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Szanowni Mieszkańcy,

w tym szczególnym świątecznym okresie chciałbym 
życzyć Wam wszystkim zdrowych i  pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, spędzonych wspólnie z rodziną i bli-
skimi przy świątecznym stole. Mam nadzieję, że te 
Święta będą dla Państwa czasem wyjątkowym, któ-
ry przyniesie odpoczynek i wytchnienie od trudów 
dnia codziennego. Pamiętajmy o tym, żeby być razem 
w tym wyjątkowym czasie.

Początek roku 2018 jest dla mnie, radnych i pra-
cowników Gminy czasem intensywnej pracy. Udało 
nam się przyjąć budżet, po raz pierwszy od wielu lat, 
w ustawowym terminie i otrzymać do niego pozytyw-
ną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zapewni 
to stabilną sytuację � nansową i realizację zaplanowa-
nych inwestycji, tak niezbędnych w naszej Gminie. 
Plan naprawczy jest realizowany konsekwentnie i sku-
tecznie, czego najlepszym przykładem jest wykonanie 
budżetu za 2017 rok. Dzięki rozsądnemu zarządzaniu 
� nansami udało nam się zmniejszyć planowany de-
� cyt z kwoty 2,5 mln zł do niecałych 60 tys. zł. Na 
początku roku, w związku z dobrą sytuacją � nansową, 
podjąłem decyzję o zapłacie z góry wszystkich rat kre-
dytów i pożyczek na ten rok. Dzięki tej operacji Gmi-
na Przemków zaoszczędziła kwotę 120 tys. zł.  

Wszystkie te działania mają jeden cel – zakończe-
nie w  styczniu 2019 roku planu naprawczego. Wte-
dy Gmina odzyska pełną kontrolę nad planowaniem 
inwestycji, będzie możliwe przywrócenie dopłat do 
wody i ścieków, będzie możliwe przejęcie udziałów 
w PWiK w Przemkowie oraz zastosowanie dopłat 
z Gminy do tak potrzebnej wymiany pieców. Ostat-
nie 3 lata były czasem bardzo ciężkiej pracy i oszczęd-
ności, żeby wyprowadzić naszą Gminę z � nansowej 
zapaści. Ten okres powoli się kończy i chciałbym za 

to podziękować radnym, pracownikom Gminy, sołty-
som  i przede wszystkim Wam – Mieszkańcom, po-
nieważ bez waszego zrozumienia, cierpliwości i cza-
sem krytycznych, ale zawsze potrzebnych uwag, nie 
byłoby to możliwe.

Cały czas staramy się poprawiać zaniedbaną infra-
strukturę. W tym roku zrealizowany będzie częściowy 
remont ul. Akacjowej i Topolowej na osiedlu Huta, 
kończymy również stabilizację części dróg na Osie-
dlu Głogowskim, chociaż to dopiero pierwszy etap 
tak niezbędnych tam inwestycji. Przygotowując się do 
sięgania po środki europejskie, po zakończeniu planu 
naprawczego, w tym roku zostanie wykonana pełna 
inwentaryzacja naszych dróg i ustalona kolejność wy-
konywania na nich remontów w najbliższych latach. 
W tym roku udało się zaplanować rekordową kwotę 
500 tys. zł na remonty chodników, zarówno w cen-
trum miasta jak i na osiedlu Huta, liczymy na kolejne, 
trzecie z rzędu, do� nansowanie tego zadania z Urzędu 
Marszałkowskiego. Cześć remontów będzie wykony-
wana przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

Chcemy przywrócić blask Parkowi Miejskiemu, 
oprócz planowanej w budżecie kwoty 120 tys. zł na 
jego rewitalizację złożyliśmy wniosek o dodatkowe 
środki z Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego - 
chcemy wykonać nowe alejki, ławki, kosze i oświe-
tlenie solarne. Złożyliśmy również wniosek na utwo-
rzenie Otwartych Stref Aktywności, które miałyby 
powstać na Małej Hucie, Osiedlu Głogowskim oraz Pl. 
Targowym. Nie zapominamy o naszych sołectwach, 
w kwietniu złożony będzie wniosek o do� nansowanie 
z PROW remontu świetlicy w miejscowości Wysoka 
– ostatniego sołectwa bez własnej świetlicy. Oprócz 
tego startujemy, wspólnie z sołectwami, w Dolnoślą-
skiej Odnowie Wsi i wielu mniejszych konkursach.  

BURMISTRZ PRZEMKOWA
JERZY SZCZUPAK
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Cały czas prowadzę intensywne rozmowy z Dol-
nośląskimi Służbami Dróg i Kolei, których efektem, 
mam nadzieję, będzie remont kolejnego 1 km drogi 
wojewódzkiej nr 328 na odcinku z centrum do osiedla 
Huta. W zeszłym roku udało się zrealizować remont 
za ponad 1 mln zł, bez żadnych kosztów po stronie 
Gminy. Rozpoczniemy również rozmowy na temat 
zaprojektowania, a w późniejszych latach wykonania 
chodników w Jakubowie Lubińskim.

Dużo dzieje się też jeżeli chodzi o działalność spo-
łeczną, kulturalną i sportową na terenie Gminy. Nie 
byłoby to możliwe bez zaangażowania członków ze-
społów sportowych, muzycznych i członków wielu 
stowarzyszeń działających na terenie naszej Gminy. 
Ze względu na plan naprawczy nie jest możliwe stwo-
rzenie budżetu obywatelskiego, mam nadzieję na jego 
tworzenie od roku 2019. W tym roku natomiast, po 
raz pierwszy, zostanie przeprowadzony konkurs dla 
stowarzyszeń i grup nieformalnych, dzięki któremu 
będzie możliwe udzielenie im pomocy �nansowej 
przy realizacji niektórych zadań.

Jeżeli chodzi o wzbudzającą dużo emocji kwestię 
dotacji dla zespołów piłkarskich to został przeprowa-
dzony I konkurs w tym roku, gdzie kluby otrzymały 
równe do�nansowanie. Na przełomie czerwca i lip-
ca planujemy II konkurs i obejmie on również inne 
dziedziny sportu i stowarzyszenia. Została powołana 
przeze mnie nowa, poszerzona Rada Sportu, która 

od samego początku intensywnie pracuje. Cały czas 
rozmawiamy z władzami klubów na temat poprawy 
infrastruktury sportowej, zarówno na stadionie miej-
skim, jak i na ul. Akacjowej.

Pojawiały się ostatnio pytania ze strony mieszkań-
ców i radnych na temat kontrowersyjnych inwesty-
cji na terenie naszej gminy tzn. budowy biogazowni, 
instalacji do odzyskiwania odpadów itp. Kolejny raz 
chciałbym zapewnić, że nigdy nie było i nie będzie 
z mojej strony poparcia dla tego typu inwestycji. Od 
samego początku włączyłem się również, wspólnie 
z Radą Miejską, w zablokowanie budowy biogazowni 
w Rudzinach.

Bardzo ważne i cenne są dla mnie codzienne spo-
tkania z Państwem, rozmowy, maile, czasami burzliwe 
dyskusje i krytyczne uwagi. Tak jak Państwu zależy mi 
bardzo, żeby nasza gmina się rozwijała, infrastruktura 
się poprawiała, a szkoły i przedszkola zapewniały na-
szym dzieciom dobrą edukację i opiekę. Żeby była do-
brym miejscem do życia. Mimo wszystkich trudności 
i przeciwności konsekwentnie zmierzamy w tym kie-
runku i jest to zasługa nas wszystkich.

       Jeszcze raz życzę zdrowych i spokojnych Świąt.
        
         Jerzy Szczupak
                  
   Burmistrz Przemkowa

19 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Przemkowie przyjęła uchwały w sprawie budżetu gminy Przemków na 2018 r. 
oraz wieloletniej prognozy �nansowej Gminy Przemków na lata 2018 – 2033. Przedstawiona w uchwałach pla-
nowana kwota długu Gminy Przemków uzyskała pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej we Wrocławiu.

W budżecie zaplanowano:
- dochody w wysokości  32.691.177,00 zł, 
- wydatki w wysokości 31.136.081,00 zł,
-  rozchody  1.555.096,00 zł.

Budżet 2018 roku zamyka się nadwyżką w wysokości 1.555.096,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę 
otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Raty posiadanych pożyczek i kredytów spłacane są z zachowaniem 
terminów umownych. W 2017 r. przeprowadzono planowaną restrukturyzację posiadanego zadłużenia ujętego 
w Programie postępowania naprawczego Gminy Przemków.

W 2018 roku planowane wydatki majątkowe wyniosą 2.573.225,00 zł  na realizację zadań w działach:
- Transport i łączność - 903.080,00 zł,

 Budżet Gminy Przemków na 2018 r.
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Remonty dróg na osiedlu Huta

Stabilizacja dróg 
na Osiedlu Głogowskim

- Gospodarka mieszkaniowa - 205.000,00 zł,
- Działalność usługowa - 10.000,00 zł,
- Administracja publiczna - 7.800,00 zł,
- Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa - 150.000,00 zł,
- Oświata i wychowanie - 275 345,00zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 134.000,00 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 668.000,00 zł,
- Kultura �zyczna - 220.000,00 zł,

Mając na uwadze realizację Programu postępowania naprawczego Gminy Przemków zadania inwestycyjne zo-
stały zaplanowane w zakresie spełniającym ustawowe wymogi i możliwości �nansowe gminy.
             (UM)

W poniedziałek 12 marca rozpoczęła się jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych przez Gmi-
nę w bieżącym roku. Wybrana w drodze licytacji elektronicznej �rma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego 
Sp. z o.o. w Głogowie przystąpiła do przebudowy dróg gminnych obejmujących ul. Akacjową i Topolową.

W ramach zadania na odcinku ok. 700 m wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Zaplanowano rów-
nież wymianę części starych krawężników na nowe. Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale środków 
UE. 13 listopada 2017 roku Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał z Zarządem Województwa Dolnoślą-
skiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację inwestycji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita 
wartość planowanego zadania wyniesie 528 979,21 zł z czego kwota do�nansowania wyniesie blisko 337 000 zł.

             (UM)

Od 21 lutego 2018 r. prowadzona jest inwestycja po-
legająca na „Wykonaniu stabilizacji nawierzchni dróg 
gminnych gruntowych w Przemkowie – etap obej-
mujący ul. Jodłową, ul. Świerkową, ul Wrzosową oraz 
część ul. Osiedle Głogowskie wraz z zakupem i dowo-
zem 1000 t kruszywa bazaltowego frakcji 0-31,5mm”. 
Remont prowadzony jest na odcinku 1100 m oraz 
szerokości 4 m. Wykonawcą jest �rma P.H.U.P. „BAR-
TEX” Bartłomiej Szylińczuk z Gościeszowic wybrana 
w drodze licytacji elektronicznej. Prace remontowe 
polegają na:
a) dostarczeniu 1000 t kruszywa bazaltowego frakcji 
     0-31,5mm,

b) wykonaniu z dostarczonego materiału nawierzchni  
     poprzez rozłożenie kruszywa łamanego 0-31,5mm  
     w ilości 0,227 t/1m2,
c) wykonaniu konstrukcji drogi poprzez:
 - przemieszanie rozłożonego kruszywa z gruntem  
   rodzimym na głębokości 25 cm stabilizowanych  
      cementem w ilości 20 kg/m2,
 -   pro�lowanie i zagęszczenie powstałej warstwy kon- 
     strukcyjnej drogi,
 -       w miejscach zjazdów na posesje dokonanie ręcznego  
     pro�lowania poboczy,
 -  odhumusowanie poboczy na powierzchni ok. 50%  
     długości dróg na szerokości ok. 30 cm, wraz z prze- 
     mieszczeniem gruntu w koryto nawierzchni.
       
