedł 
Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, Proboszcz Parafii 
pw. WNMP w Przemkowie ksiądz kanonik Krzysztof Mruko-
wicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz 
Matuszak, Radni Rady Miejskiej, Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Polkowickiego Wanda Żuchowska oraz dyrektor 
Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Bogumiła Or-
natowska–Cichoszewska. W koncercie patriotycznym, który 
odbył się w Przemkowskim Ośrodku Kultury uczestniczyła 
Przemkowska Orkiestra Dęta, koło teatralne Przemkowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz młodzież z Zespołu 
Szkół w Przemkowie. Na zakończenie wraz z zespołem 
„Marzenie” wszyscy odśpiewali kilka patriotycznych, żoł-
nierskich pieśni.

12 listopada w godzinach 11.00 -13.00 w parku miejskim 
pojawili się żołnierze doborowej jednostki SS oraz zwia-
dowcy Armii Czerwonej w mundurach z okresu II Wojny 
Światowej. Pokaz historyczny przygotowany był przez Grupę 
Rekonstrukcji Historycznej „Festung Breslau”. Wydarzeniu 
towarzyszył ogródek poszukiwawczy prowadzony przez 
Dolnośląską Grupę Eksploracyjną „Legion”. 

(POKiB)
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Uroczystość została zorganizowana 1 października 2022r. 
w sali widowiskowej Przemkowskiego Ośrodka Kultury. Ini-
cjatorką oraz organizatorką tego jakże ważnego dla przem-
kowskiej społeczności lokalnej przedsięwzięcia była Wanda 
Żuchowska - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Polkowic-
kiego. Patronat nad uroczystością objął Pan Kamil Ciupak 
Starosta Polkowicki. Wsparcia finansowego na organizację 
benefisu udzieliło Starostwo Powiatowe w Polkowicach.

Benefis dla Genowefy Jabłońskiej

Każdy benefis ma swoisty charakter. Dopasowany jest do 
osoby, której chcemy podziękować. W przypadku Pani Ge-
nowefy, założycielki i Prezesa Stowarzyszenia Dzieci Wojny 
w Polsce Oddział w Przemkowie, długoletniej Dyrektorki 
Przedszkola Publicznego w Przemkowie oraz pracownika 
oświaty, benefis miał charakter bardzo podniosły. Na po-
czątku uroczystości przedstawione zostały najważniejsze 
wydarzenia z życia Pani Genowefy, jej osiągnięcia i nagrody. 
Potem był toast, podziękowania oraz życzenia. Przyjaciele 
Pani Genowefy, znajomi, sąsiedzi, a także zaproszeni go-
ście, w tym: Pan Kamil Ciupak Starosta Polkowicki, Pan 
Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa, Pan Henryk Czekajło 
Przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego, Pan Janusz 
Pyrzyk Radny Rady Miejskiej w Przemkowie, Pan Tomasz 
Rydzanicz sołtys wsi Wysoka, Pani Wiesława Maluszycka 
Przewodnicząca PZERiI Oddział w Przemkowie, Pani Wanda 
Gur, Pani Iwona Renkas POKiB, Pani Magdalena Mikołajew-
ska Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, mieli okazję do 
wspólnych rozmów i wspomnień. Jak nam wszystkim wia-
domo, wspomnienia w życiu każdego człowieka są bardzo 
ważne, do nich zawsze wracamy myślami obojętnie w jakim 
wieku jesteśmy. Bez wspomnień nie istniejemy. One dają 
nam radość życia i mobilizują do wielkich wyzwań. 

Pani Gieniu życzymy dużo zdrowia i niegasnącej energii. Aby 
siła, empatia i hart ducha  nigdy Pani nie opuściły, a wręcz 
przeciwnie - dawały motywację do dalszych działań. Dzięku-
jemy za pracę, za dobroć serca i niesioną pomoc w każdym 
dniu i o każdej porze. 

(WŻ)

Organizacja benefisów stała się najważniejszą formą dzia-
łalności społecznej pani Wandy. Główną ideą organizacji 
takich wydarzeń jest podziękowanie osobom działającym 
społecznie za ich pracę i zaangażowanie na rzecz społecz-
ności lokalnej. Pani Genowefa Jabłońska do takich właśnie 
postaci należy.

Zasiliła grono osób, które swoją 
pracą wyróżniły się na tle naszej 
społeczności. Wcześniej benefisy 
organizowane były dla: 
1. Pani Marii Harabin
2. Pani Małgorzaty Bargiel
3. Pana Mariana Krysiaka
4. Pani Anny Chrapek
5. Pana Piotra Rudyka
6. Pana Kazimierza Woźniaka.
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26 listopada br. odbyło się ważne dla zespołu tanecznego 
„Cykady” wydarzenie – 15-lecie istnienia. Na kilka godzin 
przeniesieni zostaliśmy do świata, gdzie króluje taniec. Było 
to fantastyczne widowisko – pokaz różnorodnych układów 
tanecznych wykonanych przez wspaniałych tancerzy. To była 
także plejada przepięknych, kolorowych i przyciągających 
oko strojów oraz kawał fantastycznej historii i przygody 
z tańcem! 

TANECZNY JUBILEUSZ
na zajęcia swoje dzieci, więc atmosfera w zespole jest na-
prawdę rodzinna. Instruktorkom Joannie i Żaklinie Więc-
kowskim udało się stworzyć miejsce, w którym swoje pasje 
rozwija wielu młodych mieszkańców Gminy Przemków 
i nie tylko. 

Podczas obchodów 15-lecia wspominano każdy rok działal-
ności zespołu oraz liczne sukcesy w konkursach i tanecz-
nych przeglądach. Na zakończenie nie mogło zabraknąć 
ogromnego pysznego tortu dla Jubilatów i ich gości. Sala 
widowiskowa POK pomieściła blisko 300 osób. Było wiele 
dobrych emocji, wzruszeń, łez i oczywiście gratulacji oraz 
życzeń wielu kolejnych sukcesów.

„Cykady” serdecznie dziękują wszystkim za obecność, po-
moc w organizacji wydarzenia oraz wspólne świętowanie. 
Szczególne podziękowania zespół składa Burmistrzowi 
Przemkowa Jerzemu Szczupakowi, proboszczom naszych 
parafii: ks. kanonikowi Krzysztofowi Mrukowiczowi, ks. ka-
nonikowi Mirosławowi Werłosowi, Radnym Rady Miejskiej 
w Przemkowie na czele z Przewodniczącym Januszem 
Matuszakiem, Radnym Rady Powiatu Polkowickiego z Wice-
przewodniczącą Wandą Żuchowską, dyrektorom jednostek 
organizacyjnych i zakładów pracy z terenu Gminy Przemków, 
przewodniczącym stowarzyszeń, rodzicom i wszystkim 
sympatykom zespołu.

(POKiB, foto: M. Kocur, G. Górny)

Na scenie zaprezentowało się 120 tancerzy, czyli wszystkie 
grupy Cykad i absolwenci zespołu. Wielu mieszkańców na-
szego regionu ma już wspomnienia związane z zespołem, 
wśród absolwentów są też rodzice, którzy przyprowadzają 
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Jak co roku 6 grudnia, wszystkie grzeczne dzieci z Przem-
kowa odwiedził Mikołaj. Razem ze swoimi pomocnicami 
przechadzał się uliczkami naszego miasta i obdarowywał 
wszystkie dzieci słodyczami. 

O godzinie 16:00 w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbył 
się „Bal Mikołajkowy” z ponad stuosobową grupą dzieci 
oraz ich opiekunami. Spotkanie z Mikołajem trwało 2 go-
dziny i w tym czasie wszystkie dzieci zapewniały, że były 

PRZEMKOWSKIE MIKOŁAJKI
grzeczne, a w przyszłym roku będą jeszcze grzeczniejsze. 
Dzieci, które uczestniczyły w balu świetnie się bawiły i mogły 
wykonać pamiątkowe mikołajkowe zdjęcie. 

Dziękujemy za fantastyczną wspólną zabawę i obiecujemy, 
że za rok, jeżeli tylko w Przemkowie będą grzeczne dzieci, 
zaprosimy Mikołaja ponownie.

(POKiB)
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11 grudnia 2022 r. na terenie naszej Gminy, już po raz 
trzeci, odbyła się akcja ROWEROWE MIKOŁAJKI zorgani-
zowana przez Grupę rowerową WATAHA Przemków. O go-
dzinie 12.00 około 30 Mikołajów, w asyście dwóch wozów 
strażackich OSP Przemków i OSP Piotrowice, wyjechało 
z Parku Miejskiego w Przemkowie.

W tym roku Mikołaje rozdały aż 25 przygotowanych 
prezentów zakupionych ze środków zebranych we wcześniej 
zorganizowanej zbiórce oraz środków własnych członków 
i sympatyków grupy oraz około 20 prezentów przygoto-
wanych przez wszystkich rodziców, którzy chcieli zrobić 
niespodziankę swoim dzieciom. Słodkie prezenty otrzymała 
również każda napotkana na rowerowym szlaku osoba, 
Mikołaje pamiętały o wszystkich.

Było mnóstwo radości, wzruszeń i wiele pozytywnych 
emocji, które na długo pozostaną w pamięci. Powtórka już 
za rok!!!!

(ABS)

MIKOŁAJE NA ROWERACH
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Na XIII Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska, który się odbył 
19 listopada 2022 roku w Operze we Wrocławiu, zespół 
folklorystyczny "Marznie" reprezentował powiat polkowicki. 
Piękne głosy, akompaniament i barwne stroje zachwyciły 
zgromadzonych w operze wrocławskiej uczestników wy-
darzenia.

