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 Już po raz kolejny Związek Gmin Zagłębia Miedziowego i Powiat Polkowicki wspierają finansowo 
organizację Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie. W tym roku do grona sponsorów dołączyła 
także Gmina Polkowice.
 Patronat nad imprezą objął Starosta Polkowicki Marek Tramś.
 Naszymi sponsorami są także bank Spółdzielczy w Przemkowie oraz Bank Zachodni WBK z sie-
dzibą we Wrocławiu. Wymienione jednostki już od kilku lat wspierają finansowo największą imprezę,  
której organizatorem jest Gmina Przemków. Imprezę, która na stałe zapisała się w kalendarzu dolnośląskich 
imprez plenerowych i jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży pszczelarskiej. Bogaty program im-
prezy, liczne stoiska z miodami i produktami lokalnymi oraz wiele konkursów i zawodów sportowych spra-
wia, że impreza  zdobyła już grono wiernych miłośników, którzy chętnie spędzają ostatni weekend września  
w Przemkowie.
Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w 2015 r. odbędzie się już po raz szesnasty w dniach 26-27 września 2015 r. 
Patronat nad imprezą objęli także Wojewoda Dolnośląski i Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

GMINNE
DOŻYNKI
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Minęło pierwsze 9 miesięcy Pana pracy na stanowisku 
Burmistrza. Jak wyglądał ten okres?

Był to czas bardzo intensywnej pracy i dużego stresu. 
Niestety stan, w jakim zastałem naszą Gminę, jest fatalny 
- praktycznie od pierwszego dnia pracy byłem zmuszony 
do gaszenia przysłowiowych pożarów. 

Sytuacja finansowa Gminy jest gorsza niż wynikało to  
z dostępnych publicznie informacji. Bardzo dużo niepra-
widłowości miało miejsce przy prowadzonych inwesty-
cjach, szczególnie przy termomodernizacji i odzyskiwa-
niu VAT-u. Osobnym tematem jest hala sportowa, na którą 
wydano 5 mln zł, a jak wygląda widzi każdy wjeżdżający 
do Przemkowa. 

Groził nam zwrot całej dotacji na termomodernizację  
w wysokości ponad 5,5 mln z odsetkami, ponieważ jeste-
śmy opóźnieni w jej zakończeniu o 1,5 roku. Regionalna 
Izba Obrachunkowa zastanawiała się nad wprowadze-
niem zarządu komisarycznego, ponieważ, mimo wezwań, 
od 3 lat nie uchwalono planu naprawczego. Realne było 
zajęcie kont przez komornika z powodu zaległości wobec 
ZUS-u i innych podmiotów. 

Poprzednia władza zawarła wiele bardzo niekorzystnych 
dla gminy umów, m. in. z kancelariami prawnymi czy  
z firmą odzyskującą VAT i obecnie grożą nam z tego tytu-
łu bardzo wysokie kary. 

Umowy o pożyczki zostały podpisane z parabankami na 
lichwiarskich warunkach, gdzie marża potrafiła wynieść 
9%. 

Startując w wyborach zdawałem sobie sprawę z ciężkiej 
sytuacji Przemkowa, niestety rzeczywistość okazała się 
jeszcze gorsza.

To tylko kilka największych problemów, z którymi mu-
sieliśmy wspólnie z radnymi się zmierzyć. Było i jest ich 

o wiele więcej, ale zabrakłoby nam miejsca, żeby je  tutaj 
wszystkie opisać. Część z tych spraw udało się już po-
zytywnie załatwić, część jest w toku. Podkreślę, że nie 
udałoby się to bez ciężkiej pracy pracowników Urzędu  
i dobrej współpracy z radnymi.  Planuję niedługo przeka-
zać mieszkańcom pełną informację na ten temat w formie 
raportu otwarcia i działań, jakie zostały przeze mnie i radę 
podjęte, aby poprawić sytuację.

Jak wygląda sytuacja finansowa Gminy?

Bardzo źle. Realne zadłużenie wynosi ok. 30 mln zło-
tych przy  dochodach naszej gminy na poziomie ok. 25 
mln złotych. Jesteśmy nadal w czołówce najbardziej za-
dłużonych gmin w Polsce i niestety przez najbliższe 6-8 
lat się to nie zmieni, nawet przy dużych cięciach, których 
dokonujemy. Zadłużenie powstałe w poprzednich latach 
będziemy spłacać przez następne kilkanaście lat. Wielkim 
problemem jest hala sportowa, która pochłonęła już 5 mln 
zł , a na jej dokończenie potrzeba kolejnych 5 mln zł. 

Mówię o tym szczerze, bo chcę żeby mieszkańcy zdawa-
li sobie sprawę z naszej sytuacji. Potrzeby są ogromne, 
wystarczy popatrzeć na drogi i chodniki w całej gminie,  
wygląd centrum miasta czy niektórych budynków i dróg 
na Hucie. Zarówno ja jak i radni chcielibyśmy zrobić bar-
dzo dużo, niestety w większości przypadków ograniczają 
nas finanse. 

Można by powiedzieć, że winę za ten stan stara się Pan 
zrzucić na poprzedniego burmistrza.