      (UM)
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8 stycznia 2018 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak ogłosił otwarty konkurs ofert 
na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury � zycznej i sportu 
polegającego na objęciu szkoleniem w zakresie gry w piłkę nożną dzieci, młodzieży 
i  dorosłych z terenu miasta i gminy Przemków, organizacji zawodów i przygotowa-
niu rozgrywek sportowych, propagowaniu współzawodnictwa sportowego i czynnego 
w nim udziału oraz utrzymaniu bazy sportowej w gminie Przemków, przeznaczając na 
w/w cel kwotę 50 tys. zł.
Warunkiem konkursu była realizacja zadania w okresie styczeń - grudzień 2018 r. 
(z zastrzeżeniem, że szczegółowy termin realizacji zadania określony zostanie w umo-
wie), z najwyższą starannością i z zachowaniem zasady wysokiej jakości dla jak największej liczby mieszkańców 
miasta i gminy Przemków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Na sesji Rady Powiatu Polkowickiego w dniu 21 
grudnia 2017 r. ogłoszono wyniki konkursu „Na naj-
lepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu es-
tetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. W sumie do XVIII 
edycji powiatowego konkursu zgłosiło się 30 sołectw.

Z terenu Gminy Przemków II miejsce w konkursie 
zajęła miejscowość Wysoka. Społeczność miejscowo-
ści, w  której nie ma świetlicy wiejskiej, sama prze-
prowadziła generalny remont pomieszczenia w � lii 
biblioteki gminnej na spotkania okolicznościowe wsi. 
Dla zdobywcy drugiego miejsca powiat przyznał na-
grodę w wysokości 3 500 zł.

Wyróżnienie w konkursie otrzymało sołectwo Ję-
drzychówek, Szklarki i Krępa otrzymując nagrodę 
w wysokości 2  000 zł każde. Zaangażowanie miesz-
kańców poszczególnych sołectw zostało docenio-
ne. Mieszkańcy Jędrzychówka własnymi siłami 
wyremontowali salę w świetlicy wiejskiej, po wcze-
śniejszym zakończeniu prac w   pomieszczeniu ku-
chennym i sanitariatach. W chwili obecnej świetlica 
wiejska w   Jędrzychówku jest jednym z najładniej-
szych obiektów publicznych na terenie Gminy. Spo-
łeczność Szklarek dokonała nasadzeń na utworzonym 

placu rekreacyjno-zabawowym, na którym wcześniej 
również sama zbudowała altanę, a który służyć może 
wszystkim mieszkańcom, jest tam i plac zabaw i si-
łownia zewnętrza. Mieszkańcy Krępy wybudowali wi-
tacze, które zdobią wjazdy i jednocześnie zapraszają 
do odwiedzenia wsi. Sołectwo Piotrowice otrzyma-
ło nagrodę za udział w konkursie w wysokości 1100 
zł. Mieszkańcy Piotrowic sami przygotowali teren 
pod utworzony plac zabaw dla dzieci i wykonali na-
wierzchnię bezpieczną na całej jego powierzchni, roz-
planowując setki ton piasku. Plac, na którym również 
sami mieszkańcy zbudowali altanę, jest teraz terenem 
wielofunkcyjnym, na którym odbywać się mogą im-
prezy integracyjne dla mieszkańców.

Przyznane nagrody przeznaczone zostaną przez so-
łectwa na realizację kolejnych zadań służących pod-
niesieniu estetyki wsi.
      (UM)

Wyremontowane 
pomieszczenie 

w Wysokiej

W ustalonym terminie wpłynęły trzy spełniające wymogi formalne oferty. 26 lutego 2018 r. konkurs został 
rozstrzygnięty, a do realizacji zadania wybrano niżej wymienione oferty i przynano dotację w wysokości:
  1) Miejsko Gminnego Klubu Sportowego „ZAMET” Przemków – przyznając dotację w wysokości 20 000,00 zł,
  2) Uczniowskiego Klubu Sportowego Przemków Huta – przynając dotację w wysokości 20 000,00 zł,
  3) Ludowego Zespołu Sportowego Ostaszów – przynając dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Burmistrz Przemkowa poinformował również, że w czerwcu 2018 r. zostanie ogłoszony II otwarty konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w Gminie Przemków w 2018 r.
              (UM)
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Zmiana nazwy ulicy

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Przemkowie 

Informujemy, że od dnia 9 marca 2018 r. obowiązuje w Przemkowie nowa nazwy ulicy. Zmiany dokonał Wojewo-
da Dolnośląski zarządzeniem zastępczym nr NK-N.4131.113.3.2017.RJ1 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy. Dotychczasowa nazwa ulicy „10 Lutego” została zmieniona na ulicę „Powstańców Styczniowych”. 

Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową tj. dowody 
osobiste, prawa jazdy i inne dokumenty zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem 
terminu ważności dokumentu. Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemkowie dokona zmian 
nazw ulic w adresach zameldowania.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zgłosić zmianę adresu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim 
w Przemkowie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG.

Zmiana dotyczy nazw ulic, numeracja porządkowa budynków pozostaje bez zmian.

O zmianie nazw ulic zostaną powiadomione następujące instytucje: Ewidencja ludności Urzędu Miejskiego w Przem-
kowie, Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Urząd Pocztowy w Przemkowie 
oraz Posterunek Policji w Przemkowie w celu wprowadzenia zmian nazw ulic w ewidencjach i rejestrach, w tym 
m.in. w ewidencji gruntów i budynków.

Proszę również o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszel-
kich formalności w urzędach i instytucjach.
              (UM)

28 grudnia 2017 r.:
 - nr XL/183/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i  Narkotykowych dla gminy Przemków na 2018 r;
 - nr XL/184/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok;
 - nr XL/185/17 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia 

planu �nansowego tych wydatków;
 - nr XL/186/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie na 

2018 r.;
 - nr XL/187/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie 

na 2018 r.;
 - nr XL/188/17w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Przemkowie na 2018r.;
 - nr XL/189/17 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkanio-

wej w Przemkowie na 2018 r.

19 stycznia 2018 r.:
 - nr XLI/190/18 w sprawie budżetu gminy Przemków na 2018 rok;
 - nr XLI/191/18 w sprawie wieloletniej prognozy �nansowej Gminy Przemków na lata 2018 – 2033;
 - nr XLI/192/18 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziału przed szkol-

nego w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemków 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

 - nr XLI/193/18 w sprawie likwidacji pomnika;
 - nr XLI/194/18 intencyjna w sprawie budowy pomnika;
 - nr XLI/195/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie na 2018 r.
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8 marca 2018 r.:
 - nr XLII/196/18 w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Przemków na lata 2017-2031,
 - nr XLII/197/18 w sprawie przyjęcia do wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przemków,
 - nr XLII/198/18 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i  urządzeń  

kanalizacyjnych na lata 2018-2022,
 - nr XLII/199/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Przemków,

 - nr XLII/200/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/192/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 stycznia 2018 r. 
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szko-
le podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemków oraz okre-
ślenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

 - nr XLII/201/18 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Przemków w 2018 roku”,

 - nr XLII/202/18 w sprawie podziału Gminy Przemków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

 - nr XLII/203/18 w sprawie podziału Gminy Przemków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

 - nr XLII/204/18 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/193/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 stycznia 2018 r. 
w sprawie likwidacji pomnika.

Pełna treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemków http://umprzemkow.bip.gov.pl/. 

           (UM)

Pamiętaj o wymianie 
dowodu osobistego

Przypominamy o obowiązku wymiany dowodów 
osobistych, które utraciły ważność. Dowód osobisty 
wydawany osobom pełnoletnim traci ważność po 
upływie 10 lat.  

Aby wymienić dowód, trzeba złożyć w dowolnym 
urzędzie miasta lub gminy wniosek, do którego nale-
ży dołączyć jedną fotogra�ę o wymiarach 35 x 45 mm, 
odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, taką jak 
zdjęcie do paszportu, dotychczasowy dowód osobisty 
lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do 
wglądu). Wniosek dla niepełnoletniego dziecka skła-
da jeden z rodziców.

Dowód osobisty wydawany jest na 10 lat, dla dziec-
ka do 5 roku życia na 5 lat. Wymiana dowodu osobi-
stego jest bezpłatna. Czas oczekiwania to 30 dni. 

Pamiętaj o wymianie dowodu. Jeśli nasz dowód stra-
ci ważność nie załatwimy żadnych urzędowych spraw. 
Będziemy mieli także kłopoty z formalnościami 
w banku. Po wymianie dowodu należy pamiętać aby 
zgłosić to w swoim banku. Warto również wiedzieć, 
że nieważny dowód osobisty nie może być podstawą 
do przekroczenia granicy w ramach Strefy Schengen. 
Dlatego właśnie przed nadchodzącymi wakacjami 
warto sprawdzić ważność naszych dokumentów, żeby 
dopiero na lotnisku nie okazało się, że z tak błahego 
powodu nigdzie nie polecimy. 

Przypominamy również, że dowody wydawane do 
marca 2015 roku seniorom posiadają nieoznaczony 
okres ważności, nie ma obowiązku ich wymiany. Nie 
musimy również wymieniać dowodu osobistego po 
zmianie miejsca zameldowania.

      (UM)
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W sobotę, 3 marca br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące 
rok 2017. Na zebranie przybyli zaproszeni goście, członkowie OSP, a także Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczu-
pak, Komendant Powiatowy PSP bryg. mgr inż. Sylwester Jatczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP dh 
Wiktor Husar, p.o. Prezesa ZOMG ZOSP RP w Przemkowie - Piotr Rudyk, Prezes ZOMG ZOSP RP w Przemkowie 
- Jan Sinkowski.
Podsumowano rok ubiegły, odczytano sprawozdania z działalności jednostki, �nansowe oraz komisji rewizyjnej. 
Nagrodzono także wyróżniających się druhów. 