Marzenie
we Wrocławiu

Promocja kultury ludowej, integracja i aktywizacja społecz-
ności Dolnego Śląska, to tylko część celów tego niezwykłego 
wydarzenia, które każdego roku przyciąga rzeszę słuchaczy. 
Festiwal został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, a w ogłoszonym naborze 
zespołów na w/w festiwal zgłosiło się 45 zespołów. Na 
podstawie przesłanych materiałów muzycznych wyłoniono 
18 uczestników festiwalu. W grupie, która przeszła przez 
gęste sito eliminacji, znalazł się właśnie zespół „Marzenie”. 

W dniach 05-06 listopada 2022 odbyły się XV Spotkania 
Trzech Pokoleń z Kulturą Łemkowską. Jednym ze sponso-
rów wydarzenia była Gmina Przemków wraz z Ośrodkiem 
Kultury i Biblioteką. Edycja tegoroczna stała się wyjątkowa 
ze względu na charakter imprezy, nawiązującej do 75 rocz-
nicy tragicznego i brutalnego wydarzenia, jakim dla Łem-
ków było przymusowe wysiedlenie z Ich ojczystych ziem 
w ramach tzw. „Akcji Wisła”. Stała się również wyjątkowa 
ze względu na czas trwania. Po raz pierwszy wydarzenie 
było dwudniowe, podzielone w taki sposób, aby repertuar 
pierwszego dnia nie powtórzył się dnia następnego.

Wydarzenie przez ostatnie lata urosło do rangi lokalnego 
święta Kultury Łemkowskiej, wykraczając sławą poza skrom-
ne miasteczko, jakim jest Przemków. Interesuje się nim 
nie tylko środowisko łemkowskie- w święcie bierze udział 
lokalne społeczeństwo sympatyków, przedstawiciele władz 
lokalnych i wojewódzkich, a nawet antropolodzy kultury.

Dzięki uprzejmości Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczu-
paka, który pokrył koszty wyjazdu do Wrocławia, zespół 
miał możliwość zaprezentowania swoich umiejętności arty-
stycznych przed bardzo licznie zgromadzoną publicznością. 
Występ na deskach opery wrocławskiej, był niesamowitym 
przeżyciem dla członków zespołu. 

(JD)

XV Spotkania Trzech Pokoleń z Kulturą Łemków
Przez ostatnich 15 lat wiele się zmieniło i rośnie już czwarte 
pokolenie Łemków, którym historia, pochodzenie oraz kultu-
ra łemkowska nie jest obca dzięki ich dziadkom i rodzicom. 

Wieści Przemkowskie nr 4/2022URZĄD MIEJSKI

20



Wielu Łemków do dziś w swych domach kultywuje i pie-
lęgnuje zwyczaje łemkowskie - uczą swoje dzieci języka, 
opowiadają o życiu Łemków w Beskidzie Niskim, zabierają 
najmłodszych w tamte miejsca, gdzie żyli ich przodkowie. 
Mimo upływu czasu, dzięki temu wielu młodych Łemków 
czuje, że ich serce nadal jest w górach. Tym chętniej spo-
tykają się w grupach, tworzą nowe zespoły, chcą ze sobą 
przebywać, nie opuszczają żadnego święta, jakim jest Łem-
kowska Watra na Obczyźnie, a także tego nowego święta 
– kolejnych edycji Spotkań Trzech Pokoleń z Kulturą Łem-
kowską, które staje się spotkaniem już czterech pokoleń.

W pierwszym dniu imprezy, odbywającym się tradycyjnie 
w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece, wystąpiły 
4 zespoły. Pierwszym byli Jaroszowianie – mieszkańcy 
niedalekiej od Przemkowa Jaroszówki. Zaśpiewali pieśni 
przekazujące wyobrażenie o życiu Łemków w górach i rozter-
ki nowego życia na obczyźnie. Dzieci wyrecytowały wiersze 
Jarosława Mereny, Aleksandra Pawłowicza i Teodora Dohny.

Jako kolejne zaprezentowały się Łastiwczata, najmłodsze 
pokolenie Łemków i najmłodsza grupa Łemkowskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca  Łastiwoczka. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, że w obecnym roku grupa przeszła metamorfozę- 
po lipcowym, 30 Festiwalu Grup Śpiewaczych i Tanecznych 
„Ziemia i Pieśń” w Szprotawie, oddzielono najmłodsze dzieci 
od starszej, młodzieżowej już grupy. Młodzież stała się Łasti-
woczką, a najmłodsza grupa pozosta-
ła Łastiwczatami. Młodzieżowa grupa 
w tym roku zdobyła wiele prestiżo-
wych nagród, m.in. nagrodę najlepszej 
kapeli festiwalu i wyróżnienie specjal-
ne za pielęgnowanie kultury i tradycji 
mniejszości narodowej podczas 30 
Festiwalu Grup Śpiewaczych i Tanecz-
nych „Ziemia i Pieśń” oraz pierwsze 
miejsce podczas III Dolnośląskiego 
Spotkania z Tradycją w Nowogrodźcu 
w kategorii dziecięco-młodzieżowej. 
Po młodzieżowej grupie wystąpiła naj-
starsza, chóralna grupa Łastiwoczki, 
m.in. laureaci prestiżowego Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym nad Wisłą.

Pierwszy dzień zakończył występ znanego zespołu Nadija, 
z repertuarem pieśni łemkowskich w nowoczesnym stylu 
takim jak rock, funk czy reggae.

W pierwszym dniu imprezy koncertom towarzyszyła wysta-
wa fotografii upamiętniającej wypędzenie Łemków w ra-
mach „Akcji Wisła”. Swoje stoisko z rękodziełem miała 
Pani Maria Kieleczawa, prezentująca własnoręcznie robione 
pisanki huculskie i łemkowskie oraz biżuterię. Stowarzysze-
nie Łemków zaprezentowało się z twórczością literacką. 
Ostatnim punktem pierwszego dnia była wspólna biesiada 
dla zespołów oraz honorowych gości, na której podano 
tradycyjne łemkowskie potrawy, takie jak łemkowski żur „ki-
selycia” oraz kompot z suszonych owoców „juha”, wpisanych 
do rejestrów potraw regionalnych Ministerstwa Rolnictwa.

Drugi dzień w Szprotawie rozpoczęła grupa Kwitoczok. 
Zespół działa od 2018 roku przy Zespole Szkół Muzycznych 
w Legnicy, a tworzą go młodzi Łemkowie kultywujący tra-
dycje swoich przodków poprzez grę na instrumentach oraz 
śpiew. Po zespole Kwitoczok znów można było podziwiać 
najmłodszą grupę Łastiwczata oraz młodzieżową grupę Ła-
stiwoczka. Kolejna na scenie zaprezentowała się szprotaw-
ska grupa Fajna Ferajna, a po niej  Andrzej Kajfasz, kierownik 
Szprotawskiego Domu Kultury, podziękował wszystkim za 
obecność. „Jest mi niezmiernie miło, że ta 15-ta edycja ma 
w sobie dwa dni festiwalu.[..] Ja, tak patrząc dzisiaj na począt-
ku imprezy na tych najmłodszych, przypomniałem sobie jak 
ja poszedłem do Łastiwoczki i jak ja zacząłem tam stawiać 
swoje pierwsze kroki. I to naprawdę wiele dla mnie znaczyło, 
to jakoś mnie ukształtowało pod względem muzycznym[...] 
O to chodzi, aby ta młodzież miała możliwość spotykania się 
i przekazywania sobie tej tradycji. Bo tradycja, folklor to jest 
coś, co kształtuje nas jako ludzi i jako artystów. Od folkloru 
wszystko się zaczyna. Nawet ci, którzy śpiewają hip-hop, 
którzy śpiewają całkiem inną stylistykę muzyczną, zaczynają 
gdzieś tam od folkloru.[…]” – powiedział.

Drugi dzień zakończył się występem Nikosa Rusketosa z ze-
społem Orfeusz –jedynym zawodowym greckim zespołem 
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wraz z najpopularniejszym Grekiem w Polsce. Członkowie 
grupy to Grecy urodzeni w Polsce oraz ich polscy przyjaciele, 
muzycy i soliści. Wykonawca swą charyzmą i przebojami 
rozweselił publiczność i porwał ją do wspólnej zabawy.

Wszystko to co można było zobaczyć na scenie Przemkow-
skiego Ośrodka Kultury i Szprotawskiego Domu Kultury to 
efekt wieloletniej i ciężkiej pracy Stowarzyszenia Łemków, 
występujących zespołów, poświęcenia i wytrwałości wszyst-
kich zaangażowanych w sprawę osób. 

Zapraszamy Państwa na kolejną XVI edycję Spotkania Trzech 
Pokoleń z Kulturą Łemkowską. Gdzie czas pokaże. Tradycyjnie 
pierwszy dzień na pewno odbędzie się w Przemkowie.Chce-
my eksponować kulturę łemkowską w regionie, w którym ta 
kultura poprzez wzajemną dyfuzję ludności stała się przecież 
częścią kultury „ziem odzyskanych”. Ale zależy nam również 
na odrębności i zachowaniu tej kultury w niezmienionej formie 
tak, aby sławić Łemków, ich dorobek kulturowy, językowy i li-
teracki. Cieszy zatem fakt, że jest to szanowane i doceniane 
przez naszych sąsiadów, i że chcą sławić ją wraz z nami.

(AK)

Rok szkolny 2022/2023 trwa zaledwie trzy miesiące, a już 
możemy pochwalić się pierwszymi sukcesami uczniów Ze-
społu Szkół w Przemkowie w konkursach przedmiotowych, 
recytatorskich i zawodach sportowych. 