Można by tak powiedzieć, gdyby nie jedna rzecz  - cyfry. 
Liczby nie kłamią. W momencie przejmowania władzy 
przez Pana Pępkowskiego zadłużenie wynosiło 6,5 mln 
zł. Po jego dwóch kadencjach realne, podkreślam real-
ne, zadłużenie wynosi ok. 30 mln zł. Cena wody wzrosła  
z niecałych 6 zł do ponad 14 zł. PWiK było naszą włas-
nością, teraz właścicielem jest PWiK w Głogowie. Można 
długo wymieniać… 

WYWIAD 
Z BURMISTRZEM PRZEMKOWA
JERZYM SZCZUPAKIEM
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Dodatkowo w niektórych sprawach mogło dojść do dzia-
łania na szkodę Gminy - te sprawy zostały  już zgłoszo-
ne do odpowiednich organów. Jeżeli będę miał wiedzę  
o kolejnych, również będę to zgłaszał. Mieliśmy niedaw-
no kontrolę z NIK-u i czekamy na jej wyniki, na ukończe-
niu jest audyt dotyczący termomodernizacji i budowy hali 
sportowej. 

Mówiłem o tym szczerze w kampanii wyborczej i kolejny 
raz powtórzę - najbliższe 6-8 lat będzie bardzo ciężkie dla 
Przemkowa i to bez względu na to czy burmistrzem jest 
Szczupak, czy wygrałby je ktoś inny.

Dlatego z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że za 
obecny stan gminy odpowiada poprzednik i część radnych 
z poprzednich kadencji.

Wiemy, że jest ciężko, a jakie jest Pana zdaniem wyj-
ście z tej sytuacji.

To, czego potrzebuje gmina Przemków to uczciwość  
i normalność. Ciężka praca,  a nie obietnice. Nie obiecu-
ję, że za 3 lata Przemków będzie gminą mlekiem i mio-
dem płynącą, bo to nierealne. Nie obiecuję, że nie będę 
popełniał błędów, bo tylko ktoś kto nic nie robi ich nie 
popełnia. Ja przynajmniej potrafię się do nich przyznać. 
Obiecuję ciężką pracę, moją i radnych oraz uczciwość.

Postaram się wspólnie z radnymi wyprowadzać nas z za-
dłużenia,  jednocześnie przeprowadzać niezbędne i mniej-
sze inwestycje. 

Nie ma innej, prostszej drogi, chyba że dalej chcemy za-
ciągać pożyczki w parabankach i czekać, aż spotka nas 
los gminy Ostrowice, której grozi likwidacja. Będziemy 
się starać o pomoc z zewnątrz, ale jeżeli sami sobie nie 
pomożemy, to nikt nam nie pomoże.

Jakie sprawy udało się pozytywnie rozwiązać?

Jest ich dużo, pozwolę sobie wymienić te najważniejsze:

Podstawą naprawy finansów gminy jest uchwalony przez 
Radę Miejską plan naprawczy. Przy wszystkich jego nie-
dociągnięciach, po poprawkach, wyznaczy on ramy, w ja-
kich będziemy się poruszać przez najbliższe 3 lata. Proszę 
pamiętać, że cały czas jesteśmy pod stałym nadzorem RIO 
i wojewody, co powoduje, że każdy nawet najmniejszy 
wydatek inwestycyjny musimy uzasadniać. Jest to punkt 
wyjścia do przywrócenia normalności w naszej gminie.

Rezygnujemy ze zbędnych wydatków, sprzedaliśmy auto 
służbowe burmistrza, zlikwidowaliśmy etat kierowcy  
i straż miejską. Zostały zrobione bardzo poważne cięcia w 
oświacie, szczególnie w szkole w Wysokiej. Szukamy do-
datkowych dochodów ze sprzedaży mienia. Staramy się 
urealnić zarówno dochody, jak i wydatki.

Na ukończeniu są prace w POK-u, które pozwolą nam za-
kończyć termomodernizację i uniknąć zwrotu 5,5mln zł 
dotacji unijnej. Byłby to bardzo duży sukces, ponieważ 
inwestycja była opóźniona o 1,5 roku i groziło nam roz-
wiązanie umowy. Dodatkowo z poprzednim wykonawcą 
spotkamy się w sądzie, gdzie będziemy starali się uzyskać 
odszkodowanie.  

Udało mi się wynegocjować obniżenie marży na pożycz-
kach zaciągniętych w parabanku z 9% na 5,5%. Jest to 
duża oszczędność, bo niekorzystne kredyty zaciągnięto na 
ponad 9 mln zł. Docelowo, dążę do zrestrukturyzowania 
wszystkich niekorzystnych kredytów w jeden duży rozło-
żony na ok. 20-30 lat. 

Mimo fatalnej sytuacji finansowej udało się zacho-
wać Liceum Ogólnokształcące oraz  Szkołę Zawodową  
w Przemkowie oraz uniknąć zamknięcia szkoły w Wyso-
kiej. Gmina nie ma obowiązku prowadzenie szkół ponad-
gimnazjalnych, ale chcemy to robić tak długo, jak będzie 
niezbędna do tego liczba uczniów. Podobnie jest w przy-
padku szkoły w Wysokiej, jest to potrzebna placówka.  
To okupiony dużymi wyrzeczeniami i sporami, ale jednak 
sukces, bo jednym z podstawowych zadań gminy jest edu-
kacja. Liczymy, jak wszystkie gminy w Polsce, na zmiany 
sposobu finansowania szkół, bo na dzień dzisiejszy dopła-
camy do ich funkcjonowania ponad 2 mln zł rocznie, po-
nieważ subwencja z budżetu państwa wystarcza tylko na 
czyste wynagrodzenie bez pochodnych, nie mówiąc już  
o kosztach utrzymania budynków.