Jednostka OSP Przemków w roku 2017 do wszelakich działań ratowniczo-gaśniczych wyjeżdżała 187 razy w roz-
biciu na: pożary - 83 razy, miejscowe zagrożenia - 100 razy, fałszywe alarmy – 4. W roku 2017 prowadziliśmy 
działania na terenie 5 gmin: Gmina Przemków - 172 zdarzeń, Gmina Radwanice - 9 zdarzeń, Gmina Chocianów 
- 3 zdarzenia, Gmina Gaworzyce - 1 zdarzenie, Gmina Gromadka - 2 zdarzenia (pożary lasów w Nadleśnictwie 
Przemków na terenie byłego poligonu). Braliśmy także udział w ćwiczeniach zorganizowanych przez Państwową 
Straż Pożarną:
- ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego – kąpielisko w Przemkowie,
- powiatowe ćwiczenia na terenie leśnym „Przemkowskie Wiatrołomy” w Piotrowicach,
- wojewódzkie ćwiczenia „MAXAM 2017” w Duninowie.

OSP Przemków to nie tylko działania ratownicze, ale także działania na rzecz lokalnej społeczności, poprzez 
udział m.in. w takich w przedsięwzięciach jak:
- Festyn Sportowo-Historyczny w Przemkowie zorganizowany przez grupę Legion,
- Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez naszą jednostkę,
- Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Radwanicach, 
- prace porządkowe na cmentarzu we wsi Karpie,
- pokazy pierwszej pomocy oraz sprzętu w szkołach i przedszkolach,
- coroczne zabezpieczenie Święta Miodu i Wina,
- zabezpieczenie Biegu Orłana,
- Zaduszki Strażackie w Przemkowie,
- uroczystości kościelne oraz państwowe.

Podczas zebrania sprawozdawczego wręczone zostały odznaczenia:
 - Brązowy Medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” dla Jerzego Szczupaka - Burmistrza Przemkowa, dla Doroty Bobro-

wieckiej członka OSP w Przemkowie, dla Rafała Niemalec strażaka- ratownika OSP Przemków, 
oraz

 - Odznaczenie „Wzorowy Strażak” dla Aleksandry Lisowskiej-Juszczak  członka OSP Jakubowo Lubińskie, dla Marci-
na Juszczaka członka OSP w Jakubowie Lubińskim oraz dla Macieja Chomy członka OSP w Jakubowie Lubińskim.

Strażacy pragną podziękować za wsparcie �nansowe Burmistrzowi Przemkowa Panu Jerzemu Szczupakowi,  
lokalnym przedsiębiorcom, a także za doposażenie jednostki w uzupełniający sprzęt do prowadzenia działań  
ratowniczo-gaśniczych dla agencji ubezpieczeniowych „FUKACZU Marek Mazurek” i „MULTI AGENT  Krystian Kraska”.  

             (OSP)

Podsumowanie 
roku w OSP



Kultury i Bibliotekę, zespół „Marzenie”, Janusza Ma-
tuszaka, „Pierożkarnię Justyśki” Justyna Kijowska, Te-
resę Kowalewicz i zespół „Tęcza”. 

Tegoroczne działania przebiegały z udziałem wielu 
osób, szczególnie cieszy obecność młodych, chętnych 
do pracy w wolontariacie WOŚP, którzy poświęcają 
swoją niedzielę i wolny czas na to szlachetne dzia-
łanie. Po raz pierwszy do Finału WOŚP włączyli się 
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemko-
wie organizując pokaz pierwszej pomocy. Na scenie 
tradycyjnie zaprezentowały się lokalne zespoły: Mo-
zaika, Tęcza,  Przemkowska Orkiestra Dęta, Cykady, 
ZBB oraz wokalistka Angelika Maszczak. Dziękujemy 
również za wsparcie i pomoc w organizacji imprezy 
przemkowskiej Policji

Kwota, którą zebraliśmy w tym roku to 17 275,16 zł 
i jest to rekordowa kwota zebrana dotychczas.

Tegoroczni Wolontariusze WOŚP to: Aleksandra 
Piotrowska, Alicja Matczak, Maciej Mazur, Wikto-

ria Szajder, Patry-
cja Kuczma, Klaudia 
Drożdż, Paweł Gołąb, 
Damian Foksa, Da-
mian Muskus, Linda 
Jasic, Klaudia Cir-
ka, Patrycja Piech, 
Klaudia Kurkowska, 
Czesława Piluk, Zo-
�a Żmijewska, Dawid 
Miszkiewicz, Martyna 
Bahrij, Julia Wawryn, 
Julia Rokosiewicz, Mi-

kołaj Rokosiewicz, Sandra Korytek, Marek Szeweła, 
Rafał Niemalec.     
             (POKiB)
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XXVI FINA£ WIELKIEJ ORKIESTRY ŒWI¥TECZNEJ POMOCY

Podczas tegorocznego, 26 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zebrana kwota przeznaczona zo-
stała dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.
14 stycznia 2018 r. uczniowie przemkowskich szkół 
oraz druhowie z OSP Przemków pod opieką nauczy-
cieli: Elżbiety Kaniewskiej, Agnieszki Wałowskiej, 
Anety Sołtysiak, Iwony Łopacińskiej –Skraba i Joanny 
Sta�niak kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Impreza od 18 lat jest organizowana 
we współpracy z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury, 
gdzie zarejestrowany jest sztab WOŚP i nad prawidło-
wym przebiegiem imprezy i wszystkimi przygotowa-
niami czuwa pani dyrektor Bogumiła Ornatowska – 
Cichoszewska – szefowa sztabu WOŚP. 

Uczniowie kwestowali na ulicach Przemkowa, 
okolicznych wioskach i Osiedlu Huta. Pracowało 23 
wolontariuszy. Pomoc w przeprowadzeniu licytacji 
WOŚP zapewniły panie Małgorzata Kotlicka i Ur-
szula Bogucka. Licytację po raz pierwszy poprowa-
dził Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie, 
pan Janusz Matuszak. Oprócz gadżetów przysłanych 
z fundacji WOŚP, licytowane były przedmioty poda-
rowane przez Burmistrza Przemkowa pana Jerzego 
Szczupaka oraz mieszkańców gminy: Ewę Lach, Jo-
annę Więckowską, Olgierda Więckowskiego, Elżbie-
tę i  Waldemara Mendel, Zygmunta Grocholskiego, 
Wandę Kuzyszyn, Kwiaciarnię „U Moniki” Monika 
Pieniarska, sklep „Azalia” Mariusz i Anna Danek, 
Szkołę Podstawową nr 1 w Przemkowie, Marka Świ-
dzińskiego - �rma „Złoty sen”, Przemkowski Ośrodek 
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Z okazji Dnia Kobiet dla Pań z Gminy Przemków zorganizowano uroczyste spotkania. 7 marca uroczystość zor-
ganizował Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Przemkowie. 
Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak złożył kwiaty na ręce Przewodniczącej Zarządu Przemkowskiego Oddziału 
Rejonowego PZERII Danuty Smolarczyk. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście Wanda Żuchowska oraz 
Krzysztof Nowicki – Radni Rady Powiatu Polkowickiego.

8 marca 2018 r. uroczystość dla członkiń stowarzyszenia zorganizował Zarząd Przemkowskiego Oddziału Sto-
warzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Życzenia dla wszystkich Pań oraz kwiaty na ręce pani Genowefy Jabłońskiej 
– Prezesa Przemkowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce złożył Jerzy Szczupak - Burmistrz 
Przemkowa, Janusz Matuszak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie, Krzysztof Nowicki i Zdzisław Jani-
sio – Radni Rady Powiatu Polkowickiego.

10 marca 2018 r. okolicznościowe spotkanie dla Pań zorganizował pan Jerzy Szczupak - Burmistrz Przemkowa 
z panią Wandą Żuchowską – Radną Rady Powiatu Polkowickiego.

 Zdjęcia: Roksana Grocholska, Paweł Lewandowski.
             (UM)

W tegoroczny Dzień Kobiet w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece zabraliśmy Panie w daleką podróż na 
Hawaje. Piękne kobiety, przebrane w barwne stroje, życzeniami i kwiatkiem witał Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Przemkowie pan Janusz Matuszak. Po uroczystym przywitaniu gości przez dyrektor POKiB, Bogumiłę Ornatow-
ską- Cichoszewską, tradycyjnie został wzniesiony toast  do piosenki „Babski świat” za wszystkie panie.

Kilkugodzinnej zabawie towarzyszyła gorąca atmosfera. Wystrój sali nawiązywał do hawajskich plaż - były wy-
sokie palmy i ocean pełen ryb, na tle których uczestniczki zabawy chętnie robiły sobie zdjęcia, a serwowane dania 
w hawajskim stylu pozwoliły w pełni poczuć egzotyczny klimat. Panie bardzo chętnie brały udział w przygotowa-
nych dla nich konkursach z nagrodami. Najważniejszy z nich - na najciekawszy strój - wygrała Pani Wioletta Do-
mańska. Dziękujemy wszystkim Paniom za przybycie i mamy nadzieję, że spotkamy się za rok! 
             (POKiB)

D z i e ñ  Ko b i e t

A l o h a !  H a w a j s k a  z a b a w a  n a  D z i e ñ  Ko b i e t

Pr z e g l ą d T wó r c z o ś c i Świ ą t e c z n e j
11 stycznia 2018 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbył się Przegląd Twórczości Świątecznej. Przegląd jest 
miejscem, w którym młodzi artyści mogą zaprezentować na forum całej gminy jasełka, które wcześniej pokazywali 
np. w szkole czy świetlicy wiejskiej. W tym roku, przy licznej publiczności wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Przemkowie, Publicznego Przedszkola nr 1 w Przemkowie, Grupa języka łemkowskiego z SP nr 1 w Przem-
kowie oraz uczestnicy zajęć w �-
lii biblioteki w Wysokiej. Tego-
roczne przedstawienia miały 
tradycyjne formy. Opowieści 
o narodzeniu Jezusa przeplatane 
były pięknymi kolędami. Każdy 
z  uczestników został obdarowa-
ny pamiątkowymi dyplomami 
oraz �gurkami aniołków.
   (POKiB)
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Spotkania autorskie z Sebastianem R. Bielakiem
Okazją do odbycia dalekiej, wirtualnej podróży 

na Alaskę, było spotkanie z panem Sebastianem R. 
Bielakiem, które odbyło się w dniach 21 i 22 lutego 
2018 r. w bibliotekach powiatu polkowickiego m.in. 
w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece. Nasz 
gość jest osobą, dla której podróżowanie, fotografowa-
nie i obcowanie z przyrodą jest pasją. Zarówno jego 
praca zawodowa jak i hobby, to pokrewne dziedziny. 
Pan Sebastian R. Bielak jest wytrawnym mówcą, który 
interesująco i z zaangażowaniem opowiadał o swoich 
podróżach, w tym szczególnie o wyprawie na Alaskę.