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół odnieśli sukces 
w XXVI Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Srebrna 
Muza” w Polkowicach. Fabian Więckowski (klasa 2 LO) oraz 
jego brat Olgierd (kl. 8 SP), 23 listopada br. stanęli przed 
niełatwym zadaniem konkurowania ze sobą. Bracia, zgodnie 
z regulaminem, przygotowali utwory należące do kanonu 
literatury polskiego romantyzmu. W kategorii klas VII – VIII 

(kl. 4 SP), Alicja Gościewicz (kl. 5 SP), Zofia Kania (kl. 5 SP), 
która zajęła trzecie miejsce w kat. Klas V-VI. Tematem prze-
wodnim konkursu była również poezja epoki romantyzmu. 
Nauczycielami – mentorami – uczniów były Panie: Ewa Dwor-
czyńska, Elżbieta Kaniewska i Lilianna Januchowska.

5 grudnia br. szkoła zorganizowała Powiatowy Konkurs 
Matematyczno-Ekonomiczny  pod patronatem Starosty Po-
lkowickiego. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: klasy 
7-8 szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe. 
Uczniowie rozwiązywali test wiedzy dotyczącej podstaw 
ekonomii i podstaw przedsiębiorczości oraz zadania otwarte 
pokazujące zastosowania matematyki w w/w dziedzinach. 
W kategorii szkół podstawowych II miejsce zajęła ucz. kl. 8b 
SP nr 1 Magdalena Żeliźniak. W kategorii szkół ponadpod-
stawowych II miejsce zajął Michał Dźwigaj z klasy III LO, 
a III lokata przypadła Filipowi Gościwicz z kl. II LO.

Jednym z konkursów przeprowadzonych w Szkole Podsta-
wowej nr 1, obecnie na etapie szkolnym, jest Zdolny Ślązak 
2022/2023. Konkurs realizowany w ramach Dolnośląskiego 
Systemu Wspierania Uzdolnień przez Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Do etapu powia-
towego z języka polskiego i historii zakwalifikowała się 
uczennica Sylwia Kapustka z klasy 8a. 

15 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste rozdanie nagród 
i dyplomów uczestnikom międzyszkolnego konkursu pn. 
“Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie za-
śmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają”. Pierwsze 
miejsce zdobył uczeń klasy II A – Mikołaj Stafiniak, drugie 
miejsce zajął uczeń klasy I A – Mateusz Kotlarz. Wyróżnienia 
otrzymali: Zuzanna Łabyk i Michał Miklus z klasy I B oraz 
Igor Boczniewicz, uczeń klasy II A.

W listopadzie przeprowadzono również etap szkolny Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy o ZUS dla szkół ponadpodsta-
wowych. Wzięło w nim udział 12 licealistów. Do kolejnego 
etapu przeszli: Maria Brych (2 LO), Patryk Zinowkin (3LO) 

Konkursowe i turniejowe zmagania 
uczniów Zespołu Szkół w Przemkowie

i szkoły ponadpodstawowe Fabian Więckowski zajął drugie 
miejsce, natomiast Olgierd otrzymał wyróżnienie. Fabian 
doskonalił kunszt recytatorski pod okiem polonisty Anety 
Sołtysiak, a nauczycielem prowadzącym Olgierda była Pani 
Ewa Dworczyńska.

30 listopada 2022r. Olgierd Więckowski zaprezentował również 
swoje umiejętności recytatorskie podczas XVI Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego pn. ,,POKOLENIE” w Gaworzycach 
zajmując drugie miejsce w kategorii klas VII – VIII SP. Olgier-
dowi towarzyszyły młodsze koleżanki: Maja Kościelak (kl. 3 
SP), która uzyskała wyróżnienie w kat. Klas III-IV, Anna Kuźmiak 
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oraz Michał Korzeniewski (2LO). Warto zaznaczyć, że na 
etapie szkolnym Marysia Brych uzyskała 100% punktów 
możliwych do zdobycia. Olimpiadą zajmuje się w szkole 
nauczyciel przedsiębiorczości i geografii Anna Rekut.

W listopadzie uzdolnione polonistycznie uczennice szkoły 
wzięły udział w szkolnym etapie Olimpiady Języka Polskiego 
i Literatury dla Szkół Podstawowych. Szkolna komisja konkur-
sowa sprawdziła prace i zadecydowała o wysłaniu do Komi-
tetu Okręgowego Olimpiady we Wrocławiu zgłoszenia dwóch 
uczennic: Sylwii Kapustki i Martyny Zbójniewicz z klasy 8a.

3 listopada uczennica kl. 1 Branżowej Szkoły I Stopnia 
w Przemkowie Emilia Fraszczyńska zajęła III miejsce dru-
żynowo w  XXIV Rejonowym Konkursie Wiedzy o Policji 
„Razem Bezpieczniej”, którego organizatorami jest Dol-
nośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu oraz 
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. W tym roku 
szkolnym turniej przeprowadzał OHP w Przemkowie.

Baseball to z pewnością ogromny atut Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Przemkowie. W październiku 2022 r. poza zajęciami na 
terenie szkoły, uczniowie trenowani przez Panią Ewę Skrypak, 
dwukrotnie mieli możliwość rozwijania swojej pasji w czasie 
wyjazdowych turniejów. 9 października 2022 r. Drużna Wa-
lecznych Przemków uczestniczyła w Turnieju Minibaseballu 
we Wrocławiu. Zawodnicy rozegrali cztery spotkania, z czego 
trzy wygrali, co uplasowało ich na II miejscu turnieju. Kolej-
nym, intensywnym dniem dla baseballistów była sobota - 22 
października 2022 r., którą drużyna spędziła biorąc udział 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików we Wro-
cławiu. Na boisku zespół spotkał się z Baronami z Wrocławia 
i Demonami z Miejskiej Górki. Waleczni mieli piękne akcje, 
zdobyli nowe doświadczenie i naprawdę zapracowali na III 
miejsce w Mistrzostwach Młodzików.

10 grudnia 2022 r. drużyna baseballistów zajęła III miejsce 
w Turnieju Baseballowym PLAY BALL we Wrocławiu, skie-

29 września 2022 r. w Starostwie Polkowickim odbyło się 
uroczyste spotkanie, podczas którego Starosta Powiatu 
Polkowickiego - Kamil Ciupak, wręczył akty stypendialne 
sześciu uczniom szkół ponadpodstawowych z naszego 
powiatu. Wśród najzdolniejszych uczniów w powiecie 
znaleźli się również licealiści z Zespołu Szkół w Przem-
kowie – Michał Dźwigaj i Patryk Zinowkin. Michał i Patryk 
są obecnie uczniami klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego 
w Przemkowie. 

Stypendia Starosty przyznawane są w ramach „Lokalnego 
programu wsparcia edukacji uzdolnionych uczniów w powie-
cie polkowickim”, który został przyjęty w listopadzie 2021 
roku. Wnioski mogli składać uczniowie szkół ponadpod-
stawowych pobierający naukę na terenie naszego powiatu. 

Stypendia dla uczniów LO w Przemkowie

rowanym dla uczniów szkół dolnośląskich. Zmierzyła się 
z drużynami: SP 84 Wrocław, SP Wrocław (mix), SP 2 Lwó-
wek Śląski i MSP Szczawno Zdrój. Gratulujemy!

(ZS)
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Warunkiem otrzymania stypendiów było osiągniecie średniej 
z ocen na poziomie co najmniej 5,0 oraz osiągnięcia w olim-
piadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim, krajowym 
lub międzynarodowym. Stypendium przyznawane jest na 
okres od września do czerwca.

Gratulujemy stypendystom, życzymy wytrwałości w nauce 
i trzymamy kciuki za osiągnięcia przemkowskich licealistów 
w kolejnym roku szkolnym.

Warto przypomnieć, że organem prowadzącym i tym sa-
mym finansującym szkoły ponadpodstawowe funkcjonujące 
w Zespole Szkół w Przemkowie (Liceum Ogólnokształcące, 
Branżowa Szkoła I Stopnia) jest Gmina Przemków. Dzięki dzia-
łaniom podjętym przez radnego Rady Powiatu Polkowickiego 

Stefana Dudrę, przy wsparciu Burmistrza Przemkowa Jerze-
go Szczupaka, Rada Powiatu wspomnianą wyżej uchwałą 
włączyła szkoły ponadpodstawowe funkcjonujące w Ze-
spole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie do „Lokalne-
go programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
w powiecie polkowickim”, co daje prawne możliwości fi-
nansowego wsparcie również dla przemkowskich uczniów.

W październiku 2022 otrzymaliśmy informację z Dolnoślą-
skiego Kuratorium Oświaty, że uczeń kl. 3 LO w Przemko-
wie Michał Dźwigaj otrzymał także stypendium Prezesa 
Rady Ministrów za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 
2021/2022.

(MD)

„Podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, 
a stajemy się bogatsi”

W ramach rządowego programu „Poznaj Polskę – edycja 
jesienna 2022” Zespół Szkół w Przemkowie otrzymał dofi-
nansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację 
wyjazdów edukacyjnych w łącznej wysokości 40 000 zł. 

W dwóch jednodniowych wycieczkach udział wzięły klasy 
trzecie oraz czwarte SP. Klasy 3a i 3b  odwiedziły Explo-
raPark w Wałbrzychu oraz Twierdzę w Kłodzku. W Cen-
trum Aktywnej Edukacji dzieci wzięły udział w prezentacji 
„Między matematyką z zagadką”, odwiedziły gabinet luster 

WYCIECZKI EDUKACYJNE UCZNIÓW ZESPOŁU 
SZKÓŁ W PRZEMKOWIE
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oraz korzystały z wielu interaktywnych gier, modeli i zabaw 
logicznych na terenie ExploraParku. Kłodzko trzecioklasi-
ści zapamiętają przede wszystkim z sieci podziemnych 
chodników kontrminowych rozciągających się pod stokiem 
bojowym Twierdzy, jakie mieli możliwość pokonać.

