
Koniec roku - czas podsumowań.  
Jaki był to rok dla gminy Przemków?

Bardzo ciężki ze względu na naszą 
tragiczną sytuację finansową, ale nie 
chce o tym mówić dzisiaj. Chciałbym 
dla odmiany porozmawiać o rzeczach 
pozytywnych, które wydarzyły się  
w mijającym roku. Na co dzień sam  
w mediach, rozmowach z mieszkańcami 
podkreślam naszą ciężką sytuację 
finansową, a jest kilka rzeczy, którymi 
możemy się pochwalić, głównie dzięki 
ciężkiej pracy i energii mieszkańców.

Osobiście za największy sukces tego 
roku uważam fakt, że nie zaciągnęliśmy 
żadnego nowego kredytu, żadnej 
nowej pożyczki. Udało nam się tak 
gospodarować budżetem gminy, żeby 
nie powiększyć i tak już ogromnego 
zadłużenia. Było to ogromne wyzwanie 
biorąc pod uwagę sytuację, jaką zastałem.

Wdrożyliśmy większość działań 
oszczędnościowych, które zakładał plan 
naprawczy, teraz razem z budżetem na 
2016 zostanie przedstawiona radzie mie-
jskiej jego nowa wersja, opierająca się na 
realnym stanie naszych finansów. 
W końcu jest szansa na to, żeby pierwszy 
raz od kilku lat gmina Przemków sama 
uchwaliła swój budżet.

Udało się zrealizować kilkanaście 
większych i mniejszych projektów. Ich 
wykaz znajduje się w tabeli. Dla mnie 
najważniejsze jest rozpoczęcie remontu 
sieci cieplnej na ul. Kolejowej. Od ponad 
6 lat mieszkańcy tej ulicy nie mogli się 
doprosić od poprzednich władz reali-
zacji obietnic w tym zakresie. Skutkiem 
były ogromne straty na ciepłej wodzie  
i bardzo wysokie rachunki. Walczyłem 
o tę inwestycję jeszcze jako dyrek-
tor MZGM i cieszę się, że w końcu się 
rozpoczęła.

Rozpoczęliśmy również modernizację 
targowiska miejskiego, mieliśmy małe 
opóźnienie ze względu na elementy, 
które zostały odkryte i które wymagały 
decyzji konserwatora o dalszym kontyn-
uowaniu prac, ale mam nadzieję, że przy 
sprzyjającej aurze uda się ją zakończyć na 
początku stycznia.

Doprowadziliśmy również kanalizację  
i wodę do 13 mieszkań w budynku 
gminnym Piotrowice 53, w 2016 roku 
chcemy skanalizować resztę i zakończyć 
inwestycję.

Wspólnie z sołectwami z Wysokiej  
i Szklarek udało się stworzyć place za-
baw dla dzieci. Bardzo prężnie działają 
sołectwa w Krępie, Piotrowicach i Wilko-
cinie.
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

Narodzenia życzymy Państwu,  

aby ten wspaniały czas upływał  

w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele 

radości oraz optymizmu.

Przewodniczący Rady Miejskie

Janusz Matuszak
Burmistrz Przemkowa

Jerzy Szczupak
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Jest ciężko pod względem finansowym, 
ale dużo się dzieje dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców i pracowników. Z tego 
miejsca chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować za ciężką pracę i aktywność 
radnym, sołtysom, kierownikom jed-
nostek, pracownikom i przede wszystkim 
mieszkańcom.

Dużo pracy przed nami, ale widać 
pierwsze pozytywne efekty wspólnych 
działań.

Czego nie udało się zrealizować?

Największym niepowodzeniem tego roku 
był brak możliwości restrukturyzacji 
zadłużenia i spłaty zobowiązań wymagal-
nych zostawionych przez poprzednika.

Restrukturyzacja nie była możliwa, 
ponieważ poprzedni burmistrz podpisał 
bardzo niekorzystną umowę z parabank-
iem, zarówno jeżeli chodzi o marżę jak  
i możliwość wcześniejszej spłaty kredytu 
przez tańszy kredyt bankowy.

Marżę udało mi się znacznie zmniejszyć 
w wyniku negocjacji, dzięki czemu 
zaoszczędzimy około 1,3 mln zł. Zapisu 
o wcześniejszej spłacie nie chce zmienić 
parabank, więc pozostaje nam spłata tego 
zadłużenia bezpośrednio przez budżet 
gminy w 2016 roku.

Jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne 
to zostawiono nam je na kwotę prawie 
6 mln zł, a ponieważ Regionalna Izba 
Obrachunkowa nie wyraziła zgody  na 
zaciągnięcie kredytu na ich spłatę, 
pozostało nam spłacać je sukcesywnie 
od najstarszych zaległości, niestety ko-
sztem bieżących. Udało mi się zawrzeć 
ugodę  z ZUS-em oraz PWiK w tej kwestii  
i mam nadzieję, że problem zobowiązań 
wymagalnych rozwiążemy na początku 
przyszłego roku.  

Jak przedstawia się sprawa raportu 
otwarcia i rozliczenia działań poprzed-
niej władzy.

Najbardziej obiektywnym raportem  
otwarcia są wyniki kontroli przeprow-
adzonej przez Najwyższą Izbę Kontro-

li. Nikt nie może zarzucić NIK  braku 
obiektywizmu czy działania w celach 
politycznych. Mogłoby tak być gdyby 
urzędujący burmistrz tworzył sam ra-
port otwarcia – dlatego wystąpienia 
pokontrolne i sprawozdania składane do 
RIO traktuję jako mój raport otwarcia.  
W pełnym zakresie współpracowaliśmy 
w trakcie  tych kontroli i dotyczyły one 
m. in. spraw, które zostały przeze mnie 
zgłoszone do prokuratury na początku 
tego roku. Nie ukrywam również, że mogą 
się one stać podstawą kolejnych zgłoszeń 
do prokuratury. Wystąpiłem również do 
NIK z prośbą o przeprowadzenie kom-
pleksowej kontroli inwestycji dotyczącej 
budowy hali sportowej. Mam nadzieję, że 
zostanie ona skontrolowana w 2016 roku.

Zachęcam do zapoznania się z pełnymi 
wystąpieniami pokontrolnymi NIK na 
stronie internetowej gminy. Każde z nich 
liczy ponad 30 stron. Najważniejsze wni-
oski zamieściliśmy również w tym numer-
ze gazety. W mojej ocenie są miażdżące 
dla poprzedniej władzy. Każdy  
z mieszkańców powinien ocenić sam.

Jakie plany na 2016 rok?