W spotkaniach z panem Bielakiem brali udział za-
równo słuchacze UTW, jak i młodzież ze szkół śred-
nich. Prezentacja jaką mieliśmy przyjemność oglądać, 
to setki zdjęć z wyprawy na Alaskę, przeplatana wie-
loma faktami z życia alaskańskich Indian, okraszona 
humorem i anegdotami. Uczestnicy spotkania zada-
wali mnóstwo pytań dotyczących życia w tak odle-
głej i zimnej krainie. Słuchacze zainteresowani byli 
zarówno prozą życia, dietą, pogodą, jak i zwyczajami 
rdzennych mieszkańców. Pan Sebastian Bielak okazał 
się wspaniałym mówcą, który przeniósł nas na daleką 
północ, przybliżył piękno alaskańskiej przyrody i zwy-
czaje mieszkańców. Spotkanie trwało prawie 2 godziny 
i gdyby nie konieczność odwiedzenia kolejnych biblio-
tek, trwałoby dłużej. Uczestnicy spotkania byli bardzo 
zadowoleni, był to wspaniały wykład szczególnie dla 

ludzi, dla których podróże, fotogra�a, przyroda, cie-
kawe miejsca, są tematem spotkań i dyskusji. W spo-
tkaniach we wszystkich bibliotekach wzięło udział 171 
osób.

Akcją promującą spotkania z podróżnikiem był 
konkurs – Krzyżówka podróżnika „�e Last Frontier. 
Wyprawa życia na Alaskę”. W konkursie wzięło udział 
26 osób z powiatu polkowickiego. Wylosowano jedną 
nagrodę książkową – album o Alasce, którą otrzymała 

Agata Wąsowska 
z  Chocianowa. 
Nagrodę wręczo-
no w czasie spo-
tkania autorskie-
go w Bibliotece 
Publicznej Miasta 
i Gminy w  Cho-
cianowie. Akcją 
promocyjną i organi-
zacją spotkań dla 
bibliotek z terenu 
powiatu zajmo-

wał się Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka. 
Spotkanie autorskie z panem Sebastianem R. Biela-
kiem i nagrodę w konkursie ufundowała Miejsko - 
Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach.  
     (POKiB)

Organizowanie dwutygodniowych zajęć podczas fe-
rii zimowych w POK-u dla dzieci z przemkowskich 
szkół to coroczna tradycja. Zajęcia te cieszą się dużą 
popularnością i dzieci bardzo chętnie w nich uczest-
niczą. 

W tym roku nie było czasu na nudę. Pierwszego dnia 
zaczęliśmy zabawę od gier planszowych. Następnego 
dnia odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których 
dzieci własnoręcznie upiekły przepyszne pizzerinki 
i wykorzystały jedyną okazję tej zimy na ulepienie bał-
wana. Kolejne dni były pełne wrażeń zapewnionych 
przez panią Anię Findysz z Nadleśnictwa Przemków, 
panią Iwonę Renkas z Dolnośląskiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych w Przemkowie oraz wędkarzy z Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego nr 30 w Przemko-
wie, dzięki którym poprzez zabawę poznawaliśmy ota-
czającą nas przyrodę. Duże zainteresowanie i zaanga-
żowanie ze strony dzieci widoczne było na warsztatach 
z udzielania pierwszej pomocy, prowadzonych przez 

Ferie w POK

strażaków z  Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemko-
wie. Wielką niespodzianką dla uczestników były dmu-
chańce, które stanęły w sali widowiskowej POK. I choć 
przez cały dzień można było na nich skakać, zjeżdżać, 
�kać, itp. - dzieci nie miały wcale dość zabawy. Trady-
cyjnie odbył się też bal karnawałowy, na który przy-
były różne stworki, księżniczki i postaci z bajek. Na 
zakończenie ferii razem z wędkarzami uczestniczyli-
śmy w zajęciach i ognisku z kiełbaskami na Kąpielisku 
Miejskim.    (POKiB)
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Młodzież zapobiega pożarom

Cykady jadą do Włoch!

15 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjal-
nych wzięło udział w etapie gminnym Otwartego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, który odbył się 9 lutego 2018 
r. w Remizie OSP w Przemkowie. Dziękujemy Fundatorowi nagród  
Burmistrzowi Przemkowa panu Jerzemu Szczupakowi.

W drodze rozgrywek OTWP na szczeblu gminnym następujący 
uczniowie będą reprezentować gminę Przemków na etapie powiato-
wym, który odbędzie się dnia 21 marca w Chocianowie:

1 grupa wiekowa (uczniowie szkoły podstawowej do VI klasy): 
Jan Gliszczynski 
Oliwia Drabik
2 grupa wiekowa (VII klasa szkoły podstawowej i gimnazjum): 
Mikołaj Tyliszczak 
Milena Kamoda
3 grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne): 
Karolina Smolarczyk 
Klaudia Cirka

Gratulujemy i trzymamy kciuki za Was na szczeblu powiatowym.
          
        (OSP)

W styczniu ubiegłego roku, na festiwalu „Zimowa bajka” w Pradze, zespół taneczny „Cykady” zdobył 1 i 2 miejsce 
i otrzymał grant w wysokości 1500 euro na udział w dowolnym festiwalu „Czeska bajka”. Wybór padł na  tegoroczny 
Międzynarodowy Festiwal dla dzieci „Czeska bajka” w Rimini we Włoszech. W związku z tym, już od stycznia tego 
roku, 36 młodych tancerzy i tancerek podzielonych na 3 grupy wiekowe, z zapałem przygotowuje się do wyjazdu. 
Każda grupa zaprezentuje własną choreogra�ę, ale szykowany jest też wspólny, widowiskowy taniec, w którym dzie-
ci w wieku 3-19 lat staną razem na włoskiej scenie. 

Przed „Cykadami” jeszcze kilka miesięcy wytężonej pracy, ale zapał i chęci do pracy równie wielkie.   
             (POKiB)
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Mozaikowe warsztaty z akrobatyki sportowej

Mozaikowe nagrania

W styczniu tego roku dzięki pomocy �nanso-
wej Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, 
zespół Mozaika wyjechał na całodniowe war- 
sztaty z akrobatyki sportowej do Złotoryi. Pod-
czas warsztatów dzieci nie tylko doszkalały swój 
warsztat, ale także uczyły się poprawnego  wyko-
nywania podstawowych ćwiczeń.

Jako instruktor bardzo dbam o to, aby dzieci pra-
widłowo wykonywały ćwiczenia - mówi instruk-
tor zespołu Mozaika Katarzyna Krawczonek. 
W  przypadku nieprawidłowego wykonywania 
podstawowych �gur gimnastycznych skutki po-
jawią się nie teraz, a dopiero za kilka lat, dlatego 
tak bardzo pilnuję tego podczas zajęć, zwłaszcza 
u najmłodszych dzieci.

Podczas zajęć dzieci uczyły się przeróżnych  
akrobacji oraz �gur gimnastycznych. Dzieciaki 
spisały się na medal, ciężko pracowały, ale efekty 
są niesamowite i zobaczyć je będzie można już 
niebawem.

W imieniu opiekunów oraz Zespołu taneczno – wokalnego Mozaika bardzo dziękujemy Burmistrzowi Przemko-
wa Panu Jerzemu Szczupakowi za pomoc w realizacji rozwoju tanecznego.     (KK)

Zakończenie roku 2017 dla Zespołu tanecznego 
Mozaika był bardzo pracowity aż do ostatnich dni 
przed przerwą świąteczną. Mozaika grudzień po-
dzieliła na trzy etapy nagrań świątecznych, dlaczego? 
A dlatego, że w tym roku Zespół nagrał pierwszy te-
ledysk świąteczny do kolędy „Przybieżeli do Betle-
jem”.

Reżyserem, 
pomysłodaw-
cą i realizato-
rem teledy-
sku była Pani 
K a t a r z y n a 
Krawczonek – 
instruktor ze-
społu. Nagra-
nia odbywały 
się w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece. 

Pierwszym etapem było nagranie dzieciaków 
w różnych miejscach POKiB, drugim - wspólne na-
granie kolędy na scenie. Każdy miał wkład w przy-
gotowaniach do teledysku, oprócz ciężkiej pracy nad 
nagraniami dzieciaki wspólnie tworzyły scenogra�ę 
oraz montowały światełka w pomieszczeniach domu 
kultury. 

Trzeci etap był chyba dla zespołu najfajniejszym eta-
pem nagrań, 
d l a c z e g o 
n aj f a j n i e j -
szy? Bo to 
dzień nagrań 
z najbliższy-
mi. Rodzice 
oraz rodziny 
licznie przy-
były na zaję-
cia Mozaiki 
aby również 
nagrać jed-
ną zwrotkę 

kolędy „Przybieżeli o Betlejem” oraz nagrać teledysk 
wspólnie z dzieciakami. Humory w tym dniu dopisy-
wały znakomite. Wszyscy będą tą zabawę długo i miło 
wspominać.

Wielkie podziękowania dla wszystkich odważnych 
rodziców, cioć, braci, wujków i sióstr, którzy razem 
z Mozaiką wzięli udział w tej pięknej świątecznej przy-
godzie. 

      (KK)
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Mozaikowe kolędowanie 
Zespół Mozaika jak co roku od 3 lat pokazał swoje umiejętności wokalne w repertuarze świątecznym podczas 

koncertu z okazji Orszaku Trzech Króli. Przez te wszystkie lata Mozaika od początku występuje podczas tej uro-
czystości, niejednokrotnie zaskakując widownię niespodziankami. Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny. Od 
klasycznych kolęd po nowoczesne pastorałki. W koncertach brali już udział muzycy zaprzyjaźnieni z zespołem, 
którzy  przyjeżdżali z różnych miast Polski (Poznania, Warszawy, Zielonej Góry). Wśród nich niejednokrotnie także 
znajdowali się muzycy oraz wokaliści, którzy są absolwentami zespołu min. Henryk Rudyk, Adam Rusynko, Paweł 
Krawczonek, Sylweriusz Biały czy Krzysztof Kijewski.

Także w tym roku Mozaika nie zawiodła pomysłami.

Instruktorzy Mozaiki bardzo dbają o to, aby repertuar był dopasowany do charakteru koncertu. Oprócz kolęd 
i pastorałek wykonanych przez dzieciaki oraz młodzież, na scenie pojawiła się także trenerka zespołu, wielokrotna 
zdobywczyni nagród festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych w kategorii solistów, Katarzyna Krawczonek. 
Wykonała utwór napisany przez absolwenta Mozaiki Pawła Krawczonka, życząc zgromadzonym wszystkiego do-
brego w Nowym Roku. „Wisienką na torcie” okazał się ostatni utwór „Przybieżeli do Betlejem”, który został wyko-
nany wspólnie z rodzinami dzieci. 

Dla mnie takie momenty są bardzo wyjątkowe – mówi trenerka zespołu. Sama wychowałam się w muzycznej ro-
dzinie, rodzice całe życie mnie wspierali i wspierają w tym co robię. Nie ma nic ważniejszego niż dzielenie swojej pasji 
z bliskimi, dlatego bardzo się cieszę, że tak pozytywnie rodziny podeszły do pomysłu wspólnego kolędowania i zgodziły 
się na publiczny występ z dzieciakami, co naprawdę nie jest takie łatwe. Dlatego jeszcze raz serdecznie im dziękuję 
i gratuluję.

Ciekawe czym w przyszłym roku Mozaika nas zaskoczy? Nie pozostaje nic innego jak tylko cierpliwie poczekać.