Uczniowie klas czwartych w październiku 2022 r. uczest-
niczyli w wycieczce do Zamku Czocha w Leśnej, Kopalni 
św. Jana w Krobicy oraz Świeradowa. Tajemniczość śre-
dniowiecznego zamku Czocha i zwiedzanie historycznych 
wyrobisk kopalni sprawiła, że wycieczka była niezapomnianą 
przygodą. 

Uczniowie klas VI-VIII SP nr 1 oraz przemkowscy licealiści 
wzięli udział w trzydniowych wyjazdach edukacyjnych - To-
ruń-Trójmiasto-Malbork. 45 uczniów szkoły podstawowej 
oraz 45 licealistów przez trzy dni zwiedzało Toruń, Gdańsk, 
Gdynię, Sopot i Malbork. Program wycieczek był niezwykle 
atrakcyjny i bogaty. Większa część uczniów po raz pierwszy 
była na Pomorzu Gdańskim i Żuławach Wiślanych.

We wrześniu 2022 wkroczyliśmy w nowy rok szkolny. Pod-
czas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2022/2023 dla 
klas 4-8 SP obecna była Zastępca Burmistrza Przemkowa 
– Pani Magdalena Kania, która zapowiedziała m.in. budowę 
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy budynku szko-
ły na ul. Leśna Góra 3. W trakcie apelu dla uczniów klas 
pierwszych SP odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.  

UROCZYSTOŚCI, AKCJE PROFILAKTYCZNE 
I EDUKACYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ W PRZEMKOWIE

Jednym z ważnych punktów w harmonogramie pracy szkoły 
w październiku są obchody Dnia Edukacji Narodowej. Aka-
demię, w której uczestniczyli nauczyciele, pracownicy admi-
nistracji i obsługi oraz delegacje uczniów z poszczególnych 
klas przygotowali uczniowie klas III SP pod kierunkiem pań 
Lilianny Januchowskiej, Agnieszki Marciniak i Małgorzaty 
Herbut. Młodzi artyści humorystyczną piosenką i słowem 
umilili społeczności szkolnej ten wyjątkowy dzień w roku 
szkolnym. 

W dniach 24-28 października 2022 roku już po raz dwu-
nasty w Zespole Szkół w Przemkowie przeprowadzona 
została ogólnopolska kampania „Tydzień dobrego chleba 
i zdrowego stylu życia”. Kampania stwarza okazję, aby za-
stanowić się nad swoimi nawykami żywieniowymi i dietą, 

Uczniowie klas 1 SP nr 1 w tym roku szkolnym, realizowali 
ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecz-
nego Puchatka” pod honorowym patronatem Komendy 
Głównej Policji. Celem programu oraz odbytych w szkole 
profilaktycznych spotkań z funkcjonariuszami była nauka 
zasad bezpiecznego funkcjonowania w szkole, na drodze, 
w Internecie oraz prawidłowych relacji z rówieśnikami.

Odbyte wyjazdy edukacyjne w pełni oddają słowa Marka 
Twaina „Należy podróżować, by się czegoś nauczyć”. Wy-
jazdy uczniów ZS w Przemkowie to żywe lekcje historii, 
geografii, przyrody, matematyki połączone z integracją spo-
łeczności szkolnej. 

(ZS)
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skłania do rozsądnego wyboru produktów spożywczych, 
aby lepiej zatroszczyć się o swoje zdrowie. Koordynatora-
mi akcji w szkole były Panie Małgorzata Zawiłowicz oraz 
Barbara Kowalska.

Uczniowie ZS w Przemkowie uczą się nie tylko w czasie 
zajęć lekcyjnych. Atrakcyjną lekcją muzyki dla klas 1-3 są 
koncerty z cyklu „W Krainie Pani Muzyki”, w wykonaniu ar-
tystów Lubuskiego Biura Koncertowego z Zielonej Góry, 
odbywające się w szkole raz w miesiącu.

Lekcją historii i patriotyzmu dla uczniów, jak i społeczności 
lokalnej, były obchody Narodowego Święta Niepodległości. 
9 listopada odbył się wykład historyczny „Działania Wo-
jenne na terenie Przemkowa” poprowadzony przez pana 
Dariusza Dźwigaja. Wykład był jednym z punktów gminnych 
obchodów Święta Niepodległości. Wysłuchali go zarówno 
uczniowie ZS jak i dorośli mieszkańcy naszej gminy. 

10 listopada 2022 r. o symbolicznej godzinie 11:11 spo-
łeczność szkolna uroczyście odśpiewała 4-zwrotkowy 
hymn narodowy. Tym samym szkoła przyłączyła się do 
ogólnopolskiej akcji #SzkołaDoHymnu. Tego dnia w ZS 
w Przemkowie odbyły się również warsztaty edukacyjne pt. 
„Herbatka z Piłsudskim” przygotowane przez Panią Iwonę 

Łopacińską – Skraba, a 11 listopada nauczyciele i uczniowie 
wzięli udział w uroczystych gminnych obchodach Święta 
Niepodległości. Troje uczniów Zespołu Szkół: Oliwia Paw-
łowska, Olgierd Więckowski i Fabian Więckowski wystąpiło 
na scenie Przemkowskiego Ośrodka Kultury prezentując 
swoje recytatorskie talenty w słowno-muzycznej akademii 
przygotowanej przez koło teatralne Przemkowskiego Uni-
wersytety Trzeciego Wieku i Przemkowską Orkiestrę Dętą.

(ZS)

17 listopada br. uczniowie Liceum Ogólnokształcące-
go w Przemkowie, podczas wyjazdu edukacyjnego na 
Uniwersytet Zielonogórski (UZ), uczestniczyli w spo-
tkaniu promocyjnym książki „Młody Politolog. Debiuty 
cz.1” organizowanym przez Instytut Nauk o Polityce 
i Administracji UZ (INPA). Nasz udział w spotkaniu 
wynikał z faktu, że autorami artykułów do książki byli 
również przemkowscy licealiści: Wiktoria Paluszek, 
Michał Dźwigaj, Michał Korzeniewski, Omar Lekhchi-
ne oraz Bartosz Wyszyński.

Książka „Młody Politolog” jest pierwszą tego typu 
publikacją naukową w Polsce. Artykuły naukowe na-
pisali do niej uczniowie i uczennice szkół średnich 

„MŁODY POLITOLOG” – DEBIUTY NAUKOWE 
PRZEMKOWSKICH LICEALISTÓW
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(poza licealistami z Przemkowa również uczniowie V Liceum 
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zie-
lonej Górze). Nie jest to więc wiek, kiedy młodzi ludzie na 
co dzień mierzą się z tak wymagającym zadaniem. Pomi-
mo tego, dziewięcioro licealistów zdecydowało się podjąć 
wyzwanie, a niniejsza książka prezentuje owoce ich pracy 
badawczej. Publikacja powstała w ramach projektu nauko-
wego Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UZ (INPA), 
a jej redaktorami naukowymi są dr Wioletta Husar-Poliszuk 
i dr Arkadiusz Tyda.

Impulsem do stworzenia niniejszej publikacji były zajęcia 
prowadzone w ramach koła „Młodego Politologa”, które 
prof. Stefan Dudra, dyrektor INPA UZ, powołał w 2018 roku 
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Drugie 
takie koło powstało w 2021 roku w V Liceum Ogólnokształ-
cącym im. K. Kieślowskiego w Zielonej Górze. Prowadzi 
je dr Arkadiusz Tyda. To właśnie m.in. podczas spotkań 
w ramach kół, młodzież zapoznawała się z warsztatem 
badacza i doskonaliła swoje umiejętności w zakresie pisania 
tekstów naukowych. W pracę o charakterze wspomagają-
cym z przemkowską młodzieżą zaangażowała się także dr 
Wioletta Husar-Poliszuk.

Tematyka artykułów w „Młodym Politologu” jest różnorodna. 
Poruszone zostały kwestie lokalne, jak te dotyczące przem-
kowskich murali i ich funkcji rozbudzania świadomości 
historycznej oraz zielonogórskiej Młodzieżowej Rady Mia-
sta, a także problemy współcześnie skupiające uwagę nie 
tylko Polaków, ale również społeczności międzynarodowej: 
COVID-19, Strajk Kobiet, sytuacja na granicy polsko-bia-
łoruskiej i wojna w Ukrainie. Młodzi badacze podjęli też 
kwestię nierówności między piłkarkami nożnymi a piłka-
rzami, wpływu mediów społecznościowych oraz raperów 

komentujących wydarzenia w Polsce. Wszystkie te teksty 
łączy próba społeczno-politycznej, niekiedy historycznej 
i kulturowej analizy. Celem pracowników INPA było stwo-
rzenie unikalnego w skali kraju projektu, w którym licealiści 
dostaliby szansę nie tylko stawiania pierwszych kroków 
w świecie nauki w roli badacza, ale także włączenia się 
w środowisko akademickie, co miałoby sprzyjać wyzbyciu 
się obaw przed podjęciem studiów.

W wydarzeniu, jakim była premiera „Młodego Politologa” 
uczestniczyli autorzy artykułów, redaktorzy naukowi dr 
Wioletta Husar-Poliszuk oraz dr Arkadiusz Tyda, a także 
zaproszeni goście i członkowie kół „Młodego Politologa”. 
W drugiej części spotkania młodzież miała możliwość 
uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez dr Wio-
lettę Husar-Poliszuk i dra Piotra Małczyńskiego „Jak napisać 
swój pierwszy artykuł naukowy?”.

(MD)

W dniach od 11 do 14 listopada 2022 r. uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie 
uczestniczyli w obozie szkoleniowym Euroweek Szkoła 
Liderów w Różance - małej miejscowości w Kotlinie Kłodz-
kiej, w ramach projektu „W szkole najlepiej. Wsparcie szkół 
podstawowych w Gminie Przemków.” Zajęcia w języku an-
gielskim prowadzili wolontariusze z różnych stron świata: 
Włoch, Turcji, Gruzji, Peru, Azerbejdżanu, Indonezji, Albanii 
i Stanów Zjednoczonych. 