Udało się uzyskać wsparcie z zewnątrz na organiza-
cję Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina:  40tys. zł od 
Związku Gmin, 10tys. zł od Gminy Polkowice i 10tys. od 
Starostwa Powiatowego. Za darmo otrzymaliśmy również 
kostkę brukową od gminy Polkowice, która będzie użyta 
do modernizacji targowiska przy Biedronce i nawierzchni 
przy przedszkolu na Hucie. 

Przejęliśmy od PKP tory kolejowe znajdujące się na te-
renie gminy, rozmawiam z gminą Chocianów i Lubin  
o wspólnej ścieżce rowerowej. Projekt ma duże szanse na 
realizację w ramach LGD „Wrzosowa Kraina”. Mam na-
dzieje, że do końca kadencji uda się zrealizować przynaj-
mniej I etap – ścieżka Huta – Miasto.

Kolejny mały sukces to zmiana okresu naliczania odsetek 
w przypadku, gdyby gmina była ostatecznie zmuszona do 
zwrotu dotacji na budowę hali sportowej.
Dzięki korzystniejszemu sposobowi naliczania odsetek 
powinniśmy zaoszczędzić ok. 300tys. zł. Sprawa jest  
w toku.

Dobrym przykładem na pozytywne zmiany w gminie są 
tegoroczne dożynki na Krępie, które okazały się dużym 
sukcesem za które chciałbym kolejny raz serdecznie po-
dziękować organizatorom i mieszkańcom. Ludzie są bar-
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warunki dotacji pozwalają na wynajem tylko 15% po-
wierzchni budynku czyli z 2000m2 na opiekę zdrowot-
ną można przeznaczyć tylko 300m2. Jeżeli wynajmiemy 
więcej, musimy zwrócić 5,5mln zł dotacji z odsetkami. 
Zakaz wynajmowania  obowiązuje przez 5 lat. Stąd brak 
dentysty, apteki i konkurencji dla COR-MEDu. 
Nie wiem, jak można było zdecydować się na termomo-
dernizację tego budynku przy takich warunkach. Osobi-
ście uważam, że było to działanie na szkodę mieszkańców. 
Powinniśmy zrobić ją sami i sfinansować z dochodów  
z wynajmu budynku. Wtedy moglibyśmy wynajmować 
cały budynek, byłby dentysta, apteka i szansa na konku-
rencyjną firmę świadcząca opiekę medyczną.

Cały czas rozmawiam z COR – MEDem zgłaszając nasze 
uwagi co do poziomu opieki medycznej. Jest dobra ko-
munikacja, jest chęć rozwiązywania problemów i współ-
pracy z obu stron, brakuje jednak widocznych efektów 
tzn. dodatkowych lekarzy. Jeżeli w najbliższym czasie się 
to nie zmieni, będę się zastanawiał nad dalszymi krokami. 

Szczególnie bolesny jest brak dentysty z kontraktem 
NFZ. Czy udało się coś zrobić w tej sprawie?

Ta sprawa była jedną z najważniejszych przez te miesią-
ce. Rozmawialiśmy z kilkoma firmami, które były zainte-
resowane świadczeniem usług dentystycznych  
w Przemkowie w ramach kontraktu NFZ. W momencie 
kiedy dowiadywały się, że nie będzie można wynajmo-
wać gabinetów w przychodni wycofywały się. 
Na dzień dzisiejszy zdecydowała się jedna firma, która 
z tego co wiem, powinna zacząć działać od połowy paź-
dziernika przy ul. Głogowskiej 14, a do końca roku po-
winna uzyskać kontrakt z NFZ. Cieszę się z tego bardzo, 
mam nadzieję, że w końcu będziemy mieli dentystę na 
miejscu w Przemkowie.

Jak Pan odbiera krytykę pod swoim adresem, szcze-
gólnie tę pojawiającą się na przemkowskim forum in-
ternetowym.

Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi, więc do 
konstruktywnej krytyki podchodzę spokojnie i jestem za 
nią wdzięczny. 
Natomiast z krytyką polegającą na pomawianiu mam do 
czynienia już od czasu kampanii wyborczej.
Ma to niestety miejsce również teraz, nadal rozpowszech-
nia się nieprawdziwe i fałszywe informacje na temat mój 
i mojej rodziny, najczęściej w internecie w sposób anoni-
mowy. 

Z czymś takim mam zamiar walczyć, poprzez odpowied-
nie kroki prawne, ponieważ uważam, że tzw. hejtowanie 
osiągnęło w Polsce wymiar zatrważający – każdego moż-
na zniszczyć poprzez fałszywe wpisy i wyssane z palca 
historie pisane przez osoby, które nie mają odwagi robić 
tego pod własnym imieniem i nazwiskiem. Jestem osobą 

dziej aktywni a to bardzo cieszy.

W kampanii wyborczej obiecywał Pan odzyskanie 
PWiK. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy?

 Jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć ten cel.  
Nie chcę mówić o szczegółach, żeby nie zapeszyć, ale 
obydwie strony chcą rozmawiać, negocjacje są w toku, 
jest dobra wola ze strony PWiK w Głogowie.  Mam na-
dzieję, że uda się spełnić tą jedną z ważniejszych obietnic 
wyborczych. Bardzo ważna jest tu przychylność Banku 
Spółdzielczego w Przemkowie, którą mamy i  za którą 
chciałbym podziękować.