             (KK)
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Mistrzostwa Europy w szachach szybkich  w Katowicach

Zespół „Marzenie” w grudniu ubiegłego roku wziął udział w eliminacjach rejonowych Międzynarodowego Festi-
walu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Udało się przebrnąć przez gęste sito i zakwali�kować do �nału, z czego jeste-
śmy bardzo dumni. Jest to kolejny sukces Zespołu - znaleźć się w gronie 135 �nalistów z całej Polski i uczestników 
zagranicznych. 13 stycznia br. wyruszyliśmy na koncert �nałowy Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie (na Śląsku). Udział w tak prestiżowym festiwalu dostarczył całemu zespołowi niesamowitych wrażeń. 
Doświadczyliśmy wiele życzliwości nie tylko ze strony organizatorów, ale również uczestników. Cieszymy się fak-
tem, że zostaliśmy zauważeni przez reżysera festiwalu, który udzielił nam kilku wskazówek. 

W drugim dniu pobytu uczestniczyliśmy we mszy świętej, a potem ruszyliśmy na podbój Zamku w Będzinie. 
Okazało się, że na Zamku czekała na nas miła niespodzianka. Wstęp na zamek był wolny, a warunkiem było zaśpie-
wanie kolęd dla zwiedzających i osób tam pracujących. Wspomnienia i doznania artystyczne niesamowite.

Po tak wspaniałych przeżyciach jesteśmy napełnieni pozytywną energią, przygotowujemy nowy repertuar i już 
dziś zapraszamy na III Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych 12 maja 2018r. (sobota) do Parku Miejskiego w Przem-
kowie na godz.14.00. Będzie się działo!!!!

Pozdrawiamy czytelników „Wieści Przemkowskich”. 
             (J Dz)

Tempo gry 15’+10

 Podczas tych trzech dni ciężkich zmagań przy szachownicy w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej - Spodek w Katowicach, wśród wielu znanych „gwiazd 
szachowych”: Kacper Piorun, David Navara, Radosław Wojtaszek, Jan Krzysz-
tof Duda, zawodnik naszego klubu Adrian Tarawski wywalczył ostatecznie 
bardzo dobre 29 miejsce w kategorii do lat 15 na 360 zawodników z dorob-
kiem 5 pkt. Dzięki bardzo dobrej i konsekwentnej grze Adrian zdobył 59 pkt 
do rankingu FIDE. Wzmocnił tym samym swój europejski ranking i zdobył 
kolejne doświadczenia promując jednocześnie swoją rodzinną miejscowość 
Przemków.

Wyjazd ten był możliwy dzięki wsparciu �nansowemu jakiego udzielił lo-
kalny przedsiębiorca z Przemkowa Pan Tomasz Głogowski właściciel Firmy 
Handlowo-Usługowej MASTERS.

        (Sz-M)
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Szkolne  Indywidualne  Mistrzostwa Polski  w szachach klasycznych
Od 7 do 14 stycznia 2018 w Szklarskiej Porębie trwały Szkolne Indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach kla-

sycznych w kompleksie „Królowa Karkonoszy”.
Szkołę Podstawową nr 1 w Przemkowie reprezentował 

uczeń klasy V B - Adrian Tarawski - grupa chłopców do lat 13. 
Z dorobkiem 5 pkt na 9 wywalczył bardzo dobre 8 miejsce!!

Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie, nie brako-
wało emocji oraz niespodzianek. W czasie trwania mistrzostw 
Organizator przeprowadził także wycieczkę po Szklarskiej 
Porębie z przewodnikiem, symultanę z mistrzem, turniej sza-
chów błyskawicznych, prelekcję dla rodziców i nauczycieli, 
konkurs zadań szachowych.

Adrian, mimo że nie zdobył upragnionego miejsca na po-
dium, zwiększył swój dorobek punktowy w rankingu europej-
skim Fide o 22 pkt.

      (Sz-M)

W dniach 28 luty -1 marca 2018 roku uczniowie 
Zespołu Szkół w Chocianowie z opiekunem Joan-
ną Knutelską (nauczycielem przedmiotów zawodo-
wych logistycznych), wraz z uczniami Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie 
z opiekunem Elżbietą Righi (nauczycielem j. angiel-
skiego), uczestniczyli w wycieczce do stolicy Wiel-
kiej Brytanii – Londynu. Podróż odbyła się głównie 
drogą lotniczą samolotem linii Ryanair, ale nie za-
brakło również podróży pociągiem linii Stanstead 
Express, metrem czy też słynnym, piętrowym lon-
dyńskim autobusem.

Przygodę ze zwiedzaniem niesamowitego miasta 
jakim jest Londyn rozpoczęliśmy od Monumentu, 
najwyższej wolnostojącej kamiennej kolumny na świecie. Upamiętnia ona Wielki pożar Londynu, który miał miej-
sce w 1666 roku. Następnie udaliśmy się na 36 piętro jednego z drapaczy chmur - Sky Garden, znanego jako „Walkie 
Talkie”. Tę potoczną nazwę zawdzięcza on swojemu kształtowi, przypominającemu słuchawkę radiotelefonu. Sky 
Garden to okazja, aby z góry, niemal z lotu ptaka móc podziwiać zapierającą dech w piersiach panoramę Londynu. 
Nam niestety podziwiać panoramy się nie udało, ponieważ akurat tego dnia Londyn nawiedziła „bestia ze wschodu” 
(zamiecie i zawieje śnieżne) - jak donosiły brytyjskie gazety. Kolejnym elementem była Tower Hill, gdzie znajduje 
się słynna twierdza londyńska – Tower of London. Budowla obronna i pałacowa monarchów Anglii, położona nad 
północnym brzegiem Tamizy, a od 1988 roku wpisana na listę dziedzictwa kulturowego Unesco. Nad Tamizą prze-
szliśmy po zwodzonym moście – Tower Bridge, który jest jednym z najbardziej znanych obiektów w Londynie. Po 
drugiej stronie rzeki mogliśmy podziwiać HMS Belfast (okręt wojenny), Southwark Catherdal, �e Globe i brytyj-
skie muzeum narodowe międzynarodowej sztuki nowoczesnej – Tate Modern. Następnie przeszliśmy po wybudo-
wanym z okazji nowego millenium, Millenium Bridge w kierunku St. Paul’s Cathedral. Jest to wiszący most znany 
z �lmu „Harry Potter i Książę Półkrwi”, w którym przedstawione jest zniszczenie mostu przez śmierciożerców. St. 
Paul’s Cathedral, czyli Katedra Świętego Pawła, to jeden z najbardziej znanych kościołów anglikańskich w Wielkiej 
Brytanii i budowli Londynu. Znajduje się w samym sercu londyńskiej dzielnicy City of London i formalnie pełni 
funkcję głównej świątyni tej dzielnicy, a w jej wnętrzach odbył się ślub księcia Walii – Karola Windsora i lady Diany 
Spencer czy też pogrzeb Margaret �atcher. 

Kolejna wizyta u królowej Wielkiej Brytanii w Londynie
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Z St. Paul’s Cathedral piętrowym autobusem przejechaliśmy do Trafalgar Square, gdzie mogliśmy zobaczyć Ko-
lumnę Nelsona oraz �e National Gallery. Następnie dotarliśmy do WESTMINSTER ABBEY oraz HOUSES OF 
PARLIAMENT i oczywiście BIG BENA, a idąc w stronę Tamizy podziwialiśmy słynne londyńskie LONDON EYE. 
Spacerując przez St. James Park dotarliśmy pod Buckingham Palace i słynnego pomnika Królowej Wiktorii. Idąc po 
�e Mall mogliśmy podziwiać St. James Palace, gdzie mieszka Książe Karol – następca tronu wraz z Kamilą. W ten 
sposób dotarliśmy do Picadilly Circus z najsłynniejszymi reklamami świata (po Times Square w Nowym Yorku) 
i przeszliśmy się luksusową Regent Street oraz słynną Oxford Street, gdzie znajdują się jedne z najdroższych sklepów.

Anomalie pogodowe zapewniły nam wiele atrakcji, a linie lotnicze Ryanair, chcąc przedłużyć nasz pobyt w Wiel-
kiej Brytanii, opóźniły lot powrotny :)

Londyn zapewnił nam niesamowite wrażenia, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci.

             (JK)

W październiku 2017r. pani Marzena Biała została 
nominowana do nagrody Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego w plebiscycie NAUCZYCIEL NA ME-
DAL 2017 organizowanym przez Gazetę Wrocławską. 
W głosowaniu SMS każdy mógł wybrać swojego naj-
bardziej cenionego i lubianego nauczyciela. Zwycięzcy 
głosowań w powiatach, w sumie 78 osób, otrzymało 
medale Marszałka Województwa Dolnośląskiego, 
podczas Dolnośląskiego Kongresu Edukacyjnego we 
Wrocławiu

Pani Marzena zwyciężyła w plebiscycie zajmując 
I miejsce w powiecie polkowickim w kategorii Nauczy-
ciel Klas I-III Szkoły Podstawowej. Odebrała medal 
z  rąk wicemarszałka Jerzego Michalaka i Arkadiusza 
Franasa, redaktora naczelnego Gazety Wrocławskiej. 
Jest to z całą pewnością powód do dumy, ale przede 
wszystkim ogromna satysfakcja, że dotychczasowa 
praca została tak pozytywnie oceniona przez uczniów 
i ich rodziców. 

Pani Marzena swoją pracę na stanowisku nauczyciela 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej rozpoczę-
ła w 2000 roku, a od 1 lipca 2017 r. pełni funkcję jej 

Nauczyciel na Medal 2017
Dyrektora. Wielokrotnie była wychowawcą klas I-III, 
przygotowując z sukcesem wiele roczników zdolnych 
uczniów do dalszych etapów edukacji. Jest pomy-
słodawcą i założycielem dziecięcego zespołu folklo-
rystycznego TĘCZA, 
który prowadzi do dziś, 
a który zdążył nagrać 
już 3 płyty. Ma wiele 
planów na przyszłość, 
a jej największym ma-
rzeniem jest uczynić ze 
szkoły, dla której pracu-
je, miejsce przyjazne dla 
uczniów, pozwalające 
odkrywać i rozwijać ich 
talenty i uzdolnienia, ale 
przede wszystkim miej-
sce, w którym będą czuć 
się szczęśliwi, spełnieni 
i docenieni. Z radością 
otwierający drzwi kolej-
nych etapów edukacji.
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Z życia Publicznego Przedszkola nr 2 w Przemkowie

„Tytuł Nauczyciel na Medal 2017 to wielki sukces, ale 
nie byłoby go bez Was. Pragnę z całego serca podzię-
kować wszystkim, którzy wsparli mnie swoim głosem. 
Dziękuję za ogrom życzliwości, sympatii, wsparcia ze 
strony rodziców, uczniów, absolwentów, znajomych, bli-
skich z pracy oraz rodziny. Składam również szczególne 
podziękowania anonimowej osobie, która nominowa-
ła mnie do plebiscytu. Zdobyte wyróżnienie, medal za 
I miejsce w kategorii klas I-III w powiecie polkowickim, 

podziękowania, ogrom gratulacji dodają mi skrzydeł, 
jednak największą nagrodą dla mnie jest Państwa za-
ufanie. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję” – w taki 
sposób wyraziła swoją wdzięczność laureatka.

Gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów na 
płaszczyźnie zawodowej, ale przede wszystkim radości 
z wykonywanego zawodu i realizacji wszystkich za-
mierzeń.       
      (UM)

Zabawa karnawałowa 

9 stycznia br. w Przedszkolu nr 2 odbył się bal karnawałowy. Dla  przed-
szkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest 
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i rado-
ści. 

Tego dnia  już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzie-
ci przebrane były za  bohaterów znanych bajek, nie sposób zliczyć i wymienić 
tych wszystkich  postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Wystrój sal 
wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zaba-
wy. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, 
uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Wspólna zabawa 
przyniosła wiele radości wychowankom, a to było głównym celem balu.

Serdeczne podziękowania należą się dzieciom i rodzicom za zaangażowa-
nie w przygotowanie pięknych balowych strojów.

Dzień Babci i Dziadka 

Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym. Dla swych wnuków 
mają zawsze czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, za-
wsze lepiej rozumieją, a przede wszystkim bezgranicz-
nie kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia. Dla-
tego w podzięce za ich wielkie serce, w dniach 11-12 
stycznia br. w Przedszkolu nr 2 odbyły się uroczyste 
spotkania, które stały się już tradycją. Dyrektor Renata 
Wolanin wraz z nauczycielkami witała ciepłymi sło-
wami szanownych gości, składając im serdeczne ży-
czenia. Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swych 
wnuków prezentujących wiersze, piosenki, tańce i grę 
na instrumentach. Mali artyści z dużym przejęciem i 
zaangażowaniem odtwarzali swoje role, w ten sposób 
dziękując za trud włożony w ich wychowanie. Na ko-
niec wszystkie wnuczęta obdarowały swoich bliskich 
własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Goście 
ze wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i wielkimi brawami dziękowali za występy. Dopełnieniem uroczystych 
spotkań były słodkie poczęstunki.
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 Spotkanie z pracownikiem z PPK w Piotrowicach - Zwierzęta zimą 

W dniach 6-7 lutego br. w Przedszkolu nr 2 gościł pracownik Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w Piotro-
wicach p. Iwona Renkas, która zaprezentowała dzieciom �lm o zwierzętach leśnych. Opowiedziała także o tym jak 
zwierzęta przygotowują się do zimy. Przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób należy pomóc ptakom i zwierzę-
tom przetrwać zimę, dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. Przedszkolaki 
wykonywały także prace plastyczne, a w podziękowaniu wręczyły gościowi piękne laurki.

„Cała Polska czyta dzieciom”

21 lutego odbyło się spotkanie pod hasłem: „Cała Polska czyta dzieciom” przygotowane przez uczennice Zespołu 
Szkół w Przemkowie pod kierunkiem p. Arlety.  Klaudia, Ala, Natalia i Basia przeczytały przedszkolakom bajkę 
o muszce oraz zaprosiły do wspólnej zabawy przy muzyce.

Konkurs „Cztery pory roku – Zima”

23 lutego br. trzyosobowa drużyna z Przedszkola nr 2 brała udział w konkursie w Szkole Podstawowej w Buczy-
nie. Konkurs został zorganizowany dla oddziałów zerówkowych pod hasłem „Cztery pory roku - Zima”. Zadania 
konkursowe sprawdzały wiedzę na temat zimy, umiejętność pracy w grupie oraz sprawność ruchową, a także, 
a może przede wszystkim, chęć i gotowość dobrej zabawy. Przedszkolaki na pewno zapamiętają ten dzień - pełen 
zabawy i uśmiechu. 
             (PP2)

W PSP w Wysokiej rozwijamy zainteresowania uczniów oraz stwarzamy warunki do działań wynikających z ich 
potrzeb i wspieramy w ich inicjatywach. Samodzielność podejmowania decyzji, kreatywność, planowanie i reali-
zacja to umiejętności jakie uczniowie trenowali podczas działań w szkole.

Grudzień upłynął pod znakiem Świąt Bożego Narodzenia. U nas był to okres tym bardziej wyjątkowy, gdyż 
wszyscy przygotowywaliśmy się do koncertu naszego Szkolnego Zespołu Ludowego „Tęcza”. 22 grudnia 2017 r. 
odbyło się „Tęczowe kolędowanie”. Było to wielkie wydarzenie, uczniowie wykazali się ogromnym zaangażowa-
niem, pracowali ciężko, a efekty ich pracy zostały nagrodzone gromkimi brawami przez licznie przybyłych gości. 
Niesamowita atmosfera i poczucie spełnienia ogarnęły zarówno uczniów jak i nauczycieli. To było wyjątkowo 
wzruszające przeżycie. Prowadzącym zespół paniom Marzenie Białej i Monice Kucharczyk udało się zaangażować 
do występu w koncercie rodziców, którzy zaśpiewali pastorałkę „Znak Pokoju”. 

Cenimy inicjatywy naszych uczniów
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Po krótkiej przerwie świątecznej wróciliśmy na dwa tygodnie do szkolnych murów. Zaczęła się krótka inten-
sywna praca, której efektem były oceny semestralne. Najwyższą średnią w szkole uzyskał uczeń klasy V Dawid 
Kasperski.

W poszczególnych klasach następujący uczniowie uzyskali najwyższe średnie:
- klasa IV:  Hubert Nicewicz, Alicja Pępkowska,
- klasa V: Igor Owieczkin-Pilarek, Karol Skraba, Jakub Kiziuk, Jakub Krawczonek, Alan Wójcik, Malwina Fijas,  
   Nikola Wątroba, Magdalena Kasperska,
- klasa VI: Fabian Sawicki,
- klasa VII: Magdalena Talaga, Paula Komarnicka, Zo�a Żmijewska, Milena Kamoda.

W najmłodszych klasach obowiązuje ocena opisowa, ale też mamy wybijających się uczniów: 
-w klasie I: Siedlak Hanna, Klita Krzysztof,
- w klasie II: Aleksander Owieczkin - Pilarek, Hanna Kearney,
- w klasie III: Natalia Gacek, Laura Kaźmierczak.

Wszystkim gratulujemy!
Pomimo wizji zbliżających się ferii zimowych nasi uczniowie nie próżnowali. W tym czasie powstały dwa nowe 

działania. Pierwszym z nich to udział w projekcie pt.: „Ptasia gospoda”. Celem jego realizacji było poznawanie 
ptaków zimujących w Polsce poprzez obserwowanie karmników online i samodzielne zdobywanie wiadomości. 
Głównymi realizatorami projektu byli uczniowie klasy 2, którzy wraz z uczniami klasy 1 oraz z dziećmi z oddziału 
przedszkolnego systematycznie dokarmiali ptaki w ,,stołówkach’’ w pobliskim lesie. 

Drugim działaniem było założenie przez Panią Barbarę Narogowicz funkcjonującego podczas przerw ,,Klubu 
Małego Szachisty”. 

Kolędy i pastorałki, które zostały zaprezentowane znalazły się na wydanej już 3 płycie zespołu pt. „ Tęczowe 
Kolędowanie”.
...a to wszystko dzięki wspólnej pracy wyjątkowych ludzi, którzy poświęcali swój czas, serce oraz okazali wyjątko-
we umiejętności i zdolności. Muzykę, aranże oraz nagranie studyjne sponsorował Pan Paweł Krawczonek – Fun-
dacja Muzykoludzie. Opracowanie gra�czne płyty zawdzięczamy panu Piotrowi Lasko. O to, aby można w pełni 
delektować się wspaniałą muzyką zadbał Pan Rafal Kikut Firma Global Music Agency zapewniając odpowiednie 
nagłośnienie i wizualizację. Wszystkie zebrane fundusze pomogą w dalszym rozwoj i pielęgnowaniu talentów 
uczniów.
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W działanie klubu za-
angażowani są uczniowie 
klasy 5 oraz 2. Ucznio-
wie klasy 5 nauczyli swo-
ich młodszych kolegów 
zasad gry w szachy. Po-
czątkowo celem działania 
klubu było jedynie wdro-
żenie uczniów klasy 2 do 
gry w   szachy, wycisze-
nie podczas przerw oraz 
integracja „starszaków” 
z młodszymi dziećmi. Jed-
nakże gra ta spotkała się 
z wielkim entuzjazmem 
uczniów, którzy po zapo-
znaniu z zasadami wyka-
zują duże zainteresowanie 
i z chęcią rozgrywają par-
tie szachowe ze swoimi starszymi kolegami wciąż nabywając nowe umiejętności. Ich zaangażowanie powoduje, 
iż działanie klubu zasługuje na kontynuację. Natomiast Pani Hanna Żmijewska w kl. IV-VII prowadzi Warsztaty 
Szachowe, których celem jest propagowanie gry w szachy. W zajęciach uczestniczą zarówno uczniowie, którzy już 
grają w szachy, jak i ci, którzy dopiero poznają tę grę.

Zima jest ciężka i nudna, ale nie dla naszych uczniów, którzy trenują zdolności organizacyjne i pracują nad 
kreatywnością podczas podejmowanych inicjatyw. Uczennice klasy VII zorganizowały Kiermasz Bożonarodze-
niowy podczas „Tęczowego kolędowania”. Uczniowie klas VI-VII przygotowali scenariusz i przeprowadzili  Zaba-
wę Andrzejkową dla klas IV-VII. Natomiast uczniowie klasy V przygotowali scenariusz i przeprowadzili zabawy 
podczas Balu Karnawałowego dla uczniów klas 0-III. Klasa VII wraz z wychowawczynią wyjechała na jednodnio-
wą wycieczkę integracyjną do Gospodarstwa Agroturystycznego Amazonka. Klasa VI samodzielnie zaplanowała 
wycieczkę integracyjną do Zielonej Góry. Uczniowie opracowali budżet i decydowali o atrakcjach. Wraz z wy-
chowawczynią panią Izabelą Narogowicz bawili się na Basenie RCS oraz w Parku Trampolin. Wszyscy uczniowie 
ze szkoły wraz z wychowawcami mieli możliwość zdecydowali o wyborze �lmów, jakie obejrzeliśmy 14 grudnia 
w Kinie Helios. 

W naszej szkole znalazł się też czas dla miłośników słodkości. W Tłusty Czwartek uczennice klasy VII z własnej 
inicjatywy zorganizowały sprzedaż pączków, oponek oraz faworków za symboliczną złotówkę. Niektóre uczennice 
samodzielnie usmażyły te pyszności, innym pomogli rodzice nie tylko uczniów z klasy VII, ale także IV. Serdecz-
nie za to dziękujemy i cieszymy się z tej inicjatywy i współpracy.