Uczniowie pracowali zarówno w grupach, jak też indywi-
dualnie, prezentując swoje talenty językowe i nie tylko. 
Projektowali aplikacje, tworzyli reklamy telewizyjne, pre-
zentowali skecze lub fragmenty popularnych programów 
telewizyjnych takich jak: “Mam talent” czy “Master Chef”. 
W trakcie warsztatów był czas na pracę, praktyczne ćwi-
czenie języka angielskiego, zabawę, tańce oraz zajęcia in-
tegrujące. Uczniowie SP2 spisali się na medal. Byli aktywni, 

zaangażowani i z entuzjazmem uczestniczyli w zajęciach. 
Ostatnim punktem programu było wręczenie certyfikatów. 

Euroweek był dla wszystkich okazją do przełamania barie-
ry językowej, poznania nowych ludzi, nawiązania nowych 
przyjaźni, rozwijania kreatywności i umiejętności współpracy 

EUROWEEK 2022
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Choć od rozpoczęcia roku szkolnego minęły jedynie trzy 
miesiące, trudno zliczyć i opisać wszystkie wydarzenia, 
które miały miejsce w tym czasie. Początek roku szkol-
nego obfitował w różnorodne przedsięwzięcia i zabiegi 
organizacyjne. Jednym z nich było zapewnienie uczniom 
posiłków. Dzięki firmie cateringowej ze Szprotawy udało się. 
Od września uczniowie mogą korzystać z dwudaniowych 
ciepłych posiłków, które wciąż cieszą się zainteresowaniem 
i powodzeniem.

Już 15 września 2022 uczniowie klas I-III oraz oddziału 
przedszkolnego wspólnie świętowali obchody Międzyna-
rodowego Dnia Kropki. Oprócz przygotowania kreatyw-
nych strojów z motywem kropki, ważnym akcentem było 
poznanie przez uczniów książki Petera Reynoldsa „The 
Dot”, zawierającej pouczenie jak i dlaczego warto wierzyć 
w siebie. We wrześniu w pogodnym i żartobliwym nastroju 
świętowali także „Dzień Chłopaka”.

Natomiast w związku ze smutnym wydarzeniem - śmier-
cią Królowej Elżbiety II – na lekcjach języka angielskiego 
uczniowie przygotowali gazetkę poświęconą osobie Kró-
lowej, przy okazji poznając najważniejsze wydarzenia z jej 
życia i historii współczesnej oraz zgłębiając kulturę krajów 
anglojęzycznych.

Głównym celem edukacji w szkole jest wyposażenie dzieci 
w umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, dlatego 
część zajęć odbywa się poza jej murami. Pierwszy dzień 
astronomicznej jesieni uczniowie klas młodszych spędzili 
na edukacyjno – przyrodniczej wędrówce, podczas której 

Z ŻYCIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ

oraz odkrywania talentów. Z całą pewnością doświadczenia zdobyte w czasie Euroweeku przyniosą trwałe efekty i po-
zostawią niezapomniane wrażenia. Uczestnicy wyjazdu wrócili do domu pełni wrażeń z chęcią uczestnictwa w kolejnych 
edycjach Euroweeku. Pobyt grupy sfinansowany został w ramach realizowanego w szkole projektu. Innymi sponsorami 
byli rodzice uczestników i Pani Agnieszka Schreiner. Opiekunami grupy byli Joanna Bochnak i Jerzy Janas.

(SP2)
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poznali bogatą szatę roślinną lasu. W listopadzie uczniowie 
klas 0 - III uczestniczyli w warsztatach ekologiczno - przyrod-
niczych w siedzibie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego 
w Piotrowicach. Dzieci poznały wiele ciekawostek dotyczą-
cych charakterystycznych cech wyglądu oraz zwyczajów 
ryb. Spróbowały także swoich umiejętności wędkarskich 
podczas łowienia ryb profesjonalnymi wędkami. Na zakoń-
czenie wykonały prace plastyczno-techniczne.

Podczas zajęć geograficznych realizowanych w ramach 
projektu „W szkole najlepiej. Wsparcie szkół podstawowych 
w Gminie Przemków", uczniowie klas starszych również wy-
korzystywali wiedzę teoretyczną biorąc udział w zajęciach 
terenowych. Ich celem było rozpoznanie i scharakteryzo-
wanie śladów zlodowacenia na naszym terenie.

Wybór władz do SU to nieodzowny punkt szkolnej działalno-
ści. Po przeprowadzonej kampanii, uczniowie wybrali swoich 
przedstawicieli. Przewodniczącą została Hanna Siedlak, za-
stępcami Jakub Mylka oraz Aleksander Owieczkin – Pilarek.

14 października wspólnie świętowano obchody Dnia Edu-
kacji Narodowej. Uroczystą akademię, w którą wplecione 
zostało przyjęcie uczniów klasy czwartej do grona starszych 
kolegów, przygotowali uczniowie klasy ósmej. Tradycyjnie, 
uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie, po którym 
zostali przez panią dyrektor Marzenę Białą pasowani na 
uczniów. Oprawa artystyczna i złożone słowa ślubowania 
wzruszyły wszystkich obecnych rodziców. 

Również członkowie Szkolnego Klubu Sportowego prowa-
dzonego przez panią Kornelię Dworczyńską rozwijają swoje 
pasje sportowe na świeżym powietrzu, wykorzystując plac 
wokół szkoły do intensywnych ćwiczeń i rozgrywek.

W związku z uroczystością Wszystkich Świętych członkowie 
Szkolnego Klubu Wolontariusza: Wiktoria Surdyk, Julia Wąsow-
ska, Julia Stafiniak, Paulina Skalna, Łukasz Rydzanicz, Kacper 
Wójcik, Tomasz Talaga, Oskar Wójcik i Krystian Ślusarski oraz 
uczniowie klas 0-III wzięli udział w akcji "Szkoła Pamięta". Wo-
lontariusze z wielkim zapałem uprzątnęli zapomniane groby, 
główną aleję oraz plac wokół ołtarza.

Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu szkoły są coroczne 
obchody Narodowego Święta Niepodległości. Równo o go-
dzinie 11:11 wszyscy uczniowie i nauczyciele na sali gimna-
stycznej odśpiewali Hymn Narodowy. Następnie uczniowie 
klasy ósmej zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, 
którego najważniejszym elementem było wykonanie przez 
każdą z klas pieśni patriotycznych.

Z podniosłej atmosfery obchodów Święta Niepodległości, 
24 listopada uczniowie przenieśli się w świat zabaw, wróżb 
i tańców andrzejkowych. Młodsi uczniowie na zabawie 
andrzejkowej bawili się w godzinach porannych, natomiast 
starsi w popołudniowych. Tego dnia uczniowie mogli rów-
nież zakupić babeczki przygotowane przez Szkolny Klub 
Wolontariusza. Dochód z ich sprzedaży zostanie przezna-
czony na cele charytatywne.

W ramach projektu „W szkole najlepiej. Wsparcie szkół 
podstawowych w Gminie Przemków”, współfinansowanym 
przez Unię Europejską, w tym roku szkolnym uczniowie 
mogli uczestniczyć w dwóch wycieczkach. 12 października 
2022 r. uczniowie klas 4-8 wraz z wychowawcami udali się 
do teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy na spektakl 
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pt. „Golec". Głównym celem wycieczki było między innymi 
rozbudzanie zainteresowania kulturą, wyzwalanie pozytyw-
nych uczuć i emocji oraz integracja społeczności szkolnej. 
Uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi aktorzy poznając 
teatr od środka, stąpając po scenie, czy też zaglądając 
z ciekawością za kulisy.

18 października 2022 r. uczniowie wszystkich klas szkoły 
wraz z oddziałem przedszkolnym wzięli udział w całod-
niowej wycieczce do ZOO we Wrocławiu. Dla niektórych 
uczniów klas młodszych był to pierwszy autokarowy wyjazd 
bez rodziców. Uczniowie nie tylko zwiedzili ZOO, ale również 
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 
edukatorów wrocławskiego ZOO.

w gminie Radwanice, Aleksander Owieczkin-Pilarek uczeń 
klasy 7 zajął II miejsce, Mikołaj Pawlus III miejsce - klasa 4 
i Aleksander Sołtysiak z klasy 7 otrzymał wyróżnienie. Julia 
Łeńska reprezentowała szkołę w powiatowym konkursie 
recytatorskim „Srebrna Muza” w Polkowicach. Natomiast 
w Gaworzycach w konkursie „Pokolenie” swoje umiejętności 
recytatorskie zaprezentowali ponownie Julia Łeńska zajmu-
jąc I miejsce, Krystian Ślusarski otrzymując wyróżnienie oraz 
Nadia Kornecka. Uczniowie klas młodszych zmierzyli się ze 
sztuką recytacji w szkolnym konkursie „Jesienna zaduma”.

„Z kulturą mi do twarzy”, to tytuł ogólnopolskiego projektu, 
do którego szkoła przystąpiła w tym roku. Projekt powstał 
w oparciu o kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 
2022/2023. Jego głównym celem jest tworzenie sytuacji 
edukacyjnych budujących świat dziecka, w tym wrażliwość 
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer: mowy, zachowa-
nia, ruchu, środowiska, tańca, śpiewu, teatru czy plastyki. 
Realizacja wszelkich działań ma na celu wprowadzenie 
uczniów w świat wartości tj. szacunek do tradycji, patrio-
tyzmu, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie 
relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi 
ucznia. Szkoła z wielkim zapałem podejmuje się nowych, 
ciekawych zadań. To szkoła, która lubi wyzwania.