Czy w tym roku możemy liczyć na realizację jakichś 
inwestycji?

Podstawa na ten rok to dokończenie inwestycji zaczętych 
przez poprzednika, aby uniknąć zwrotu unijnych dotacji.

Jeżeli chodzi o rzeczy nowe to pod koniec września za-
czynamy modernizację targowiska obok Biedronki. Mam 
nadzieje, że w listopadzie będzie już ukończone. Udało 
się skanalizować 3 klatki w budynku mieszkalnym Pio-
trowice 53, cały budynek będzie skanalizowany w przy-
szłym roku. 

W tym roku chcemy, w końcu, zacząć wymianę sieci 
zewnętrznej c.o i c.w.u na ulicy Kolejowej na co miesz-
kańcy Huty czekają już od 5 lat. Kończymy zabezpieczać 
teren hali sportowej, w końcu będzie mogła korzystać  
z niego szkoła. 

Powoli przygotowujemy się do aplikowania o środki unij-
ne. Priorytetem dla mnie jest ścieżka rowerowa, która 
będzie projektem miedzygminnym a możliwe, że nawet 
międzywojewódzkim. Problemem będzie wkład własny 
więc będziemy się starali rozłożyć realizację na 2-3 lata. 

Chcemy też pochylić się nad problemem budynku socjal-
nego na stadionie miejskim ponieważ na dzień dzisiejszy 
nie nadają się do użytku – jest szansa na dotacje z Mini-
sterstwa Sportu. Pomysłów jest bardzo dużo, ale cały czas 
musimy pamiętać o naszej sytuacji finansowej i prowa-
dzić inwestycje rozsądnie.

Bardzo dużym problemem w gminie jest opieka zdro-
wotna, z czego to wynika? Czy są jakieś pomysły, żeby 
poprawić jej poziom?

Od zawsze jestem pacjentem naszego ośrodka, stąd  
z własnego doświadczenia znam problemy związane  
z opieką zdrowotną w naszej gminie.

Źródłem naszych obecnych problemów jest błędna de-
cyzja poprzedniej władzy o termomodernizacji budynku 
przychodni ze środków unijnych. Bardzo niekorzystne 
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publiczną i zdaję sobie z tego sprawę, ale też mam prawo 
do obrony swojego dobrego imienia i swojej rodziny. 

Bardzo natomiast szanuje każdego, kto bezpośrednio na 
ulicy, na spotkaniach czy w internecie, pod swoim imie-
niem i nazwiskiem mnie krytykuje i wyraża swoje poglą-
dy, bo jest wtedy szansa na dialog  i szczerą rozmowę. 
Nikt nie jest nieomylny, w każdym bądź razie na pewno 
nie ja.

Zarzucano Panu również, że w urzędzie pracuje Pań-
ska żona i po powrocie do pracy czeka ją awans lub 
podwyżka.

Moja żona została zatrudniona przez poprzedniego bur-
mistrza w roku 2010,  jeszcze zanim zostaliśmy małżeń-
stwem i zanim ja zacząłem pracować dla Gminy. Nie ma 
więc tu mowy o żadnym nepotyzmie czy zatrudnianiu 
rodziny. Pod względem prawnym sprawa też jest jasna 
– nie ma przeciwskazań, żeby nadal pracowała w Urzę-

dzie. Po długich rozmowach, biorąc pod uwagę nie tylko 
prawo, ale przede wszystkim względy etyczne i przej-
rzystość funkcjonowania urzędu burmistrza, wspólnie z 
żoną zdecydowaliśmy, że złoży wypowiedzenie, co nie-
dawno zrobiła. Po wykorzystaniu urlopu zostanie zwol-
niona ze świadczenia pracy, więc nawet przez chwilę nie 
będzie pracowała w urzędzie za mojej kadencji. Była to 
ciężka decyzja, ale wydaje mi się, że jedyna słuszna – 
żadna osoba z  rodziny burmistrza nie powinna pracować  
w urzędzie, mimo że prawo na to pozwala.

Co chciałby Pan na koniec przekazać mieszkańcom?

Przede wszystkim chciałbym podziękować za wsparcie  
i życzliwość, z którymi spotykam się na co dzień i obie-
cać uczciwą, ciężką pracę na rzecz mieszkańców. Zapra-
szam również od października na strony urzędu i na mój 
blog: jerzyszczupak.pl, gdzie na bieżąco będę przekazy-
wał informacje o swoich działaniach.