Chcę dalej działać tak jak do tej pory – 
w uczciwy i przejrzysty sposób. Ogrom 
pracy przed nami, a sytuacja finansowa 
nadal jest bardzo trudna. W roku 2016 
chciałbym ją w końcu ustabilizować tak,  
by można było się skupić na wykorzys-
taniu środków unijnych w takim zakresie, 
na jaki  w naszej sytuacji możemy sobie 
pozwolić.

Priorytetem są drogi i chodniki, bo sami 
doskonale widzimy, w jaki stanie się 
znajdują.

Chcemy również stworzyć kompleksowy 
plan rewitalizacji miasta, co umożliwi 
sięgnięcie po środki unijne. Złożyliśmy 
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, 
który umożliwi nam pozyskanie środków 
na ten cel.

Termomodernizacja POK-u jest 
zakończona, ale bardzo dużo brakuje, 
żeby budynek stał się w pełni funkcjonal-
ny. Złożone zostały wnioski o dotacje do 

Ministerstwa Kultury aby to umożliwić.

Planuje również stworzyć Centrum 
Usług Wspólnych w Urzędzie Mie-
jskim, które pod względem księgowym 
będzie obsługiwać większość jednostek 
gminy. Pozwoli to poprawić jakość pracy  
i obniżyć koszty.

Dużym wyzwaniem jest również 
stworzenie urzędu, który będzie przy-
jazny mieszkańcom i który będzie akty-
wnie wspierał ich inicjatywy, a w takim 
kierunku powinniśmy iść.

Rozwijamy współpracę ze stowarzysze-
niami, sołectwami i grupami niefor-
malnymi na terenie naszej gminy i mam 
nadzieję, że w przyszłym roku będzie ona 
jeszcze bardziej intensywna.

Podjąłem rozmowy z LSSE w celu rozsz-
erzenia terenu specjalnej strefy eko-
nomicznej o tereny leżące przy drodze 
na osiedle Huta. Mam nadzieję, że uda 
się rozpocząć formalne działania w tym 
zakresie.

Cały czas toczą się rozmowy w sprawie 
przejęcie przez Gminę udziałów w PWiK 
w Przemkowie. Mimo trudności, jestem 
umiarkowanym optymistą. Bardzo zależy 
mi na realizacji tej obietnicy wyborczej  
a ceny wody w Przemkowie wszyscy,  
niestety, doskonale znamy.     

Rozmawiamy w okresie 
przedświątecznym - czego chciałby 
Pan życzyć mieszkańcom naszej 
gminy?

Przede wszystkim zdrowych i radosnych 
świąt spędzonych w gronie rodziny 
i przyjaciół. Spokoju i sukcesów  
w życiu zawodowym i osobistym  
w nadchodzącym 2016 roku. Oder-
wania się chociaż na kilka dni od 
naszych codziennych trosk  i zmartwień. 
Myślę, że to magiczny czas, kiedy 
chociaż na chwilę powinniśmy 
zapomnieć o zmartwieniach, sporach  
i konfliktach i po prostu być razem. Tego 
Państwu i sobie życzę.
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Treść przekazanych przez Najwyższą 
Izbę Kontroli wystąpień pokontrol-
nych, które są wynikiem przeprow-
adzonych w lipcu i październiku  
br. w Urzędzie Miejskim w Przem-
kowie kontroli, wyraźnie wskazuje na 
negatywną ocenę działalności Urzędu 
w zakresie zlecania usług prawniczych 
oraz wpływu operacji finansowych 
stosowanych przez Gminę Przemków  
w poprzedniej kadencji na jej sytuację 
finansową.

Stwierdzone nieprawidłowości w zakre-
sie zlecania usług prawniczych dotyczyły 
m.in.: 
- udzielenia w latach 2011-2014 
zamówień publicznych na świadczenie 
usług z zakresu pomocy prawnej,  
na które wydatkowano 501 559,82 zł, 
z pominięciem przepisów o zamówie-
niach publicznych;
-  naruszenia w/w przepisów oraz regu-
lacji wewnętrznych przy prowadzeniu 
postępowania dot. wyboru wykonawcy na 
usługi doradztwa prawnego polegającego 
na zastępstwie procesowym i doradz-
twie w zakresie zastępstwa procesowego  
w postępowaniu o zwrot podatku VAT;
-  zawierania umów bez kontrasygnaty 
Skarbnika tj. wbrew wymogowi zawarte-

mu w ustawie o samorządzie gminnym;
-  zawarcia umowy, w której znalazły 
się niekorzystne dla Gminy Przem-
ków postanowienia w zakresie kar 
umownych, a następnie podjęciu decyzji 
o samodzielnym odzyskiwaniu podatku 
VAT, skutkującej wezwaniem Gminy 
Przemków do zapłaty kary umownej  
w kwocie 2 337 634,04 zł; 
-    złożenia niezgodnego ze stanem faktyc-
znym oświadczenia o kwalifikowalności 
podatku VAT w ramach RPO WD, co 
skutkowało koniecznością zwrotu dofi-
nansowania w wysokości 2 074 927,03 zł 
wraz z odsetkami w kwocie 476 090 zł;
-   nieterminowego    regulowaniu  
zobowiązań wynikających z zawartych 
umów na usługi prawnicze, w wyniku 
czego Gmina Przemków poniosła koszty 
odsetek i kosztów postępowania naka-
zowego w kwocie 7 865,14 zł.

Stwierdzone w wyniku kontroli 
nieprawidłowości dotyczące wpływu op-
eracji finansowych stosowanych przez 
Gminę Przemków w latach 2013-2015 
na jej sytuację finansową dotyczyły  
w szczególności:
- zaciągania przez byłego Burmistrza 
długoterminowych zobowiązań kredy-
towo/pożyczkowych bez zgody Rady 
Miejskiej oraz bez uzyskania opinii RIO 
o możliwości ich spłaty, 
- przekroczenia w 2013 r. limitu 
zadłużenia określonego w ustawie o  fi-
nansach publicznych,

- nieprzeprowadzenia postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego 
na zawarcie umów restrukturyzacji 
zadłużenia, 
- przekroczenia planu wydatków na 
obsługę długu, niezgodnie z ustawą o fi-
nansach publicznych;
- nieprzeprowadzenia przed zawar-
ciem porozumień dotyczących restruk-
turyzacji zadłużenia analizy skutków, 
wynikających z tych umów mających 
wpływ na bezpieczeństwo finansowe 
Gminy Przemków; 
- nierealistycznego planowania podsta-
wowych parametrów budżetów Gminy na 
lata 2013 - 2015, a także i w latach pop-
rzednich; 
- zawarcia niekorzystnych dla Gminy 
porozumień z pozabankową instytucją 
finansową dotyczących restrukturyz-
acji zadłużenia, których koszy obsługi 
były wyższe o 4 442 096,22 zł od oferty 
banku komercyjnego; 
- niewłaściwego zarządzania płynnością 
finansową, tj. niezapewnienia środków 
na pokrycie niezbędnych zaplanowanych 
wydatków i rozchodów, co skutkowało 
powstawaniem zobowiązań wymagal-
nych oraz zaciąganiem zobowiązań 
na warunkach mniej korzystnych od 
rynkowych.
Pełna treść wystąpień pokontrolnych NIK 
została zamieszczona w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Przemkowie (http://umprzemkow.ss-
dip.bip.gov.pl) w zakładce Kontrola.            