(PSPW)

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

Rozwój pasji i zainteresowań przez uczniów przełożył się 
także na ich udział i osiągnięcia w różnorodnych konkur-
sach. W Powiatowym Konkursie Plastycznym "Świat moich 
marzeń" pod patronatem Wójta Gminy Radwanice z okazji 
50-lecia TPD, Patrycja Kasperska zajęła II miejsce, natomiast 
Marika Rudyk i Aleksandra Pawlus zdobyły wyróżnienie. 
Uczeń klasy pierwszej, Tomasz Majewski, w konkursie „Od-
pady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmie-
cają, za to odpadoludki w nim mieszkają – 2022”, zdobył 
miejsce III. W konkursie literackim „Bo mamy tylko jeden 
świat” przeprowadzonym również z okazji 50-lecia TPD 
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W latach 2020-2021 Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie 
był realizatorem projektu, w ramach którego stworzono w szkole 
LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Przemowie. Wnio-
skodawcą projektu była Gmina Przemków, a partnerami w reali-
zacji zadań Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, EDUCO 
– Przemkowska Fundacja Społeczno – Oświatowa, Instytut Nauk 
o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Przemkowie.

Z dniem 1 marca 2022 r. Gmina Przemków weszła w okres trwałości 
projektu. W związku z tym LOWE w Zespole Szkół w Przemkowie 
od września 2022 r, po wakacyjnej przerwie, wznowiło swoją dzia-
łalność. Dorośli mieszkańcy Gminy Przemków mają możliwość 
uczyć się języków obcych – w poniedziałki prowadzone są zajęcia 
z języka niemieckiego, a w piątki z języka angielskiego. Zajęcia 
kontynuują nauczyciele ZS w Przemkowie Magdalena Boczniewicz 
i Elżbieta Righi.

KONTYNUACJA WYBRANYCH DZIAŁAŃ 
LOWE W PRZEMKOWIE

Projekt „Życie EKO i logicznie” dotowany jest z Programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Fundację „Wrzosowa Kraina” w ramach ścieżki tematycznej 
„Działaj lokalnie i ekologicznie”. Wnioskodawcą projektu 
jest Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, a jego 
realizatorem grupa nieformalna “EKO i logiczni” w składzie 
Ewa Kuźmiak, Iwona Wolanin i Agnieszka Wałowska.

Realizatorzy projektu zaplanowali w jego ramach warsztaty 
dotyczące zdrowego odżywiania poprzedzone spotkaniem 

ŻYCIE EKO I LOGICZNIE z dietetykiem. Takie zajęcia odbyły się 11 października 2022 r. 
w Zespole Szkół w Przemkowie Rozpoczęły się od krótkiego 
wykładu poprowadzonego przez dietetyka medycznego 
mgr Dorotę Mickiewicz – Góra. W spotkaniu wzięli udział 
słuchacze Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
(PUTW) i Licealiści z Zespołu Szkół w Przemkowie. Te-
matem wykładu były zalety diety z ograniczeniem mięsa 
i produktów mięsnych. W czasie warsztatów Panie z PUTW 
wykonały zdrowe – słodkie przekąski z wykorzystaniem 
suszonych owoców, orzechów i nasion. Hasło spotkania 
brzmiało “Jem zdrowo i ekologicznie”.

Kolejnym działaniem w projekcie było przeprowadzenie 
warsztatów upcyklingu i asamblanż. Warsztaty te pokazują 

Nowo utworzona sala audytoryjna jest miejscem prowadzonych wykładów. Należą do nich m.in. październikowe spotka-
nie członkiń PUTW z prawnikiem dr Beatą Springer z INPA Uniwersytetu Zielonogórskiego na wykładzie pt. „Notariusz”. 
W listopadzie mieszkańców gminy zostali zaproszeni na wykład o historii Przemkowa prowadzony przez Dariusza Dźwi-
gaja. Kontynuacja LOWE to także warsztaty artystyczne prowadzone przez Iwonę Wolanin i relaksacyjne z psychologiem 
Barbarą Malinowską.

(MD)
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możliwości wykorzystania zużytych i z pozoru niepotrzeb-
nych rzeczy oraz dania im nowego życia. Na pierwsze takie 
zajęcia mieszkańcy gminy zostali zaproszeni 19 paździer-
nika, na kolejne 15 grudnia 2022r. Warsztaty poprowadziła 
pani Iwona Wolanin.

Przemkowscy licealiści oraz słuchacze PUTW – w ramach 
realizacji projektu „Życie EKO i logicznie” wzięli udział 
w wykładzie „Ekologia, a polityka”, poprowadzonym przez 
dr Anna Ratke-Majewską z Instytutu Nauk o Polityce i Ad-
ministracji UZ. Celem wykładu było przybliżenie wielo-
aspektowego oddziaływania ekologii na różne sfery życia 
społeczno-politycznego. Prowadząca wykład poruszyła 
m.in. zagadnienie recyklinku plastiku w ujęciu globalnym 
oraz model życia według „slow life”. 

(EK)

W roku szkolnym 2022/2023 do Publicznego Przedszkola 
nr 1 w Przemkowie uczęszcza 120 dzieci, w tym 34 rozpo-
czynających swoją przygodę z przedszkolem. Wśród wycho-
wanków jest 6 dzieci z niepełnosprawnościami i 3 dzieci 
uchodźców z Ukrainy. W placówce funkcjonuje 6 oddziałów 
w tym integracyjny, gdzie dzieci z niepełnosprawnościami 
bawią się, uczą i przygotowują do życia wspólnie z dziećmi 
zdrowymi. Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej 
przedszkole organizuje pracę z dziećmi niepełnosprawnymi 
w wieku przedszkolnym z całej gminy Przemków i nikogo 
nie wyklucza z edukacji przedszkolnej. 

Nowy rok szkolny przyniósł zmiany w prawie oświatowym 
skutkujące nowymi specjalizacjami wśród kadry. Do załogi 

JESIEŃ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
NR 1 W PRZEMKOWIE
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Tak było też w tym roku, kiedy masowo wzięli udział w kon-
kursie „Pory roku w Przemkowskim Parku Krajobrazowym 
- JESIEŃ 2022”, w którym kilkoro z podopiecznych zostało 
w konkursie nagrodzonych i wyróżnionych. 

dołączyli nowi specjaliści tj. pedagog specjalny i psycholog, 
którzy wraz z pedagogiem przedszkolnym tworzą zespół 
ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki pozy-
skaniu nowych specjalistów uruchomione zostały zajęcia 
dla dzieci uzdolnionych oraz rozwijające kompetencje emo-
cjonalno-społeczne. Szczególnie ważne jest pozyskanie do 
przedszkola pani psycholog, która w ramach swoich zadań 
organizuje spotkania grupowe i indywidualne z dziećmi 
i z rodzicami. 

Poszerzeniu uległa także oferta edukacyjna placówki. 
Poza zajęciami wychowania przedszkolnego, religii, ję-
zyka angielskiego, łemkowskiego i różnych form terapii, 
przedszkole wprowadziło pilotażowo w okresie jesiennym 
nowy rodzaj zajęć fizycznych. We współpracy z panią Ewą 
Skrypak w ramach programu Klub 2022 zaproponowano 
„starszakom” naukę gry w baseball. Przez dwa miesiące 
12 przedszkolaków uczestniczyło w zajęciach poznając 
zasady tej „egzotycznej” gry i dobrze się przy tym bawiąc. 
Przedszkole planuje w przyszłym roku kontynuować ten 
rodzaj aktywności.

Wychowankowie przedszkola wraz z opiekunami zawsze bar-
dzo chętnie uczestniczą we wszystkich lokalnych konkursach. 

Jesień w przedszkolu to także czas uroczystości. W tym 
czasie poczet „prawdziwych przedszkolaków” zasilili przyję-
ci podczas uroczystości pasowania nowi wychowankowie. 
W tym roku 22 maluchów dołączyło do grupy „Jagódki”, 
której wychowawczynią jest pani Natalia Kuncik.” Ważna jest 
też edukacja patriotyczna wśród najmłodszego pokolenie. 
Starszaki z grupy „Słoneczka” przygotowanej przez panią 
Justynę Ziemniak, przygotowały przedstawienie przybliżają-
ce naszym podopiecznym tematykę Święta Niepodległości. 
Uroczystość zakończyła się udziałem w ogólnopolskiej akcji 
i odśpiewaniem wraz uczniami szkół w całym kraju hymnu 
państwowego. 

(WB)
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W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Przemkowie bardzo wiele 
się dzieje!

„O tym przekonałam się już 1 września obejmując stanowi-
sko dyrektora w tej placówce – potwierdza nowa dyrektor 
przedszkola Dorota Szpak - Od pierwszego dnia panie nauczy-
cielki planowały wycieczki, projekty edukacyjne oraz ciekawe 
działania dla swoich wychowanków. Wystartowaliśmy z wiel-
kim zapałem i nowymi pomysłami, ustaliliśmy cele naszych 
działań. W przedszkolu bardzo ważne dla nas jest dbanie 
o wszechstronny rozwój dzieci, nie tylko intelektualny, ale 
przede wszystkim emocjonalny i społeczny. Chcemy aby nasi 
wychowankowie byli pewni siebie, znali swoją wartość, umieli 
radzić sobie ze stresem i byli ciekawi świata, który w miarę 
wzrostu będą coraz lepiej poznawali. Naszym zadaniem jest 
także wspieranie rodziców w procesie wychowania i działanie 
z nimi w partnerstwie”.

Dlatego rodzice biorą udział w imprezach i uroczystościach 
organizowanych w przedszkolu, pomagają w pozyskiwaniu 
darowizn, „podrzucają” ciekawe pomysły. Aktywnie biorą 
udział w otwartych zajęciach w poszczególnych grupach, 
chętnie angażują się w czytanie bajek dla dzieci, są obecni 
„na co dzień” w życiu przedszkolaków. 