 Wizytacja wsi, mająca na celu ocenę jej walorów, 
odbyła się 4 maja 2015 r. Ocena terenowa była konsekwencją 
podpisanej w lutym br. deklaracji udziału Gminy Przemków  
w projekcie pt. “Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi”. 
 Idea tworzenia sieci takich wsi wpisuje się w program 
odnowy walorów krajobrazowych i duchowych dziedzictwa 
wiejskiego realizowanego od wielu lat w krajach Unii Europej-
skiej, w tym również w Polsce. Zespół ekspertów składający się 
z naukowców reprezentujących polskie uczelnie wyższe złożony 
z geografów, ekonomistów, urbanistów i architektów wytypo-
wał miejscowość Ostaszów do grupy, która stanowi początek 
tworzenia listy miejscowości ważnych dla zachowania wiejskie-
go dziedzictwa kulturowego w Polsce.
 Ekspertom wizytującym Ostaszów pokazano m. in. 
charakterystyczną zabudowę wsi, punkty widokowe, Gospo-
darstwo Agroturystyczne Amazonka oraz liczne walory kra-
jobrazowe wokół wsi: Rezerwat ornitologiczny “Stawy Przem-
kowskie” oraz Użytek ekologiczny “Przemkowskie Bagno”. 
Ocena miejscowości odbywała się według ściśle określonych 
kryteriów, zgodnie z Kartą Oceny Miejscowości wyróżniającej 
obszary oceny tj. Zasób miejscowości, Specyfikę wsi, Klimat 
miejsca. Uzyskanie wyniku min. 35 pkt. oraz brak elementów 
ocenionych na poziomie dyskwalifikującym oznacza, że stwier-
dzono potencjał wsi do uczestnictwa w dalszych pracach nad 
tworzeniem Sieci Najciekawszych Wsi. 
 Według ekspertów oceniających walory wsi -  dr hab. 
inż. Sylwii Staszewskiej oraz mgr inż. arch. Piotra Staszew-
skiego - powód pobytu został trafnie zdefiniowany, bowiem 
Ostaszów to modelowo założona wieś o niespotykanym ukła-
dzie przestrzennym, ciekawych kształtach zagród, zachowanej 
konstrukcji budynków mieszkalnych i gospodarskich otoczona 
parkiem krajobrazowym z bogactwem stawów i bagien, rezer-
watem ornitologicznym z bezkresem łąk i trzcinowisk. Wśród 

walorów wsi oceniający wymienili m.in. historyczny układ rura-
listyczny, zabudowę zagrodową, ciągi wjazdowe do miejscowości 
– aleje drzew, wyróżniki wsi –charakterystyczną zabudowę,  przy-
drożne rowy z malowniczymi płotami, zabytki techniki, intymne 
i malownicze wiejskie wnętrza.
 Jednak, jak podkreślono w raporcie końcowym oceny 
wsi, chcąc być w „Sieci Najciekawszych Wsi” władze i mieszkań-
cy wsi muszą działać wspólnie. Konieczne są działania w celu 
przygotowania trasy na potrzeby turystów m.in. miejsc parkin-
gowych, spoczynkowych, wypożyczalni rowerów. Jednocześnie 
powinny być podjęte działania w celu opracowania systemu opisu 
trasy w postaci broszur, tabliczek informacyjnych oraz kierun-
kowskazów, pozwalających na samodzielne przemieszczanie się 
szlakiem poznawczym wsi. Działania te powinny być także pop-
arte czynnościami mieszkańców (w ramach własnych posesji), by 
poczucie porządku, sielskości, swojskości wsi było przez turystę 
w pełni odczuwalny
 Wejście do Sieci Najciekawszych Wsi może się przyczy-
nić do podniesienia atrakcyjności miejscowości i gminy na tle 
innych obszarów. Kolejnym etapem jest podpisanie w dniu 30 
czerwca br. Porozumienia na rzecz utworzenia Sieci Najciekaw-
szych Wsi w Polsce.
Pełna wersja Raportu z oceny wsi Ostaszów oraz Karta Oceny 
Miejscowości dostępne są na stronie Gminy www.przemkow.pl.

MALOWNICZY OSTASZÓW.....
46,5 punktu zdobyła wieś Ostaszów po wizycie ekspertów w ramach projektu pn. „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi”

Wizyta ekspertów.                   fot. arch.
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Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się  
w dniu 23 sierpnia w Krępie. Mieszkańcy z 
dużym zaangażowaniem przygotowali się na 
przyjęcie gości. Wspaniale przystrojony zo-
stał plac dożynkowy oraz domy przy których 
ustawione były zabawne słomiane figury.
 
 Uroczystości dożynkowe rozpoczął ko-
rowód z wieńcami, który spod świetlicy wiej-
skiej prowadziła Przemkowska Orkiestra Dęta. 
Mszę świętą w intencji rolników odprawił pro-
boszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Przemkowie – ksiądz Krzysz-
tof Mrukowicz. Następnie rozpoczął się obrzęd 
dożynkowy. Gospodarz Dozynek - Burmistrz 
Przemkowa, Jerzy Szczupak, przywitał wszyst-
kich zaproszonych gości a w szczególności 
rolników i mieszkańców gminy. Przyjął chleb 
od  Starostów dożynek, pani Renaty Tesarskiej  
i pana Roberta Cioska – mieszkańców Krępy. Po-
krojonym chlebem poczęstowani zostali wszy-
scy uczestnicy dożynek. W tym czasie rozpoczę-
ła pracę komisja konkursowa w składzie: Wanda 
Żuchowska, Anna Krzeszewska, Jolanta Trygar, 
oceniająca wieńce dożynkowe, stoiska promo-
cyjne sołectw i chleby dożynkowe. Do konkur-
sów przystąpiło 6 sołectw: Jakubowo Lubińskie, 
Krępa, Piotrowice, Szklarki, Wilkocin oraz Wy-
soka. Zwycięski wieniec upleciono w Szklarkach  
a najlepsze stoisko przygotowała Krępa.  Kon-
kurs Sołectw o Puchar Burmistrza wygrała Krę-
pa ale swoją nagrodą podzieliła się z rywalami: 
Ostaszowem, Wysoką i Jakubowem Lubińskim. 
Na dożynkowej scenie odbyły się występy, pod-
czas których zaprezentowali się: Łastiwczata, 
Przemkowska Orkiestra Dęta, Przemkowianki, 
Cykady i Marzenie. Do późnych godzin noc-
nych parkiet był zapełniony tańczącymi parami
 W dniu 6 września liczna delegacja 
 mieszkańców z Burmistrzem Jerzym Szczu-
pakiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Ja-
nuszem Matuszakiem na czele reprezentowali 
Gminę Przemków na Dożynkach Powiatowych 
w Grębocicach. Wieniec dozynkowy ze Szkla-
rek  zajął tam 4 miejsce a stoisko promocyjne  
z Krępy 2 miejsce. 
 W imieniu Burmistrza Przemkowa 
serdecznie dziękujemy wszystkim Sołectwom  
i mieszkańcom  naszej Gminy, którzy uczestni-
czyłyli w organizacji i obchodach dożynek.