NIK

UM

W imieniu Burmistrza Przemkowa, Przemkowskiego Ośrodeka Kultury oraz Zespółu Szkół w Przemkowie, dziękujemy  
za przybycie i udział w  “Marszu Niepodległości”, który odbył się 10 listopada 2015.

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

POK
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Realizacja projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion  
w Gminie Przemków’  właśnie dobiega 
do końca. Projekt jest współfinansowany 
z budżetu Unii Europejskiej z Europejsk-
iego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka, 8. Oś Prioryte-
towa: Społeczeństwo informacyjne – 
zwiększenie innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluc-
zeniu cyfrowemu – eInclusion.  Jest to już 
trzeci projekt realizowany przez Gminę 
dla jej mieszkańców.
Nadrzędnym celem realizowanego pro-
jektu jest przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu i społecznemu osób 
niepełnosprawnych oraz najuboższych 
mieszkańców Gminy Przemków.  
Cel projektu wpisuje się w cele działania 
8.3 i cele Programu Operacyjnego  
Innowacyjna Gospodarka, poczynając 
od społeczeństwa informacyjnego, które 
wykorzystując najnowsze technologie 
wspiera rozwój innowacyjnej gospodarki 
opartej na wiedzy. 
Projekt swoim zakresem objął 85 gosp-
odarstw oraz 5 jednostek podległych. 
Uczestnicy projektu zostali wyselekc-
jonowani pod kątem spełniania kry-
teriów dostępu do grupy docelowej 
– są to osoby spełniające kryteria do-
chodowe upoważniające do wsparcia 
w ramach systemu pomocy społecznej, 
o niskim wskaźniku dochodów, osoby 
niepełnosprawne, dzieci i młodzież 
ucząca się, z bardzo dobrymi wynikami 
w nauce, które pochodzą z gospodarstw 
domowych spełniających wymagane 
kryterium dochodowe, dzieci i młodzież 
ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej, uprawniającej 
do uzyskania stypendiów socjalnych, 

osoby powyżej 50 roku życia spełniające 
wymagane kryteria dochodowe. 
Dzięki realizacji projektu 85 gospodarstw 
domowych otrzymało bezpłatnie zestawy 
komputerowe oraz uzyskało dostęp do 
Internetu. Również jednostki podległe 
tj. Zespół Szkół w Przemkowie, Szkoła 
Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w Przemkowie, 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysok-
iej oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Przemkowie otrzymały zestawy 
komputerowe i dostęp do Internetu, do-
datkowo do jednostek zakupiono też dru-
karki.
W ramach projektu zorganizowano szko-
lenie dla uczestników projektu. Pierwszy 
cykl szkoleń odbył się w listopadzie 2014 
r., drugi na przełomie października i listo-
pada 2015 r. Mieszkańcy zostali przesz-
koleni z zakresu podstaw obsługi kom-
putera i korzystania z zasobów Internetu 
(poczty elektronicznej, komunikatorów 
internetowych, bezpiecznych zakupów 
w sieci, bankowości elektronicznej), 
technik teleinformatycznych i innych 
umiejętności niezbędnych do świadczenia 
pracy na odległość. Każdy ucz-
estnik, który ukończył szkole-
nie, otrzymał materiały szko-
leniowe i zaświadczenie o jego 
ukończeniu.
Udział w projekcie w ramach 
określonej grupy docelowej 
wspiera możliwości rozwoju 
szczególnie dla osób o niskim 
poziomie umiejętności kom-
puterowych, jest to także do-
datkowa motywacja dla dzieci  
i młodzieży z dobrymi wynika-
mi w nauce, a także tych które 
mają problemy z powrotem na 
rynek pracy po 50 roku życia 
i uczestniczących w zajęciach 

Uniwersytetu III Wieku.
Rzeczowe i finansowe zakończenie 
projektu przypada na 31.12.2015 r.  
Po tym okresie do 31.12.2020 r. Internet 
dostarczany dla mieszkańców i jednostek 
podległych opłacany będzie ze środków 
Gminy Przemków, w ramach utrzymania 
realizacji projektu.
Internet umożliwia mieszkańcom szerszy 
dostęp do rynku pracy, podejmowanie 
kursów edukacyjnych on-line i korzystan-
ie z e-usług w życiu codziennym. Zmnie-
jszenie liczby osób zagrożonych wykluc-
zeniem cyfrowym, dzięki umożliwieniu 
dostępu do Interntu także w jednost-
kach podległych, przeciwdziałanie pa-
tologiom społecznym wśród dzieci 
i młodzieży dzięki alternatywnym 
sposobom spędzania wolnego czasu  
i wzrost świadomości o istniejących pato-
logiach i sposobach ich przeciwdziałania, 
wzrost poczucia własnej wartości poprzez 
zwiększoną aktywność społeczną to tylko 
niektóre z licznych korzyści i efektów re-
alizowanego projektu. 

e-Inclusion

UM
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Ruszyły prace  
na targowisku miejskim
23 października br. rozpoczęły się prace związane  
z utwardzeniem targowiska miejskiego w Przemkowie. 

Już od wielu lat mieszkańcy i sprzedający swoje produk-
ty zgłaszali konieczność remontu placu, na którym od-
bywa się działalność handlowa. Niesprzyjająca pogoda, 
 a w szczególności deszcze powodowały, że nieutwardzone 
targowisko było miejscem o bardzo trudnych warunkach 
zarówno dla handlujących jak i kupujących. Remont 
targowiska polegać będzie na utwardzeniu nawierzch-
ni - powstanie plac z kostki polbrukowej o powierzchni 
ok. 700m2, planowane jest wyeksponowanie odkrytych 
elementów starej kanalizacji burzowej. Aby zachować 
istniejący drzewostan system korzeniowy został zabez-
pieczony poprzez obmurowanie kostką granitową.
Remont targowiska jest możliwy dzięki usilnym stara-
niom Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka o pozys-
kanie bezpłatnie kostki polbrukowej. Efekty tych za-
biegów i wykorzystanie własnej siły roboczej umożliwiły 
wykonanie prac bez angażowania firm zewnętrznych  
i dodatkowych środków finansowych.  
Pomimo obecnych niedogodności, po remoncie, 
sprzedawcy będą mieli do dyspozycji wygodne i bezpiec-
zne miejsce pracy.  Z pewnością, remont targowiska to 
przede wszystkim krok w kierunku mieszkańców naszej 
gminy.
 W trakcie trwania inwestycji handel odbywa się na placu 
przy byłym domu handlowym.