„Będąc nowym dyrektorem uważam, że do rozwoju przed-
szkola, którym kieruję, przyczyniają się nie tylko nauczyciele, 
obsługa czy rodzice, ale także szeroko pojęte środowisko, 
w którym funkcjonujemy. Gmina, organizacje, instytucje kul-
tury, stowarzyszenia czy inne placówki oświatowe, z którymi 
na bieżąco współpracujemy. Można byłoby wymieniać wielu 
partnerów zaangażowanych w nasze działania, ale wszyscy 
skupiamy się wokół jednego centralnego punktu, którym jest 
DZIECKO i jego dobro” – Dorota Szpak.

Poniżej, w formie kartek z kalendarza, niektóre z działań 
podjętych w Przedszkolu nr 2.

14 października - ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 
Nauczyciel w przedszkolu troszkę inaczej obchodzi Dzień 
Nauczyciela. W tym czasie jest ze wszystkimi swoimi 
wychowankami w miejscu pracy i ten świąteczny dzień 
przeżywa razem z nimi. Już od rana w przedszkolu czuć 
było atmosferę święta. Dzieci wyglądały odświętnie, po 
śniadaniu zebrały się w pięknie udekorowanej sali. Przed-
szkolaki z grupy WESOŁE NUTKI, przygotowane przez panią 
Barbarę Samosiuk z pomocą pani Anny Paluszek, uraczyły 
wszystkich pięknym występem pełnym śpiewów, miłych 
słów i uśmiechów. Dzieci nie zapomniały o nikim, każdy pra-
cownik został w sympatyczny sposób opisany, bo przecież… 
przedszkole to drugi dom! W tym dniu świętowali wszyscy, 
którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu 

było naprawdę dobrze, pani intendentka, panie kucharki, 
panie które pomagają w grupach, no i panie nauczycielki. 

28 października – KONKURS „BEZPIECZNY PRZEDSZKO-
LAK” W RADWANICACH
Drużyna z grupy JAGÓDEK zajęła II miejsce! w IV Powiato-
wym Konkursie „Bezpieczny Przedszkolak” w Radwanicach. 
O zwycięstwo zawalczyli: Eliza Brzezińska, Nikola Smalec, 
Antoni Piasecki pod opieką pani Joanny Nowak. Celem kon-
kursu była popular yzacja wśród dzieci tematyki pierwszej 
pomocy i edukacji o bezpieczeństwie, sprawdzenie wiedzy 
przedszkolaków z zakresu bezpiecznego poruszania się 
po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych 
niebezpiecznych sytuacjach. Dzieci brały udział w kilku 
konkurencjach: rozwiązywały zagadki, odpowiadały na py-
tania w formie quizu o bezpieczeństwie, układały puzzle, 
wskazywały jak i kogo zawiadomią w niebezpiecznych 

DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
NR 2 W PRZEMKOWIE
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sytuacjach, miały także okazję sprawdzić się podczas toru 
przeszkód. Do zwycięstwa przyczynili się także rodzice 
naszych laureatów, którzy przygotowywali swoje pociechy 
w domach. Ogromne gratulacje dla dzieci oraz podzięko-
wania za wsparcie rodzicom!!!

11 listopada – PAMIĘTAMY!

W przedszkolu od najmłodszych lat uczy się dzieci patrioty-
zmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, 
wpajany jest szacunek dla polskich symboli. Pielęgnując tra-
dycje polskie, 10 listopada 2022 roku w przedszkolu obcho-
dzono rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. 
Wszystkie dzieci uroczyście świętowały ten wyjątkowy 
dla Polaków dzień. Dzieci z grupy JAGÓDKI przygotowane 
przez panią Joannę Nowak z pomocą pani Anny Paluszek, 
w bardzo podniosłym nastroju zaprezentowały przed pu-
blicznością występ, którego celem było przede wszystkim 
poszerzenie wiedzy przedszkolaków na temat Ojczyzny oraz 
kształtowanie postawy szacunku wobec symboli narodo-
wych. Przedszkolaki w tym dniu uroczyście uczciły Święto 
Narodowe poprzez przypięcie samodzielnie wykonanych 
biało – czerwonych kotylionów oraz odśpiewanie Hymnu 
Państwowego.

2 grudnia - PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

Choć uśmiech w Przedszkolu codziennie gości, to jednak 
w piątkowy poranek (2 grudnia), aż od niego błyszczało. 
Było tak słonecznie, że aż trudno było uwierzyć, że to gru-
dzień, a nie pogodne lato. Ten dzień był bardzo wyjątko-
wy dla dzieci z grupy MALINKI. Pomimo stresu, który im 
towarzyszył, z radością czekały na swój pierwszy występ 
w przedszkolu, który został zakończony „pasowaniem na 
przedszkolaka”. W ciągu pierwszych miesięcy dzieci nabyły 
pewności siebie oraz zdobyły wiele umiejętności, które za-
prezentowały swoim rodzicom. Chwilom tym towarzyszyło 
wiele wzruszeń i uśmiechów. Każda zabawa, taniec, wiersz 
czy piosenka nagradzane były gromkimi brawami przez 
dumnych rodziców. Po uroczym występie, pani dyrektor 
dokonała uroczystego „aktu pasowania”, który stał się ofi-
cjalnym momentem wkroczenia najmłodszych przedszko-
laków na ścieżkę edukacji. Po ślubowaniu dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, róg obfitości wypełniony drobiazgami 
oraz przepyszny tort w kształcie maliny ufundowany przez 
Radę Rodziców. Na pewno był to dzień pełen emocji i miłych 
wrażeń, zarówno dla dzieci i rodziców, ale także dla pań 
pracujących z dziećmi z grupy MALINKI: wychowawczyni 
- pani Wiolety Lichwiarz oraz pomocy nauczyciela – pani 
Elżbiety Pileckiej. 

To tylko ułamek tego wszystkiego, co się w ostatnim czasie 
wydarzyło w przedszkolu. Należałoby jeszcze wspomnieć 
o biegającym misiu, eksperymentach, łowieniu ryb, wyle-
wającej się lawie, malowaniu stopami, listonoszu rozdają-
cym miłe listy, pięknie podanych owocach i warzywach na 
półmiskach, domowych pierogach, magiku uczącym nas 
czarów, muzyce kojącej duszę, słodkościach prosto z fabryki 
czekolady. W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Przemkowie 
naprawdę dużo się dzieje.

( DSz)
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Mijający rok okazał się dość pracowity dla gminnych jedno-
stek OSP. Do końca listopada strażacy z Przemkowa brali 
udział w działaniach ratowniczych 188 razy, z Jakubowa 
Lubińskiego 25 razy oraz z Piotrowic 7 razy - w tym także, 
ze względu na posiadanie samochodu lekkiego - działaniach 
przeciw Covid. 

DZIAŁALNOŚĆ OSP

zabezpieczyć jego miejsce oraz udzielić kwalifikowanej 
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

W ostatni weekend listopada w Wilkocinie strażacy OSP 
Przemków zorganizowali ćwiczenia z zakresu ratownictwa 
technicznego, w których udział wzięły wszystkie jednost-
ki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. 
Zastępy OSP Jakubowo Lubińskie i OSP Przemków mu-
siały się zmierzyć z symulowanym zdarzeniem drogowym. 
Następnie wspólnie przećwiczono różne warianty pracy 
z urządzeniami hydraulicznymi oraz pozostałym sprzętem 
ratowniczym. Strażacy z Przemkowa chętnie podzielili się 
wiedzą i doświadczeniem z kolegami z Jakubowa Lubiń-
skiego i Piotrowic.

(OSP)

W okresie od września do listopada zanotowano znaczący 
spadek zdarzeń na terenie gminy, lecz i tu niestety nie obe-
szło się bez poważniejszych zdarzeń, do których można 
zaliczyć:
-  wypadek drogowy na ul. Kolejowej, gdzie poszkodowane 

zostały dwie młode osoby; strażacy musieli użyć narzędzi 
hydraulicznych w celu bezpiecznej ewakuacji poszkodo-
wanych z pojazdu po zderzeniu z drzewem;

-  wieczorne poszukiwania grzybiarza w lasach w okolicy 
Wilkocina, na szczęście zakończone sukcesem; kolejny 
raz uzasadnione było użycie quada z OSP Przemków, 
zakupionego dzięki dotacji z Fundacji KGHM; 

-  pożar mieszkania przy ul. Lipowej, w wyniku którego po-
szkodowana została jedna osoba; dzięki szybkiemu przy-
byciu na miejsce pierwszych zastępów pożar nie zdążył 
przenieść się na pozostałą część budynku; 

-  niestety doszło także do tragicznego w skutkach zdarzenia 
- przy ul. Leśnej doszło do upadku rowerzysty, przybyły 
na miejsce zastęp kontynuował reanimację starszego 
mężczyzny prowadzoną już przez świadków zdarzenia, 
w tym także strażaka OSP Przemków.

Działalność straży to nie tylko pożary czy wypadki. We 
wrześniu w Gaworzycach odbyły się zawody sportowo 
pożarnicze szczebla powiatowego. Gminę Przemków 
reprezentowały dwie drużyny OSP Przemków wyłonione 
w gminnych eliminacjach. Obydwie drużyny zajęły wysokie 
trzecie miejsca w swoich kategoriach – Grupa A mężczyźni 
oraz MDP Chłopcy. 