POK

DOŻYNKI GMINNE

Starostowie dożynek przekazują chleb Burmistrzowi.

Krojenie chleba.

Dzielenie chleba między uczestników Dożynek.
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Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Korowód dożynkowy.

Zwycięzcy Turnieju Sołectw o Pu-
char Burmistrza

Msza święta.

Stoisko promocyjne Krępy.

Wieńce dożynkowe.                                                               fot.(pok)
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RADNI RADY MIEJSKIEJ 

W PRZEMKOWIE
Kadencja 2014-2018

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie

Janusz Matuszak

Radny okręgu wyborczego nr 15: Łężce, Ostaszów, Krępa
Dyżury: Przewodniczący Rady pełni dyżur  w każdy wtorek w godz. 
12.00-16.00  w Urzędzie Miejskim w Przemkowie
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie

Andrzej Wilczacki

Radny okręgu wyborczego nr 5: ul. Nowa, ul. 10 Lutego, ul. Zamko-
wa, ul. Plac Targowy, ul. Lipowa ul. Winogrodzka, ul. Nieznana, ul. 
Owcza,ul. Górska
Dyżury: radny spotyka się z mieszkańcami po uprzednim telefonicz-
nym uzgodnieniu za pośrednictwem Biura Rady, tel. 76 8320 478
Komisje/funkcja: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemko-
wie Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego

Agata Jęć

Radna okręgu wyborczego nr 1: ul. Głogowska od nr 1 do 24 oraz od 
nr 33, ul. Plac Wolności, ul. Ratuszowa, ul. Reja, ul. Słoneczna od nr 17
Dyżury: każdy pierwszy wtorek miesiąca, godz. 16.00-17.00, Urząd 
Miejski w Przemkowie, sala 27  
Komisje/funkcja: Członek Komisji Rewizyjnej

Waldemar Urbaniak

Radny okręgu wyborczego nr 2: ul. Osiedle Głogowskie, ul. Modrze-
wiowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa, ul. Wrzosowa, ul. Jodłowa, ul. Ka-
mienna, ul. Plac Cerkiewny, ul. Kościuszki od nr 7 do 15, ul. Marszałka 
Roli Żymierskiego od 26 do 30, ul. Głogowska od nr 25 do 32
Dyżury: radny spotyka się z mieszkańcami po uprzednim telefonicz-
nym uzgodnieniu za pośrednictwem Biura Rady, tel. 76 8320 478
Komisje/funkcja: Z-ca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospo-
darczego

Krzysztof Kania

Radny okręgu wyborczego nr 3: ul. Ceglana w Szklarkach oraz ul. 
Strzelecka, ul. Leśna Góra, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Słoneczna 
od nr 1 do 16, ul. Garncarska, ul. Plac Kościelny, ul. Szprotawska, ul. 
Krótka, ul. Wilcza, ul. Brzozowa, ul. Kaczanowska
Dyżury: w dniach: 13 IV; 15 VI; 31 VIII; 12 X; 7 XII, godz. 15.00-
17.00, Urząd Miejski w Przemkowie, Pl. Wolności 25, sala 27  
Komisje/funkcja: Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego

Olgierd Zielonka

Radny okręgu wyborczego nr 4: ul. Kościuszki od nr 1 do 6 oraz od 
nr 16, ul. Marszałka Roli Żymierskiego od nr 1 do 25 oraz od nr 31, ul. 
Generała Sikorskiego, ul. Generała Świerczewskiego
Dyżury: radny spotyka się z mieszkańcami po uprzednim uzgodnieniu 
pod nr tel. 508509808 (e-mail: olgierd71.71@o2.pl) 
Komisje/funkcja: Członek Komisji Rozwoju Gospodarczeg

Piotr Drewniak

Radny okręgu wyborczego nr 6: ul. Długa, ul. Dworcowa, ul. Młyń-
ska, ul. Karpowa, ul. Strumykowa, ul, Stawowa,ul. Krochmalna, ul. Fa-
bryczna z wyłączeniem nr 10a i 12a, ul. Polna
Dyżury: radny spotyka się z mieszkańcami po uprzednim telefonicz-
nym uzgodnieniu pod nr tel. 608-180-039 lub za pośrednictwem Biura 
Rady: tel. 76 8320 478 
Komisje/funkcja: Z-ca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Andrzej Wantuch

Radny okręgu wyborczego nr 7: ul. Zielona, ul. Ogrodowa od nr 13, ul. 
Łąkowa, ul. Norwida, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Krasińskie-
go, ul. Fabryczna nr 10a i 12a; ul. Kolejowa nr 9, ul. Hutnicza
Dyżury: każdy drugi wtorek miesiąca, godz. 18.30-19.00, Szkoła Pod-
stawowa nr 2 (świetlica szkolna) 
Komisje/funkcja: Przewodniczący Komisji ds. Społecznych