UM

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w związku z rozstrzygnięciem XV 
edycji “Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą pod-
niesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” Gminie Przemków 
przyznano pomoc finansową w wysokości 9.600,00 zł. Na pod-
stawie podpisanej 28 kwietnia br. umowy dotacji kwota ta została 
szczegółowo podzielona pomiędzy sołectwa Gminy Przemków 
jako nagrody za zgłoszone inicjatywy społeczne:
- sołectwo Szklarki otrzymało 5.000,00 zł,
- sołectwo Piotrowice - 2.000,00  zł,
- sołectwo Jakubowo Lubińskie – 1.000,00 zł,
- sołectwo Wysoka – 800,00 zł, 
- sołectwo Łężce – 800,00 zł.
Każde z sołectw zaplanowało wydanie przyznanych nagród 
na urządzenia, materiały i artykuły służące całości lokalnej 
społeczności. Sołectwo Szklarki otrzymane środki przeznaczyło na 
ogrodzenie terenu rekreacyjno-zabawowego, sołectwo Piotrowice 
wyposażyło pomieszczenie na cele kuchenne, Jakubowo Lubińskie 
zakupiło sprzęt muzyczny do świetlicy wiejskiej, mieszkańcy Łężc 
mają do wykorzystania stół do tenisa stołowego, a mieszkańcy 
Wysokiej wykaszarkę.
Całość przyznanych nagród została wydana w terminie do 
31.10.2015 r. Nagrody z Powiatu Polkowickiego pozwoliły  
w części zrealizować plany poszczególnych sołectw i potrzeby 
lokalnych społeczności.

INICJATYWA

UM

5 listopada br. odebrano prace w ramach 
realizacji projektu „Zagospodarow-
anie terenu rekreacyjno – zabawowego  
w miejscowości Szklarki w Gminie 
Przemków”. Projekt uzyskał dofinanso-
wanie z Województwa Dolnośląskiego   
w ramach konkursu „Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi” edycja 2015. Celem 
konkursu było wsparcie aktywności 
mieszkańców obszarów wiejskich 
naszego regionu poprzez zaspokojenie 
najpilniejszych potrzeb związanych z 
poprawą warunków życia na wsi m.in. 
zagospodarowania przestrzeni publicznej 
wsi.
Realizacja projektu obejmowała 
ogrodzenie placu rekreacyjno-zaba-
wowego w Szklarkach, wybudowanie 
altany drewnianej oraz zamontowanie 

elementów placu zabaw: 2 huśtawek 
podwójnych i 2 huśtawek ważek.  Prace 
związane z realizacją operacji tj. montaż 
ogrodzenia, altany i elementów placu za-
baw wraz z pracami wykończeniowymi  
wykonane zostały pracą własną 
mieszkańców sołectwa Szklarki, którym 
teren ma służyć.
Wartość projektu wyniosła łącznie 24 
193,23 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie  
w wysokości 50% poniesionych kosztów. 
Finansowo projekt wsparła także nagroda 
w wysokości 5.000,00 zł uzyskana przez 
Sołectwo Szklarki w ramach „Konkursu 
na najlepszą inicjatywę społeczną służącą 
podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polko-
wickiego”.
Nadrzędnym celem projektu była 
poprawa infrastruktury służącej do 

zaspokajania potrzeb mieszkańców 
sołectwa i spędzania wolnego czasu 
przede wszystkim przez dzieci  
i młodzież. Utworzony plac rekrea-
cyjno-zabawowy będzie miejscem  
do organizowania imprez integrujących 
lokalną społeczność Szklarek.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno 
– zabawowego w miejscowości Szklarki 

UM
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Ostaszów – Wioska w Dechę i Wilkocin – Wioska Czerwon-
ego Kapturka to nowe wioski tematyczne, które od czerwca 
tworzone są przez grupy mieszkańców, pod okiem eksperta 
ds. promocji i rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzysze-
nie Miłośników  Przyrody „Amazonka” w ramach projektu 
Przemkowskie przedsiębiorcze wsie szansą rozwoju regionu” 
zaplanowało szereg działań, które mają pokazać mieszkańcom 
jak tworzyć oferty pobytowe w swoich  miejscowościach oraz 
jak taką ofertę wdrożyć i wypromować. 

Co to jest wieś tematyczna?
Wsie tematyczne to miejscowości, których rozwój 
podporządkowany jest jakiemuś konkretnemu pomysłowi, 
stanowiący swoisty produkt turystyczny, wokół którego twor-
zone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców. Kom-
pleksowe projekty mające na celu ożywienie gospodarki wiejsk-
iej, poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień 
związanych z jakimś produktem, usługą, lub kulturą danego 
regionu.  Oferta wiosek tematycznych skierowana jest głównie 
do grup szkolnych, które podczas jednodniowych; kilkugodzin-
nych pobytów w miejscowości ; poprzez zabawę, poznają 
tematykę danej wsi uczestnicząc w warsztatach artystycznych 
lub kulinarnych, biorąc udział w specjalnie przygotowanych 
grach terenowych. 

Wioski tematyczne we Wrzosowej Krainie We wschodniej części 
Borów Dolnośląskich, od Przemkowa po Bolesławiec, powstało 
już kilkanaście wiosek tematycznych, które wykorzystując 
zasoby regionu, swojej miejscowości i pasję mieszkańców 
stworzyły atrakcyjne pobyty jednodniowe dla szkół z Dolnego 
Śląska i województw ościennych.  Borówki – Wioska Darów 
Lasu (gm. Gromadka) ofertę swoją oparła na zasobach lasu  
i miejscowości. Uczestnicy na zajęciach poznają zioła śródleśne 
i te, które można spotkać w przydomowych ogródkach.  

Wioski tematyczne w gminie Przemków
Mieszkańcy Wilkocina i Ostaszowa od pierwszych dni czer-
wca mieli wiele spotkań partnerskich, tematycznych i kierunk-
owych, na których wspólnie szukali wyróżnika dla swoich 
miejscowości. Wzięli udział w wyjazdach studyjnych do innych 
wiosek tematycznych np. Wioski Darów Lasu, Wioski Wiatru, 
Wioski Smaków czy też Ekomuzuem Rzemiosła w Dobkowie. 
Mieli tam okazje podpatrzeć jak funkcjonuje oferta wsi tematyc-
znej i porozmawiać z liderami tych miejscowości.