Uczniowie wyrazili chęć udziału w warsztatach z tworzenia świec żelowych, które odbyły się w naszej szkole na 
dzień przed przerwą bożonarodzeniową. W ramach współpracy placówek przyjechały do nas Panie Anna Bober 
oraz Monika Bahrij, pracujące w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, które owe warsztaty przeprowadzi-
ły. Uczniowie byli zachwyceni swoimi dziełami i każdy wychodził z warsztatów zadowolony.

W naszej szkole odbyły się także dwie akcje charytatywne. Pierwszą z nich była przedświąteczna zbiórka pro-
duktów spożywczych i artykułów chemicznych pod hasłem „Świąteczna Paczka” koordynowana przez panią Bar-
barę Narogowicz. Dzięki dobroci serca, zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli udało nam się obdarować 
nie jedną, jak zakładaliśmy, ale trzy rodziny na święta. 

Kolejną akcję tym razem wspierającą naszych „mniejszych braci” przeprowadziła klasa 3 pod opieką wycho-
wawczyni Moniki Kucharczyk. Tytuł akcji: „Pomagamy 45 kociakom”. Głównym celem jest pomoc Pani Ewie, 
która opiekuje się bezdomnymi kotami. Uczniowie przygotowali plakaty promujące akcję i krótką inscenizację 
przybliżającą jej cele. Poprzez takie działanie zmobilizowali sporą część uczniów oraz nauczycieli, którzy wsparli 
akcję przynosząc karmę dla potrzebujących kotów. 
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Na uwagę zasługują także osiągnięcia uczniów, najbardziej cenne są te, w których uczniowie doskonalą zasady 
współpracy. Uczniowie klas V i VI wzięli udział w Powiatowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej zajmując 2 i 4 miej-
sce. Byliśmy jedyną szkołą w gminie Przemków, która wystawiła swoich zawodników. 

W naszej szkole rozpoczęła się również kolejna edycja programu „Szkolny Klub Sportowy” SKS– 2018 prowa-
dzonego przez panią Kornelię Dworczyńską. Realizacja programu odbywa się w dwóch edycjach: wiosennej od  29 
stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. i jesiennej od 3 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 

Sukces w konkursie plastycznym  pt.: „Choinka z odzysku” organizowanym przez ZGZM w Polkowicach. 
Uczniowie klasy VII Oskar Pacholak, Filip Masternak oraz Jakub Jończyk zdobyli pierwsze miejsce pokonując 92 
uczestników z powiatu. Nasi uczniowie wzięli udział w Gminnym Konkursie wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Do etapu powiatowego zakwali�kowała się  Milena Kamoda, uczennica kl. VII. 

Prężnie działa koło matematyczne „Enigma”, uczniowie wzięli udział w konkursie matematycznym „Pangea” 
i  Międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”.

Wraz ze zbliżającą się wiosną przystępujemy z nowymi siłami do dalszej pracy. Drugi semestr roku szkolnego 
ruszył pełną parą i rozpoczął się udziałem uczniów w konkursach. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze bardziej 
owocny niż poprzedni. 
            (IN)

Wieści Przemkowskie nr 1/2018 URZĄD MIEJSKI
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Tak niedawno witaliśmy się w szkole po wakacjach... Były wielkie plany, postanowienia, a nawet obietnice.  
Zanim się obejrzeliśmy, minęło kilka miesięcy i  nadszedł czas na podsumowanie pracy w SP nr 1 w Przemkowie  
w I półroczu.

W związku z wprowadzaną reformą, nasza szkoła została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową 
z włączonymi do niej klasami gimnazjalnymi. Liczba naszych  uczniów znacznie się zwiększyła – liczymy 423 
uczniów, w tym 293 w  klasach I – VII i 130 w klasach gimnazjalnych.  Lekcje realizowane są w dwóch budynkach: 
przy ulicy Kościuszki 6b – klasy I-VI (13 oddziałów), oraz Leśna Góra 3 – klasy siódme oraz drugie i trzecie gim-
nazjum (8 oddziałów).  

We wrześniu szkoła zorganizowała XIV Spotkania Integracyjne Osób Niepełnosprawnych, zapewniając szereg 
atrakcji dla wszystkich uczestników m.in. występy zespołów Mozaika i Cykady, śmiechoterapia ze Stowarzysze-
niem UMIEM – klaunami Ping i Pong czy pokaz motocykli Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji. Na wszyst-
kich, którzy wzięli udział w zmaganiach sportowych czekała loteria, gdzie każdy los wygrywał. Impreza miała nie 
tylko charakter rekreacyjny, ale również edukacyjny. Wszyscy chętni mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy 
o ruchu drogowym w mobilnym miasteczku rowerowym, którego zakup został s�nansowany przez Pana Jerzego 
Szczupaka Burmistrza Przemkowa oraz Radę Rodziców naszej Szkoły. Dzięki temu nabytkowi uczniowie naszej 
szkoły oraz gminy będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności praktycznych, niezbędnych w czasie 
bezpiecznego poruszania się po drodze. W XV Ogólnopolskim Biegu po Miód, który otworzył bieg osób niepeł-
nosprawnych, udział wzięło wielu naszych uczniów. 

Troje z nich znalazło się na podium: 
I miejsce: Kornelia Brzeska, kategoria dziewcząt rocznik 2009-2010.
II miejsce: Roksana Kozłowska, kategoria dziewcząt rocznik 2005-2006.
III miejsce: Zo�a Rusynko, kategoria dziewcząt rocznik 2007-2008.

28 września 2017 odbyła się po raz XVI cykliczna impreza Bieg na Orientację –Wyprawy Odkrywców pod pa-
tronatem Starosty Polkowickiego. Organizatorem biegu w tym roku była nasza szkoła. W imprezie wzięły udział 
trzy drużyny reprezentujące szkoły z terenu powiatu polkowickiego. Uczestnicy zawodów zmagali się z różno-
rodnymi zadaniami z zakresu geogra�i, biologii i elementów historii gminy Przemków oraz znajomości regionu. 
Wśród zwycięzców znalazła się także drużyna naszych gimnazjalistów, która zdobyła II miejsce. 
Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie włączają się w różnorodne ogólnopolskie akcje. Jak co roku odbyło się 
„Sprzątanie świata”, a w trosce o środowisko na bieżąco zbierana jest makulatura oraz zużyte baterie. Wrażliwość 
na potrzeby innych ludzi, chęć niesienia pomocy i wsparcia nie jest obca naszym uczniom od lat. Jak co roku włą-

Podsumowanie I półrocza - Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemkowie
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czyliśmy się w akcję „Góra Grosza”, od lat zbieramy plastikowe nakrętki, ze sprzedaży których �nansowany jest 
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

Uczniowie SP1 włączyli się także do akcji prowadzonej przez Przemkowski  Hu�ec Pracy „Opatrunek Na Ra-
tunek”, mającej na celu niesienie pomocy dzieciom w Afryce, a  polegającej na zbiórce środków opatrunkowych, 
które wysyłane są przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” do misyjnych szpitali.
Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się „Kiermasz dobroczynny”, na którym można było zakupić ozdoby świą-
teczne – rękodzieło wykonane samodzielnie przez naszych uczniów  na warsztatach twórczych.  Cały dochód ze 
sprzedaży został przeznaczony na akcję „Adopcja na odległość”, która trwa już od lat, a została zapoczątkowana 
przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół, kiedy to podjęto decyzję o adoptowaniu dzieci z miejscowości Chin-
goli w Zambii z Salezjańskiej Misji. W akcję włączają się ludzie dobrego serca: uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
szkoły, a także mieszkańcy Przemkowa. Pieniądze przeznaczone są na wsparcie  70 młodych uczniów, z których 
połowa uczy się w szkole podstawowej, blisko 1/3 w średniej, pozostali zaś w szkole technicznej. Wśród nich jest 
także jeden student. Wszystkim opłacane jest czesne i wyposażenie szkolne w 100%. Najubożsi dostają posiłki.              
W razie choroby mają zapewnioną niezbędną pomoc medyczną i lekarstwa. Uczniowie otrzymują też podstawowe 
artykuły higieniczne. Dzieci w listach nieustannie dziękują nam za pomoc i modlą się za nas. W tym roku nasi 
podopieczni dobrze się uczą - trochę informacji pozyskujemy z listów opiekunów, które wysyłają co roku. Dzięku-
jemy wszystkim dobroczyńcom, którzy choćby w najmniejszy sposób włączyli sie w naszą akcję!
Pamiętamy również o potrzebach osób z naszego najbliższego środowiska. Jak co roku,  z okazji Mikołaja przepro-
wadzona została szkolna akcja „Paczka za paczkę”, podczas której uczniowie SP1 przynieśli produkty żywnościo-
we, które przed świętami tra�ły do najuboższych rodzin naszej gminy. 

Bardzo aktywnie obchodziliśmy VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dzięki portalowi matematycznemu 
Matematyczne Zoo (matzoo.pl), uczniowie mieli możliwość zmierzenia się z grą online: Tabliczka mnożenia na 
czas, a także podczas przerw piąto i szóstoklasiści przepytywali swoich kolegów i nauczycieli z tabliczki mnożenia 
przy wykorzystaniu kart matematycznych. Każda prawidłowa odpowiedź nagradzana była naklejką. Akcja zachę-
ciła do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. 
Uczniowie naszej szkoły wiedzą jak ważne jest zdrowe odżywianie, dlatego chętnie włączyli się po raz kolejny, do 
Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „ŚNIADANIE DAJE MOC”. Uczniowie na godzinach wychowawczych przy-
gotowywali drugie śniadanie, pamiętając jednocześnie o zasadach zdrowego odżywiania. W październiku świę-
towaliśmy także Tydzień Chleba, którego podsumowanie odbyło się na apelach w obu budynkach. Uczniowie 
wysłuchali wielu mądrych i pożytecznych słów na temat chleba, najlepiej razowego i na zakwasie oraz obejrzeli 
występ zespołu „Marzenie”. Wolontariusze z klas VII oraz gimnazjalnych przygotowali dla uczniów poczęstunek: 
pyszne kanapki z chleba razowego.

Jednym z bardzo ważnych działań szkoły jest współpraca ze środowiskiem lokalnym,  a także włączanie się w im-
prezy i uroczystości organizowane na terenie gminy. Chcemy, aby nasi uczniowie pamiętali skąd pochodzą, znali 
ludzi zasłużonych dla miasta, a także identy�kowali się ze społecznością w której dorastają. Dlatego 12 paździer-
nika 2017 aktywnie włączyliśmy się w uroczystości związane z nadaniem imienia ks. dr Jana Skiby, jednej z ulic 
Przemkowa. Reprezentację naszej placówki stanowił poczet szkoły, Dyrekcja, a także przedstawiciele każdej z klas. 

Uczniowie przemkowskiej jedynki brali udział w Obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. W piątek 
uczniowie klas od I do VII oraz klas gimnazjalnych wzięli udział w Marszu Niepodległości, który odbył się uli-
cami naszego miasta. 11 listopada 2017 roku poczet sztandarowy godnie reprezentował naszą szkołę podczas 
mszy świętej odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie oraz WNMP 
w Przemkowie. Po mszy świętej nastąpił przemarsz prowadzony przez Przemkowską Orkiestrę Dętą, pod Pomnik 
Dzieci Wojny, gdzie po uroczystych przemówieniach i złożeniu kwiatów wystąpili uczniowie klasy II A.