Helena Krupska

Radna okręgu wyborczego Nr 8: ul. Szkolna 1-9 oraz od nr 24, ul. 
Ogrodowa do nr 12, ul. Kolejowa z wyłączeniem nr 9, ul. Wielkie 
Piece, ul. Rentowa, ul. Cicha, ul. Plac Najświętszego Zbawiciela, ul. 
Elektryczna, ul. Rybna do nr 8, ul. Plac Jordanowski, ul. Klonowa, ul. 
Topolowa nr 11 oraz od nr 13
Dyżury: radna spotyka się z mieszkańcami po uprzednim telefonicz-
nym uzgodnieniu za pośrednictwem Biura Rady: tel. 76 8320 478 
Komisje/funkcja: Członek Komisji ds. Społecznych

Aleksander Rozkocha

Radny okręgu wyborczego nr 9: ul. Leśna, ul. Szkolna od nr 10 do 23
Dyżury: każdy pierwszy wtorek miesiąca, godz. 18.30-19.00, Szkoła 
Podstawowa nr 2 (świetlica szkolna) 
Komisje/funkcja: Członek Komisji ds. Społecznych

Jacek Janikowski

Radny okręgu wyborczego nr 10: ul. Topolowa nr 5, 7, 8, 9, 10 i 12
Dyżury: radny spotyka się z mieszkańcami po uprzednim telefonicz-
nym uzgodnieniu za pośrednictwem Biura Rady, tel. 76 8320 478
Komisje/funkcja: Członek Komisji ds. Społecznych

Irena Orłowska

Radna okręgu wyborczego nr 11: ul. Rybna od nr 9, ul. Akacjowa
Dyżury: każdy trzeci i czwarty wtorek miesiąca, godz. 18.30-19.00, 
Szkoła Podstawowa nr 2 (świetlica szkolna) 
Komisje/funkcja: Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jerzy Wandycz

Radny okręgu wyborczego nr 12: Piotrowice, Szklarki bez ul. Cegla-
nej, Karpie
Dyżury: radny spotyka się z mieszkańcami po uprzednim telefonicz-
nym uzgodnieniu pod nr tel. 76 8310 479 lub za pośrednictwem Biura 
Rady: tel. 76 8320 478 
Komisje/funkcja: Członek Komisji ds. Społecznych

Anna Łukawa

Radna okręgu wyborczego nr 13: Wysoka, Wilkocin
Dyżury:
każda pierwsza i trzecia środa miesiąca, godz. 16.00-17.00, filia Biblio-
teki w m. Wysoka  każda druga i czwarta środa miesiąca, godz. 16.00-
17.00, świetlica wiejska w Wilkocinie
Komisje/funkcja: Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego

Irena Kawa

Radna okręgu wyborczego nr 14: Jakubowo Lubińskie, Jędrzychó-
wek, Łąkociny, Węgielin
Dyżury: pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, godz. 18.00-18.30, 
świetlica wiejska w Jakubowie Lubińskim
Komisje/funkcja: Członek Komisji ds. Społecznych
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 Jednym z tematów pojawiających się na spotkaniach 
z Burmistrzem była kwestia związana z utratą realizacji części 
świadczeń medycznych, w szczególności związanych z rehabilita-
cją leczniczą, laboratorium analityki medycznej, czy też gineko-
logią w naszej przychodni. Doktor Diallo wyjaśnił, że faktycznie,  
w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku przy-
chodni w Przemkowie, w znacznej mierze, ograniczona została 
możliwość wynajmowania przez COR-MED pomieszczeń na re-
alizację świadczeń medycznych, w tych zakresach. Na początku 
2015 roku zaistniało niebezpieczeństwo ich utraty. Ale jak nad-
mienił doktor wiele spotkań z udziałem Burmistrza Przemkowa, 
pozwoliło znaleźć rozwiązanie i przy pewnej reorganizacji pracy w 
budynku przychodni, uda się utrzymać dotychczasowy zakres dzia-
łalności medycznej COR-MED. Zdaniem doktora potrzeba prowa-
dzenia kontraktów z rehabilitacji, laboratorium czy też ginekolo-
gii, ma ogromne znaczenie społeczne i wytężona praca - zarówno 
Burmistrza Przemkowa, jak i pracowników COR-MED - pozwoliła 
nam na dzień dzisiejszy zażegnać ryzyko utraty tych kontraktów. 
Jest to przede wszystkim bardzo istotne z punktu widzenia naszych 
pacjentów. Wspomniana reorganizacja pracy przychodni jest ko-
nieczna. Ilość możliwych do wynajęcia pomieszczeń na realizację 
świadczeń medycznych ulegnie zmniejszeniu, ale jak zapewnia le-
karz - wraz z Burmistrzem - dołożą wszelkich starań, aby odbyło 
się to w sposób nieuciążliwy dla pacjentów naszej placówki.
 Wielokrotnie mieszkańcy Przemkowa zwracali uwagę 
na sprawę skierowań do specjalistów wystawianych przez leka-
rzy COR-MED. W tej kwestii doktor Diallo poinformował nas, 
że w ostatnich tygodniach zmianie uległa procedura uzyskania 
skierowania. Ma to na celu ułatwienie otrzymania skierowania 
do specjalisty. Doktor zwrócił również uwagę na fakt, że wysta-
wienie skierowania pacjentowi COR-MED, nie generuje kosztów 
prowadzonej przez niego działalności medycznej i decydują o tym 
wyłącznie względy medyczne oraz konkretny przypadek związany  
z procesem leczenia pacjenta.