W Wilkocinie – Wiosce Czerwonego Kapturka specyfikę wsi 
oparto na nazwie wsi i wilku, który znajduje się w pobliskich 
lasach, a także na bunkrach armii czerwonej, zlokalizowanych 
w pobliżu wsi. W miejscowości przygotowano Ścieżkę Czerwo-
nego Kapturka oraz gry i zabawy dla dzieci związane z bajkową 
tematyką.  W planach też jest utworzenie ścieżki dydaktycznej 

dot. wilka. Ostaszów – Wioska w Dechę ofertę swoją związała 
z wyglądem miejscowości – większość domów w wiosce 
jest z muru pruskiego. Na terenie wsi  wyznaczono ścieżkę 
dydaktyczną prezentującą wieś i jej historię. Uczestnicy mogą 
również skorzystać z zajęć związanych z rybactwem i wziąć 
udział w zajęciach w pobliskiej Wiosce Indiańskiej.

Wioski powstały w ramach projektu Stowarzyszenie Miłośników  
Przyrody „Amazonka” w ramach projektu Przemkowskie 
przedsiębiorcze wsie szansą rozwoju regionu” ze środków Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich pod okiem specjalisty z zakresu 
rozwoju i promocji wsi – Krzysztofa Szustki. 

Autorzy:
Krzysztof Szustka – ekspert z zakresu promocji i rozwoju wsi tematycznych, 
trener, moderator odnowy wsi, twórca ponad 100 wiosek tematycznych na Dol-
nym Śląsku i w Polsce, spec z zakresu questingu i geocachingu.
www.WioskizPomyslem.pl, tel. 512 312 215, Krzysztof.szustka@gmail.com
Alicja Majewska – Stowarzyszenie Miłośników Przyrody „Amazonka”

„Przemkowskie przedsiębiorcze wsie szansą rozwoju regionu „

Powstały wioski tematyczne 
w gminie Przemków

Ostaszów

Wilkocin
6
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Inicjatywę podchwycili radna Anna Łukawa i sołtys Tomasz Rydzan-
icz, którzy postanowili zrobić wszystko, żeby dzieci z Wysokiej miały 
miejsce do zabawy. W pozyskaniu działki pomogli Burmistrz Przem-
kowa Jerzy Szczupak oraz Nadleśniczy Bogusław Stankiewicz.
Całe lato mamy i babcie piekły placki, które sprzedawano później pod 
kościołem w Wysokiej. Gdy nazbieraliśmy pieniądze i zamówiliśmy 
urządzenia zabawowe, tatusiowie i dziadkowie przejęli pałeczkę. 
Bardzo się napracowali, ale było warto, efekt jest fantastyczny.
Zgłosiliśmy nasz plac do konkursu na „Najlepszą inicjatywę społeczną 
służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”, udało 
nam się zdobyć 4 wyróżnienie.
Dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom, którzy pomogli 
nam w powstaniu naszego placu zabaw, zwłaszcza Antoniemu Twar-
dowskiemu.
Na wiosnę zapraszamy na oficjalne otwarcie placu zabaw.
                                                                                               Mieszkanka

Mamy plac zabaw
Pomysł na zagospodarowanie działki koło kościoła w Wysokiej pod plac zabaw podsunęły panie ze Stowarzyszenia Dzieci 
Wojny Koło z Wysokiej.

SPOŁECZEŃSTWO

Królewska gra cieszy się w Przemkowie 
coraz większą popularnością. Z każdym 
rokiem liczniejsza grupa przemkowskich 
dzieci uczy się gry w szachy. Jest to gra 
ucząca logicznego myślenia, rozwijająca 
wyobraźnię przestrzenną, uczy samodys-
cypliny i zasad fair play. Po raz czwarty 
w październiku rozpoczęliśmy turnieje 
w ramach Grand Prix w Szachach Szyb-
kich o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół 
im. Ireny Sendler w Przemkowie. Grand 
Prix odbywa się w dwóch grupach wie-
kowych: szkół podstawowych oraz gim-
nazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W 
młodszej grupie rywalizuje 12-14 zawod-
ników. Dwa pierwsze październikowe 
i listopadowe turnieje wygrał Adrian 
Tarawski. Walka o drugie miejsce toczy 
się pomiędzy dwoma Michałami – Mar-
ciniakiem i Dźwigajem. Cała trójka jest 
uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Przemkowie. W starszej grupie bezapela-
cyjnie oba jesienne turnieje wygrał Szy-
mon Dryja z klasy trzeciej gimnazjum, 
zaś walka o drugą lokatę w klasyfikacji 
generalnej toczy się pomiędzy dwoma 
uczniami przemkowskiego Liceum 

Ogólnokształcącego  - Krystianem Teler-
em i Michałem Mazurem. Zakończenie 
całego cyklu Grand Prix przewidzi-
ano na marzec 2016, i wtedy poznamy 
zwycięzców! 
W listopadzie w Szklarskiej Porębie 
odbyły się półfinały Mistrzostw Pol-
ski Juniorów. Zawody rozegrane zostały 
w 10 grupach wiekowych – od 9 do 
17 lat – na dystansie 9 rund. Jedynym 
przedstawicielem Przemkowa na tych 
półfinałach był uczeń przemkowskiego 
Zespołu Szkół – Szymon Dryja. Szymon 
rywalizował w grupie chłopców do lat 15. 
W tej grupie grało 37 młodych szachistów 
z całej Polski. Po tygodniowej rywali-
zacji, po rozegraniu 9 rund i zdobyciu 7,5 
punktów Szymon Dryja zajął I miejsce w 
grupie chłopców do lat 15 w półfinałach 
Mistrzostw Polski. I tym samym zapewnił 
sobie udział w marcowych finałach Mis-
trzostw Polski! Jest to ogromny sukces 
Szymona!!!
28 listopada w Polkowicach odbył się 
III Turniej Szachowy o Puchar Starosty 
Polkowickiego. Turniej zgromadził sza-
chistów z Polkowic, Lubina, Głogowa, 

Chojnowa, Chocianowa, Legnicy, 
Zielonej Góry, Świdnicy i oczywiście 
z Przemkowa.  Tutaj rywalizowano  
w grupie open – 25 zawodników oraz 
szkół podstawowych – 32 zawodników.  
W młodszej grupie Przemków reprezen-
towali – Adrian Tarawski, Kamil Grygorc-
zyk i Michał Dźwigaj, zaś w grupie open 
zagrali m.in. pan Stanisław Stępiński, 
Józef Tarawski i Szymon Dryja. Rywali-
zacja w obu grupach była zacięta, walc-
zono do ostatniego posunięcia pionkiem  
i ostatniej sekundy regulaminowego 
czasu. W starszej grupie przemkowianie 
nie zdobyli miejsc na podium, które 
zdominowali przedstawiciele Polkowic  
i Głogowa. W kategorii szkół podstawow-
ych w juniorach starszych III miejsce 
zajął Michał Dźwigaj. Należy podkreślić 
świetną dyspozycję naszych młodych 
szachistów, którzy uplasowali się bardzo 
wysoko w klasyfikacji końcowej. Wszyst-
kim szachistom gratulujemy i życzymy 
jeszcze większych sukcesów w Nowym 
Roku 2016!!!