Miesiąc później zastęp z OSP Przemków wziął udział 
w ćwiczeniach powiatowych CCC 2022, które odbyły się 
na obiektach firmy CCC w Polkowicach. Strażacy z Przem-
kowa zostali przydzieleni do epizodu, w którym musieli 
zmierzyć się ze zdarzeniem drogowym na terenie zakładu, 
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40 TYSIĘCY ZŁOTYCH DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU 
GMINY PRZEMKÓW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowe-
go pn. „Ogólnopolski program fi nansowania służb ratow-
niczych. Dofi nansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 
Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” przyznał ochot-
niczym strażom pożarnym 40 tysięcy złotych. Jednostki 
z Jakubowa Lubińskiego i Piotrowic otrzymały po 10 tys. 
zł, OSP Przemków - maksymalną możliwą do pozyskania 
kwotę - 20 tys. zł.

Jednostki OSP zakupiły specjalistyczny sprzęt, który będzie 
wspierał strażaków w codziennej walce o bezpieczeństwo. 
Za otrzymane pieniądze zakupiono m.in.: umundurowanie 
bojowe, buty strażackie, hełmy, kominiarki, węże, sprzęt 
łączności, agregat prądotwórczy, spalinowe opryskiwacze 
plecakowe, tłumice, pilarkę do drewna, sprzęt do oznako-
wania terenu akcji, stojak hydrantowy.

(OSP)

Rozkład jazdy pociągów
Koleje Dolnośląskie

Rozkład jazdy autobusów
Intertrans PKS S.A.

* - Przemków, ul. Szkolna/Topolowa/market DINO

Chocianów – Legnica Legnica - Chocianów

06.35 – 07.15 05.30 – 06.23
08.42 – 09.22 07:47 - 08:26
11.40 – 12.20 10:47 - 11:26
14.12 – 14.52 13:24 - 14:03
15.56 – 16.35 15:11 - 15:49
17.40 – 18.20 16:47  - 17:26
19.44 – 20.23 18:59 - 19:38
21.30 – 22.09 20:43 - 21:22

Przemków - Chocianów Chocianów - Przemków

07.10 – 07.41* 07.41 – 08.06

08.00 – 08.30 08.35 – 09.01

12.40 – 13.16 13.40 – 14.09

13.30 – 13.56 14.39 – 15.05

15.00 – 15.37 15.55 – 16.27*
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W środę 30 listopada 2022r. w Dolnośląskim Urzędzie Wo-
jewódzkim we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia 
odznaczeń państwowych. W imieniu Prezydenta RP Woje-
woda Dolnośląski Jarosław Obremski wręczył odznaczenia 
państwowe przedstawicielom mniejszości narodowych 
i etnicznych za zasługi związane z zachowaniem i rozwojem 
tożsamości kulturowej oraz integracją społeczną i obywatel-
ską. Stowarzyszenie Łemków w Przemkowie wystosowało 
wniosek do Głównego Zarządu Stowarzyszenia Łemków 
w Legnicy o uhonorowanie Brązowym Krzyżem Zasługi 
Małgorzatę Herbut.

Pani Małgorzata jest nauczycielem edukacji wczesnosz-
kolnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Poza 
działaniami na rzecz mniejszości etnicznej na terenie Gmi-
ny Przemków dba o rozwój kultury i języka łemkowskiego 
także wśród uczniów należących do mniejszości etnicz-
nej w szkole. Prowadzi zajęcia języka łemkowskiego oraz 
zajęcia historii i kultury Łemków dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej. Włącza elementy folkloru łemkowskiego do or-
ganizowanych w szkole imprez i uroczystości. Nauczycielka 
zgłasza i przygotowuje uczniów do konkursów dotyczących 
mniejszości etnicznych. W ubiegłym roku szkolnym ucznio-
wie Małgorzaty Herbut z sukcesami wracali z powiatowych 
konkursów wiedzy i konkursów artystycznych związanych 
z historią i kulturą łemkowską.

Gratulujemy Pani Małgorzacie Herbut tak prestiżowego 
wyróżnienia i życzymy kolejnych sukcesów!

(ZS)

MAŁGORZATA HERBUT
– ODZNACZONA BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
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Sekcja to zespół muzyków pochodzących z Przemkowa. Tu 
tworzą i prezentują swoją muzykę. Właśnie ukazał się ich 
najnowszy singiel „To nie koniec”, promujący trzecią płytę.

Jak o sobie mówią: „Kompozycje, które tworzymy jako Sek-
cja, mieszają w sobie różne gatunki muzyczne, a ogniwem je 
spajającym jest rap. Oprócz bębnów i gitar, nasze brzmienie 
wzbogaca trąbka, puzon oraz dwa głosy skrzypiec. Nasza 
pierwsza płyta ukazała się nakładem niezależnego label'u Ry-
moBittoFabryka w 2014. Jesteśmy mocnym, koncertowym 
bandem”. 

Zdobyli Nagrodę Główną oraz Nagrodę Publiczności Mayday 
Rock Festival Głogów 2018, gdzie w składzie jury zasiedli 
min. muzycy z zespołu Organek. We wrześniu 2019 ukazała 
się druga płyta zespołu. Wystąpili przed takimi artystami 
jak OSTR, Maleo, Enej, Małgorzata Ostrowska, Peja, BOK 
i wieloma innymi.

Aktualnie pracują nad płytą "3", z której kilka singli, w tym 
jeden w języku łemkowskim, można znaleźć na YouTube, 
a także na platformach streaming'owych, min. Spotify, Ti-
dal, iTunes, AppleMusic. Płyty CD rozeszły się w nakładzie 
bliskim 2 000 szt.

(S)

SEKCJA Z NOWYM SINGLEM
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Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego prężnie 
funkcjonują trzy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Polkowicach, Radwanicach i Grębocicach. 
Na co dzień mieszkańcy korzystają z nich, aby oddać swoje 
problemowe odpady np. meble, zużyte RTV/AGD, opony, 
odpady budowlane, niebezpieczne i wiele innych. Poza 
swoją podstawową funkcją PSZOK-i pełnią tez rolę punktu 
wymiany przedmiotów z drugiej ręki. 

Na wszystkich trzech PSZOK-ach znajdują się wiaty na 
przedmioty do ponownego użycia. W wiatach można po-
zostawić rzeczy w dobrym stanie, nadające się do dalszego 
użytku, z których już nie korzystamy. Jednocześnie można 
zabrać te przedmioty, z których ktoś już zrezygnował i dać 
im drugie życie. Jest to świetne rozwiązanie, dzięki które-
mu niechciane przedmioty mają szanse znaleźć nowego 
właściciela, zamiast stać się odpadem.

GRATY Z WIATY

W celu promocji PSZOK-ów, jak i wiat na przedmioty do 
ponownego użycia, powstała specjalna grupa na porta-
lu społecznościowym facebook „GRATY ZWIATY”, admi-
nistrowana przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. 
ZGZM serdecznie zaprasza do dołączenia do grupy. Jej 
członkowie na bieżąco są informowani o tym jakie skarby 
znajdują się aktualnie w wiatach, zlokalizowanych w trzech 
PSZOK-ach, dzięki czemu mogą znacznie łatwiej wypatrzeć 
przedmioty, których potrzebują, które im się spodobają lub 
ich zainspirują. 

Mieszkańcy często w wiatach pozostawiają meble w do-
brym stanie, sprawne rowery, wózki dziecięce, plecaki, za-
bawki i inne tego typu przedmioty. Można w nich również 
pozostawiać i odbierać odzież i obuwie w dobrym stanie. 
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników przedmiotów 
z drugiej ręki, w wiacie nie są przyjmowane ani oddawanie 
sprzęty elektryczne i elektroniczne.

Ponowne użycie nie jest tylko sposobem na oszczędność, 
ale przede wszystkim na dbanie o środowisko. Wiaty na 
PSZOK-ach ułatwiają znalezienie nowych właścicieli przed-
miotom z drugiej ręki, a zainteresowanym nabycie potrzeb-
nych przedmiotów za darmo. Zachęcamy do odbierania 
przedmiotów z wiat oraz zostawiania w nich rzeczy, z któ-
rych już nie korzystamy, a są w dobrym stanie, a także do 
dołączenia do grupy GRATY ZWIATY.

Oszczędność i ekologia to kombinacja idealna!

(ZGZM)

13.12.2022 r. Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, 
reprezentowany przez Małgorzatę Frąckowiak, Jacka Szwa-
grzyka i Jerzego Szczupaka podpisał umowę na budowę 
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Przemkowie oraz w Koźlicach (gmina Gaworzyce). Wy-
konawcą zadania jest fi rma PRO-INFRA Sp. z o.o., a wy-
posażeniem punktów w kontenery na odpady zajmie się 
fi rma Polskie Pojemniki Sp. z o.o. Inwestycja ma zostać 
zrealizowana w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, co oznacza że mieszkańcy będą mogli korzystać 
z nowych PSZOK-ów już w IV kwartale 2023 r.

Wartość tej inwestycji to prawie 6,5 mln zł. Na zadanie Zwią-
zek pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 
w wysokości 3,4 mln zł oraz z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 
1 mln zł. Pozostałe środki na sfi nansowanie inwestycji to 
wkład Gmin Przemków i Gaworzyce, na terenie których 
zostaną wybudowane PSZOKI, a także środki budżetowe 
Związku.

Mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mogą do-
wolnie korzystać z każdego z PSZOK-ów, bez względu na to,

którą gminę członkowską zamieszkują. W Punktach Se-
lektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można od-
dać m.in. zepsutą lodówkę, telewizor, starą szafę, rower 
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (do 8 szt. 
rocznie), odpady budowlane, przycięte gałęzie, skoszoną 
trawę, przeterminowane leki, świetlówki, baterie i akumula-
tory, farby, tekstylia i wiele innych odpadów komunalnych. 
Co najważniejsze, odpady przyjmowane są od mieszkańców 
nieodpłatnie, w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty 
za gospodarowanie odpadami.

Budujemy nowe PSZOK-i!
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