 W trakcie naszej rozmowy doktor Diallo przyznał, że prio-
rytetowym problemem jest zatrudnienie kolejnego lekarza Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej (POZ) w prowadzonej przez niego przychod-
ni. Mimo posiadania 4 lekarzy POZ realizujących to zadanie, ważnym 
jest poszukiwanie kolejnego, który podjąłby pracę na zasadach etato-
wych, a nie godzinowych w naszej placówce. Jak wskazuje - pozy-
skanie lekarza etatowego jest trudne ze względu na małą ilość lekarzy 
na rynku i przychodnia w Przemkowie od długiego czasu boryka się  
z tym problemem. Praktycznie wszystkie placówki medyczne w Pol-
sce mają ten sam kłopot. Pozyskanie lekarza „godzinowego” byłoby 
być może nieco łatwiejsze, ale w żaden sposób nie wpłynęłoby na 
poprawę dostępności do lekarza POZ.
 W rozmowie z doktorem Diallo na temat ogólnej jakości 
udzielanych świadczeń w naszej przychodni, doktor stwierdził, że 
wiele w systemie opieki zdrowotnej należałoby zmienić. Część tych 
problemów wynika z pewnością z ogólnej sytuacji w służbie zdrowia, 
przepisów i ograniczeń ustawowych lub finansowych Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Natomiast ta, która jest możliwa do realizacji ze 
strony COR-MED, jak zapewnił lekarz, będzie w miarę możliwości 
realizowana. Jest to nasz wspólny cel, stąd aby ułatwić komunikację 
pacjentów z nami - w najbliższym czasie w budynku przychodni - 
udostępniona zostanie możliwość zwrócenia nam uwagi na problemy 
niepokojące naszych pacjentów (możliwość wrzucenia uwag pacjen-
tów do skrzynki umiejscowionej w hollu rejestracji – przyp. red.). 
Zachęcamy zatem pacjentów do takiej formy komunikacji związanej 
również z pracą personelu pielęgniarskiego, rejestracji, laboratorium 
czy też pracowników realizujących poszczególne kontrakty specja-
listyczne w naszej Przychodni. Jak nadmienił doktor Diallo, taki 
pomysł pojawił się na jednym ze spotkań z Burmistrzem i wspól-
nie mamy nadzieję, że pozwoli nam to wpływać wydatnie na jakość 
udzielanych świadczeń medycznych w naszej przychodni.

       (red)

	 Burmistrz	Przemkowa	w	ostatnich	miesiącach	przeprowadził	wiele	spotkań	z	mieszkańcami	Gminy	Przem-
ków	i	jednym	z	tematów	pojawiających	się	w	ich	trakcie	była	sytuacja	w	służbie	zdrowia.	Jest	to	istotna	sfera	życia	
każdego	mieszkańca	naszej	gminy,	stąd	postanowiliśmy	uzyskać	szersze	informacje	na	ten	temat	rozmawiając	z	dok-
torem	Sidy	Mohamedem	Diallo	właścicielem	spółki	COR-MED	NZOZ	M&S	Diallo	realizującej	w	budynku	przy-
chodni	świadczenia	medyczne.

Przychodnia COR-MED
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne!!!
Czym są konsultacje społeczne?
Nasze konsultacje będą dialogiem z mieszkańcami obszaru Lokalnej Gru-
py Działania „Wrzosowa Kraina”, którego celem będzie uzyskanie ich opi-
nii na temat spraw istotnych dla społeczności lokalnej w przyszłym okresie 
programowania tj. 2014-2020.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” zaprasza na 
konsultacje, w celu zwiększenia poziomu wiedzy na temat potrzeb i dekla-
rowanych kierunków rozwoju wśród mieszkańców regionu.
Dzięki Państwu mamy szansę na stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, 
która będzie odpowiadała na potrzeby jak największej liczby mieszkań-
ców regionu.
DLA NAS KAŻDY GŁOS SIĘ LICZY. KAŻDA OPINIA MA DLA NAS ZNACZENIE. KAŻDY MIESZ-
KANIEC REGIONU MOŻE MIEĆ WPŁYW NA SWOJĄ I WSPÓLNĄ PRZYSZŁOŚĆ.
Kto może wziąć udział w konsultacjach:
Każdy mieszkaniec obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina” tj. Gminy Chocianów , 
Gminy Lubin, Gminy Kunice, Gminy Chojnów, Gminy Bolesławiec, Gminy Miłkowice, Gminy Przemków, Gminy 
Gromadka
Termin SPOTKANIA W PRZEMKOWIE: 01.10.2015r. godz. 10:00 – 14:00
w Urzędzie Miejskim w Przemkowie ul. Plac Wolności 25, Sala Konferencyjna pok. Nr 27
Kontakt w sprawie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju: Barbara Sulma, Weronika Olszak tel. (76) 818 45 41, kom. 500 
206 128 , e-mail: biuro@wrzosowakraina.pl,www.WrzosowaKraina.pl Biuro czynne od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7:30 – 15:30

Serdecznie zapraszamy.
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