PRZEMKOWSCY SZACHIŚCI

 

Gabinet stomatologiczny
Gabinet stomatologiczny w Przemkowie przy ulicy Głogowskiej 14a  

zaprasza wszystkich chętnych pacjentów do rejestracji.   
Przyjmuje dr Anna Wieczerzak.

Gabinet czynny jest:  wtorek i piątek w godz. od 12.00 do 18.00,  
środa, czwartek, piątek w godz. od  9.00 do 15.00. Tel.  667-712-272 

Od 15 grudnia 2015 r. pacjenci będą przyjmowani również w ramach NFZ.  

ZSPwP



SPORTOWE MIKOŁAJKI…
Jak głosi legenda Święty Mikołaj przybywa na swoich saniach, aby 
obdarować wszystkie grzeczne osoby. W tym roku przemkowski hu-
fiec utrudnił zadanie i wszyscy którzy chcieli być obdarowani mus-
ieli trochę popracować. Hufiec przy współpracy z Zespołem Szkół   
w Przemkowie już po raz kolejny zorganizował Mikołajkowy Turniej 
Mini Piłki Siatkowej. W dniu 04.12.2015r. do rywalizacji przystąpiło 
12 trzyosobowych drużyn. Otwarcia turnieju dokonał dyrektor ZS im. 
Ireny Sendler w Przemkowie pan Dariusz Dźwigaj oraz Komendant 
Hufca pani Aneta Maszczak. W rozgrywkach wzięli udział uczest-
nicy Hufca Pracy, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącego 
z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Celem turnieju 
była nie tylko dobra zabawa, ale także popularyzacja piłki siatkowej 
jako formy rekreacji ruchowej, upowszechnianie współzawodnictwa 
poprzez grę w piłkę siatkową, integracja młodzieży, wyłonienie naj-
lepszej drużyny, promocja kultury fizycznej oraz budowanie pozyty-
wnych relacji. Podczas turnieju zgromadziło się wielu kibiców, któr-
zy swoim dopingiem zagrzewali graczy do gry. Po zaciętych setach 
do finału dotarły reprezentacja hufca oraz drużyna licealistów, ale 
jak to w turniejach bywa zwycięzca mógł być tylko jeden. Najlep-
szym zespołem okazała się reprezentacja hufca w składzie: Krzysz-
tof Krawczyk, Maciej Kawecki i Błażej Włodarczyk. Zwycięzcy  
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I, II i III miejsca otrzymali medale i nagrody rzeczowe. 
Pozostali zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i słodkości, które wręczył oczywiście Święty Mikołaj, 
którego nie mogło zabraknąć w tym dniu. Turniej cieszył 
się dużym zainteresowaniem, chętnych do rozgrywek 
zgłosiło się wielu. Gratulacje za wytrwałość dla wszyst-
kich zawodników  i do zobaczenia za rok. 
Turniej miał ukazać prawdziwą idee barona Pierre de 
Coubertiina, w której liczy się udział a nie zajęte miejsce  
w zawodach, a zasada fair-play jest najważniejsza. 

Opracowanie: st. wychowawca Małgorzata Basałyga 
Zdjęcia: wychowawca Magdalena Maślankiewicz 

Magiczne lekcje
W Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Przemkowie część korytarza 
zamieniła się w Interaktywną Salę Edu-
kacyjno - Terapeutyczną.  Pomieszczenie 
zostało wyposażone w projektor z sys-
temem czujników - wirtualny dywan, 
na którym dzieci przeżywają wspaniałe 
przygody. Przy pomocy gier i zabaw 
pracują nad rozwojem motoryki, koor-
dynacji wzrokowo-ruchowej, a także 

uczą się w ciekawy sposób, poza szkolną 
ławką.  
 Podłoga interaktywna zaprojektowana 
przez polskich inżynierów ma wsze-
chstronne zastosowanie. Wykorzysty-
wana jest zarówno w pracy z uczniami 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
podczas zajęć rewalidacyjno- terapeu-
tycznych,  jak  również edukacyjnych  
i sportowych. 
Realizacja projektu była możliwa dzięki 
Fundacji KGHM Polska Miedź, która  

w całości sfinansowała zakup interak-
tywnej podłogi oraz częściowo wsparła 
montaż nowej wykładziny, przeznaczając 
na ten cel kwotę w wysokości 10 000 
zł. oraz  Radzie Rodziców Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Przemkowie, która 
współfinansowała montaż wykładziny. 
Dziękujemy sponsorom i czekamy na 
pierwsze efekty pracy z „Magicznym 
Dywanem”.

  SP1

PRZEMKOWSKI OŚRODEK KULTURY 
ZAPRASZA

START GODZ. 15.00
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ROK JUBILEUSZOWY W SP2
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w tym roku szkol-
nym będzie obchodziła jubileusz 50- lecia swojej  działalności.  
Z tej okazji ten rok szkolny  ogłoszono Rokiem Jubileuszowym 
i zaplanowano wiele działań upamiętniających to szczególne 
wydarzenie.
Na pierwszych spotkaniach z rodzicami poprosiliśmy o pomoc  
w zbieraniu pamiątek  z minionych lat szkolnych. Nie 
zawiedliśmy się, absolwenci dostarczyli wiele cennych rzeczy 
i fotografii.
Tym samym zaczęliśmy przygotowywać wystawy, 
upamiętniające kolejne dekady pracy, nauki i innych wydarzeń 
w naszej szkole. 

WIECZORNICA - 11.11.2015 
Po raz pierwszy można było je oglądać 11 listopada. W tym dniu 
zaprosiliśmy społeczność lokalną na wieczornicę z okazji Święta 
Niepodległości. Na początku pan dyrektor- Paweł Juchom-powitał 
serdecznie  wszystkich przybyłych oraz  podziękował  dotychc-
zasowym sponsorom za wszelką  okazaną  pomoc naszej szkole.                                                                                                            
Uczniowie klas 4-6 pod opieką pani Doroty Guzikowskiej i pana 
dyrektora  przygotowali montaż słowno- muzyczny. Swoimi 
poruszającymi recytacjami przypomnieli zebranym, jak trudna 
była droga do odzyskania niepodległości. Podniosły charakter  
uroczystości dopełniała poruszająca muzyka. Całość odbywała 
się w pięknej, jesiennej scenografii.  Widownia z uwagą  
i przejęciem wysłuchała prezentowanych utworów  i nagrodziła 
uczniów dużymi brawami.
Po występie uczniów pan dyrektor zaproponował wspólne 
wykonanie piosenek żołnierskich, wszyscy z chęcią włączyli 
się do śpiewu. Dla gości przygotowano pyszne ciasto, napoje   
i smaczną grochówkę.
                                                                                                                            D.Makowiec

WIERSZE O SZKOLE
6 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie 
odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Wiersze o szkole” dla 
klas I-III.
W imprezie wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas edu-
kacji wczesnoszkolnej, przechodząc przez wcześniejsze elimi-
nacje. Uczniowie, w strojach galowych, recytowali w skupieniu 
przed czteroosobowym jury wiersze o nauce, ocenach, nauczy-
cielach, szkolnych koleżankach i kolegach.
Laureatami konkursu zostały: Lena Ciżmar – I miejsce, 
Linda Jasic – II miejsce, Martyna Gliszczyńska i Han-
na Golonko – III miejsce. Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.   
Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia. Konkurs re-
cytatorski jest jedną z cyklu imprez organizowanych w Roku Ju-
bileuszowym 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie.
                                                                                                                                    J.Rekut

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE UCZNIÓW KLAS  
 PIERWSZYCH
12 XI 2015r. odbyła się uroczystość szkolna Ślubowania i Paso-
wania uczniów klas pierwszych.                                                                                                                                           
Najpierw pierwszaki przedstawiły się i zaprezentowały pro-
gram artystyczny. Dzieci wykazały się niezbędną wiedzą o 

obowiązkach szkolnych, o wzorowym zachowaniu, szanow-
aniu książek, bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię, czy 
śpiewaniem piosenek. Starsi koledzy z klas drugich nie zapomn-
ieli o pierwszakach i przywitali ich dobrymi radami i słodyczami. 
Potem klasa Ia i Ib przystąpiła do Ślubowania przy sztandarze 
Szkoły Podstawowej nr2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie. 
Na koniec nastąpił moment Pasowania na ucznia naszej szkoły, 
którego dokonał dyrektor Paweł Juchom. O nowych uczniach 
nie zapomniała też Rada Rodziców, która ufundowała każdemu 
czekoladę.
Potem uczniowie przeszli do klas, gdzie czekał na nich przygo-
towany przez rodziców słodki poczęstunek.
Wszystkim uczniom klas pierwszych życzymy wielu sukcesów 
w szkole!
             L. Marciniak
 

BAJKOWY DZIEŃ
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją 
do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
Wartościowe książki kształcą  w dzieciach odpowiednie postawy 
moralne, rozwijają fantazję, pamięć, bogacą słownictwo. Warto 
czytać małym dzieciom,  a starszych zachęcać do samodziel-
nego czytania. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły  na 
mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – 
czytajmy dzieciom!
Dnia 16 listopada uczniowie klasy III b zmienili się w bajkowe 
postacie, Na szkolnym korytarzu można było spotkać między 
innymi Księżniczki, Czerwone Kapturki, Królową Śniegu, 
Smoka Wawelskiego, Pinokia. Przygotowaliśmy wystawę ul-
ubionych książek oraz bajkowych maskotek. Dzieci wysłuchały 
baśni „Świniopas” w interpretacji pana dyrektora Pawła Jucho-
ma. Samodzielnie czytały fragmenty zgromadzonych książek 
oraz brały udział w zabawach wymagających wykazania się 
znajomością treści bajek.
Bajkowe zabawy zorganizowała wychowawczyni klasy III b 
pani Beata Jersz. 
                                                                                                                                 B.Jersz 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

 Ślubowanie i Pasowanie uczniów.
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Święty Mikołaj w Krępie
W sobotę 05.12.2015r. w Świetlicy Środowiskowej 
„Pszczółka” odbyło się spotkanie Mikołajkowe 
dla dzieci z Krępy. Wizyta Mikołaja zgromadziła 
na świetlicy 30 dzieci wraz ze swoimi rodzinami. 
Spotkanie rozpoczęło się od występu „Pszczółek”,  
recytacje wierszy i piosenki wywołały radość na twar-
zach przybyłych do świetlicy gości. Obecni goście 
z zachwytem obserwowali występy najmłodszych. 
Śmiechu i radości było wiele. Na twarzach widać było 
wielkie zadowolenie. W uroczystości wziął udział 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Pan 
Janusz Matuszak oraz sołtys wsi Krępa Pan Adam Sa-
dowski. Po zakończonym występie Mikołaj obdarował 
wszystkie dzieci słodkimi upominkami. Każde 
dziecko miało okazję zrobić pamiątkowe zdjęcie ze 
Św. Mikołajem oraz opowiedzieć o swoich marze-
niach. Po skończonej zabawie Mikołaj pożegnał się  
i wyruszył w dalsze odwiedziny do grzecznych dzieci. 
Spotkanie przyniosło wiele atrakcji min.: dekorowanie 
świątecznych pierników, pisanie listów, malowanie 
twarzy, stworzenie wspólnego łańcucha, który od razu 
przystroił choinkę oraz wiele innych. Między atrakc-
jami był czas na słodki poczęstunek oraz odpoczynek 
po wyczerpujących zabawach.
Dzieci były zachwycone spotkaniem ze Św. Mikołajem. 
Być może, że za rok również spotkamy się w tak licz-
nym gronie.

Opiekun świetlicy Małgorzata Basałyga dziękuje 
wszystkim osobom, które zaangażowały się   w 
przygotowania i pomoc podczas realizacji spotkania 
Mikołajkowego. 

Już po raz trzeci Spotkanie Mikołajkowe 
w Wysokiej uświetniła grupa teatralna 
ArtRe z Krakowa. 5 grudnia w bibliotece 
zagrano przedstawienie pt: „Warkocz 
królewny Wisełki”. Aktorzy przenieśli 
wszystkich obecnych w świat legend. 
Nasze pociechy tańczyły i śpiewały 
razem z królewną Wisełką. Po przed-
stawieniu dotarł do nas Święty Mikołaj, 
który rozdał milusińskim paczki. Dzieci 
otrzymały również drobne upominki 
ufundowane przez Bank Spółdzielczy 
w Przemkowie. Najmłodsi byli bard-
zo szczęśliwi, pięknie podziękowali 
i zaprosili Mikołaja i artystów już na 
następny rok. 

WYSOKA

Spotkanie Mikołajkowe
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Od 9 czerwca 2015 znowu zaczęła działać świetlica środowiskowa  
w Wilkocinie. Zajęcia były prowadzone  dwa razy w tygodniu  
we wtorki i czwartki w godzinach od 16.00 do 18.00 Dzieci 
rozwijały swoje umiejętności poprzez rożnego rodzaju prace 
plastyczne taki jak: malowanie farbami, lepienie z plasteliny, 
zabawę z masą solną, wycinanie i wyklejanki z papieru. Dzieci 
uczestniczyły w ogniskach,  grach i zabawach na powietrzu, dys-
kotekach, oraz wyjechały do Świetlicy w Krępie. 
Organizowane były także zabawy dla dzieci takie jak:   
13 czerwca - Dzień dziecka   
27 października - Halloween  
30 listopada - Zabawa Andrzejkowa   
5 grudnia - Przybycie Św. Mikołaja  
12 grudnia spotkanie integracyjne  z dziećmi ze świetlicy Pszczółka  
w Krepie,  Jasełka przygotowane  przez Agnieszkę 
Łeńską  i dzieci z Wilkocina, pokaz tańca w ramach pro-
jektu  “Dolnośląskie Stokrotki” oraz warsztaty balonikowe. 

W WILKOCINIE

WILKOCIN

Spotkanie odbyło się   28.11.2015r.   
w świetlicy wiejskiej w Wilkocinie. Or-
ganizatorem była Wanda Żuchowska, 
główna specjalistka doradztwa rolnicze-
go, pracownica Dolnośląskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. 
W spotkaniu uczestniczyli znajomi Pani 
Marii, sąsiedzi, rodzina, przyjaciele oraz 
zaproszeni goście.
W pierwszej części wieczoru literack-
iego Pani Maria czytała  swoje wiersze, 
oczywiście wybrane spośród wielu, które 
napisała. Wszyscy zebrani mieli okazję  
posłuchać wierszy napisanych przez 
Panią Marię. Dorobek literacki Pani 
Marii jest spory. Rękopisy są skrzętnie 
przechowywane i będą w przyszłości 
stanowiły cenną pamiątkę  dla rodziny.

Druga część  wieczoru poświęcona była 
twórczości Adama Mickiewicza. Goście 
recytowali  wybrane wiersze wieszc-
za. Wśród osób, które recytowały były 
następujące Panie: Genowefa Jabłońska, 
Wanda Gur, Wiesława Maluszycka, 
Grażyna Ląd, Krystyna Twardowska, 
Krystyna Krysiak.
Toast za zdrowie Pani Marii z życzeniami 
długich lat życia oraz wciąż aktywnej 
postawy, nieustającej  weny twórczej ucz-
estnicy wznieśli  i zaśpiewali przy akom-
paniamencie zespołu folklorystycznego 
ECHO z Chocianowca. Nie zabrakło wie-
lu ciepłych słów, podziękowań, kwiatów  
i upominków. Puchar pamiątkowy za 
krzewienie kultury w powiecie polko-
wickim ufundowała i wręczyła Wanda 

Żuchowska Radna Powiatu Polkowick-
iego.   
Na zakończenie benefisu odbyła się de-
gustacja przygotowanych potraw oraz 
wypieków. Zespół „ECHO ”swoim reper-
tuarem towarzyszył uczestnikom benefisu 
do końca wieczoru pełnego wspomnień  
i opowieści o życiu Pani Marii.

Jako organizator kieruję serdeczne 
podziękowania w stronę sponsorów: 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Przem-
kowie, Pana Łukasza Puźnieckiego  
Kierownika ARiMR w Polkowicach.

Wanda Żuchowska
DODR we Wrocławiu, PZD Polkowice

BENEFIS „DLA MARII”
Pod takim właśnie tytułem zorganizowany został benefis dla Pani Marii Harabin  w ramach podziękowania za 
całokształt twórczości literackiej oraz krzewienie kultury w powiecie polkowickim.
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Młodzi uczestnicy projektu „Dolnośląskie 
stokrotki w Przemkowie” swoje pierwsze 
publiczne występy mają już za sobą. 
Zaprezentowali się w sobotę, 12 grud-
nia w świetlicy wiejskiej w Wilko-
cinie podczas integracyjnego spotkania 
świątecznego, w którym wzięły udział 
dzieci ze świetlicy środowiskowej w 
Krępie, mieszkańcy Wilkocina oraz 
zaproszeni goście: Burmistrz Przemkowa 
Jerzy Szczupak, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Przemkowie Janusz Ma-
tuszak, wikariusz parafii pw. WNMP w 

Przemkowie ks. Michał Płończak, Rad-
na Rady Miejskiej w Przemkowie Anna 
Łukawa, Radna Powiatu Polkowickiego 
Wanda Żuchowska,  Dyrektor Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kor-
naelia Dworczyńska, Dyrektor Przem-
kowskiego Ośrodka Kultury Bogumiła 
Ornatowska – Cichoszewska oraz Sołtys 
Krępy Adam Sadowski.  Dzieci wystąpiły 
w specjalnie przygotowanych strojach. 
Drugi występ odbył się 16 grudnia dla 
uczniów ze szkoły w Wysokiej, bo do 
niej właśnie uczęszczają tancerze. Obie 

prezentacje dla młodych artystów był 
wielkim przeżyciem i podsumowaniem 
blisko trzymiesięcznych przygotowań, 
które odbywały się w świetlicy w Wilko-
cinie. Dzieci wystąpiły w specjalnie do-
branych do choreografii strojach. Zajęcia 
prowadziła pani Joanna Więckowska. 
Projekt realizował Przemkowski Ośrodek 
Kultury na zlecenie Gminy Przem-
ków i dzięki finansowemu wsparciu 
otrzymanemu z budżetu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w ramach zadania 
„Dolnośląskie Stokrotki”.

Dolnośląskie Stokrotki

POK

PRZEMKOWSKI 
OŚRODEK KULTURY 

ZAPRASZA NA:

6 STYCZNIA  ORSZAK TRZECH KRÓLI
10 STYCZNIA  WOŚP
23 SZTYCZNIA  KONCERT ŚWIĄTECZNY ZESPOŁU MOZAIKA
24 STYCZNIA  PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ŚWIĄTECZNEJ