Klasa IIIA reprezentowała naszą szkołę podczas Przeglądu Twórczości Świątecznej, gdzie uczniowie przedsta-
wili Jasełka przed zgromadzoną publicznością. Nauczyciele i uczniowie SP1 uczestniczyli w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. 14 stycznia 2018r. w ramach wolontariatu kwestowali na ulicach miasta.

Centralne miejsce w planie uroczystości szkolnych w SP1 zajmuje Dzień Patrona Szkoły, który tym razem zo-
stał poprzedzony całym tygodniem poświęconym życiu i działalności Janusza Korczaka. W poniedziałek cała 
szkoła wypełniona była jego sobowtórami. Wtorek był Dniem Życzliwości, najsympatyczniejsi otrzymywali tytuł 
Królowej/Króla Życzliwości. Środa był to Dzień Króla Maciusia Pierwszego, w który każdy uczeń mógł być kró-
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lem, a  tarsi uczniowie czytali fragmenty książki: „Król Maciuś Pierwszy”. W czwartek dominowały barwy białe 
i żółte. W tym dniu odbył  się uroczysty apel z okazji 75 rocznicy śmierci naszego patrona przygotowany przez 
uczniów z klasy IIIB, IVA i VIA. Całość uroczystości stworzyła niezapomnianą atmosferę, pobudziła do re�eksji, 
dostarczyła wszystkim wzruszeń i wzbogaciła wiedzę uczniów o wspaniałym człowieku, jakim był Janusz Kor-
czak, który kochał dzieci, szanował i walczył o ich prawa. Za swoje występy uczniowie otrzymali gromkie brawa 
i słowa uznania. Na apelu podsumowano również wyniki konkursu plastycznego pt.: „Prawa  i obowiązki ucznia” 
zorganizowanego przez Samorząd. W  klasach I- III miejsca zdobyli: I miejsce - Martyna Zbójniewicz (IIIA), II 
miejsce - Maja Jakubowska (IIIA), III miejsce - Zuzanna Kozłowska (IIIC). W klasach IV-VI: I miejsce - Dawid 
Habura i Michał Marciniak (VA), II miejsce - Bartłomiej Zdunowski (VB), III miejsce - Anastazja Cisek (IVA). 
Najzabawniejszym dniem całego tygodnia był piątek, kiedy to w szkole pojawiły się pluszowe misie. 

I tak wędrując poprzez różne wydarzenia z życia szkoły, których było jeszcze więcej, ale nie sposób wszystkiego 
opisać, dobrnęliśmy do końca I półrocza. Średnia ocen w klasach szkoły podstawowej  wyniosła: 4,14, a w klasach 
gimnazjalnych: 3,40.  

Wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły, w klasach I – III wyróżniono 49 uczniów. W klasach IV – VII było 
61 wyróżnień. W tej grupie na I miejscu jest Michał Marciniak z klasy VA ze średnią ocen 6,00, tuż za nim na 
miejscu II uczennica klasy VIB - Katarzyna Zielonka ze średnią 5,92. Trzecie miejsce przypadło trójce uczniów, 
którzy uzyskali średnią 5,73, są to: uczennica klasy VB - Małgorzata Rapkowska, dwie dziewczynki z klasy IVB - 
Wiktoria Widera i Daria Duma oraz uczeń klasy VIB - Michał Dźwigaj. Michał jest także tegorocznym Laureatem 
Stypendium „zDolny Śląsk” wśród uczniów szkół podstawowych przyznawanym przez Kapitułę Dolnośląskiej 
Rady Wspierania Uzdolnień. 

Wśród najstarszych uczniów naszej szkoły, czyli gimnazjalistów, znalazło się 7 „wspaniałych”, którzy uzyskali 
wyróżnienia. I miejsce ze średnią ocen 5,6 - zajęła Klaudia Kondzioła - uczennica klasy IIIA, na II miejscu jest 
Paula Fesz z klasy II B ze średnią 5,1. Kolejni uczniowie to Wiktoria Sitarek z klasy II B, Julia Rokosiewicz i Mikołaj 
Rokosiewicz z klasy III C, którzy ukończyli I półrocze ze średnią ocen 5,0.

Cieszymy się ze wszystkich sukcesów naszych uczniów i gratulujemy, staramy się dostrzegać każdy wysiłek 
i wkład pracy włożony we własny rozwój. Wśród uczniów naszej szkoły jest wielu, którzy nie osiągnęli spektaku-
larnie wysokiej średniej ocen, ale osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości, przekraczali własne ograniczenia 
i małymi kroczkami zmierzali do celu. 

W czasie spotkań z Dyrekcją wyróżniono także uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę w różnych kon-
kursach i zawodach. W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 odbyło się osiem  konkursów szkolnych, uczniowie 
uczestniczyli w dwóch konkursach gminnych, w dwudziestu powiatowych oraz w dwóch konkursach wojewódz-
kich. Konkursy na szczeblu ogólnopolskim i międzywojewódzkim też są nam nie straszne – odbyło się ich trzyna-
ście. 177 uczniów zajęło miejsca na podium, uzyskało wyróżnienia lub dobre wyniki.
Wszystkich, którzy są zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji o działalności naszej szkoły zaprasza-
my do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://sp1przemkow.atthouse.pl.
             (DSz)
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Dzień Patrona
15 lutego 1910 roku w Warszawie urodziła się Ire-

na Krzyżanowska, znana całemu światu jako Irena 
Sendler, dzielna Polka, która wraz ze swoimi współ-
pracownikami uratowała około 2500 dzieci z getta 
w  Warszawie. 24 listopada 2011 roku Zespół Szkół 
w Przemkowie otrzymał imię Ireny Sendler. W czwar-
tek 15 lutego 2018 roku w całej Polsce obchodzono 108 
rocznicę urodzin pani Ireny. Zespół Szkół w Przem-
kowie uczcił tę rocznicę Dniem Patrona. „Kto ratuje 
jedno życie, ratuje cały świat” – te słowa z Talmudu 
pokazują wielkość czynów Naszej Patronki. 

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztan-
daru Zespołu Szkół i odśpiewania Hymnu Polski. 
Nikola Sikorska, uczennica klasy drugiej przemkow-
skiego Liceum Ogólnokształcącego, wierszem Aga-
ty Barańskiej „Drogiej Pani Irenie. O niej. Dla Niej” 
wprowadziła nas w nastrój uroczystości. Następnie 
pani Dyrektor Monika Dźwigaj powitała przybyłych 
gości i w swoim przemówieniu przypomniała słowa 
Ireny Sendler: „Chciałabym, aby zachowała się pa-
mięć o wielu szlachetnych ludziach, którzy narażając 
własne życie, ratowali żydowskich braci, a których 
imion nikt nie pamięta”. Rok 2018 został ogłoszo-
ny przez Sejm RP rokiem Ireny Sendler. Obecna na 
uroczystości pani poseł Ewa Szymańska odczytała 
uchwałę Sejmu RP, którą przekazała uroczyście na 
ręce pani dyrektor.

Część artystyczną rozpoczęliśmy od wysłuchania 
ulubionej piosenki pani Ireny „Czy ty wiesz moja 
mała” Andrzeja Boguckiego w aranżacji pana Ada-
ma Rusynko (nauczyciela Zespołu Szkół) oraz pana 
Pawła Krawczonka. Piosenka wykonana brawurowo 
(Paweł Krawczonek-saksofon oraz Adam Rusynko - 
charyzmatyczny wokal i  gitara) została nagrodzona 
gromkimi brawami. Następnie przybliżona zosta-
ła postać Naszej Patronki w krótkim �lmie. „Żadne 
słowa nie są w stanie odzwierciedlić ogromu odwagi, 
poświęcenia i miłości do drugiego człowieka, którymi 
kierowała się Irena Sendler” – tak �lm podsumowali 
prowadzący uroczystość uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego, Aleksandra Piotrowska i Patryk Skro-
bak. 

Kolejnym punktem naszego święta była senty-
mentalna podróż w przeszłość. Zgromadzeni goście 
i uczniowie obejrzeli �lm z Uroczystości Nadania 
Zespołowi Szkół imienia Ireny Sendler w dniu 24 li-
stopada 2011 roku. Łza się zakręciła w oku - piękne 
wspomnienie tego najważniejszego dnia z życia naszej 
szkoły…

Wybranie Ireny Sendler na Patronkę Zespołu Szkół 
zaowocowało wieloma wydarzeniami, które zostały 
przedstawione przez panią dyrektor Monikę Dźwigaj 
i ucznia klasy drugiej LO Szymona Dryję. Po prezen-
tacji pani poseł Ewa Szymańska, pani Grażyna Maj-
chrzak i pani dyrektor Monika Dźwigaj w imieniu 
pani senator Doroty Czudowskiej wręczyły dyplomy 
i  nagrody laureatom Międzyszkolnego Konkursu 
Wiedzy o Irenie Sendler pod patronatem pani senator 
Doroty Czudowskiej. Pierwsze miejsce w tegorocz-
nym konkursie zajęła Wiktoria Sitarek, ucz. klasy 2 
gimnazjum, drugie miejsce zajął ucz. klasy 6 Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Przemkowie – Michał Dźwigaj, 
trzecie miejsce zajęła ucz. naszego Liceum Ogól-
nokształcącego - Patrycja Piech. Różnice pomiędzy 
pierwszym, drugim a trzecim miejscem wynosiły po 
pół punktu! Specjalną nagrodę otrzymał najmłodszy 
uczestnik konkursu, Adrian Lewsza z klasy czwartej 
SP nr 1 w Przemkowie. Organizatorkami konkur-
su były: Iwona Łopacińska-Skraba, Aneta Sołtysiak 
i Monika Dźwigaj. 

Po wręczeniu nagród obejrzeliśmy przedstawienie 
„Dzieci Ireny” w reżyserii pani Danuty Nowakow-
skiej. „Dzieci Ireny” przedstawiają Naszą Patronkę 
w czasie okupacji, jej chęć ratowania każdego ży-
dowskiego dziecka i rozterki ich rodziców. Przybli-
żają nam współpracowników, którzy pomagali Irenie 
Sendler. Pokazują miłość, poświęcenie, pokorę i tole-
rancję zwykłych ludzi... Świat bezbronnego dziecka 
w zderzeniu z brutalnością okupacji, jednak przede 
wszystkim pokazują dramat tamtych wojennych dni, 
kiedy za pomoc Żydom groziła śmierć, a  mimo to, 
wielu Polaków – tych zapomnianych i tych znanych – 
pomagało i ratowało swoich żydowskich braci.

 W przedstawieniu zagrali uczniowie Zespołu Szkół 
w  Przemkowie  oraz z klasy 3a  gimnazjum ze Szkoły  



13 lutego br. w Zespole Szkół w Chocianowie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Polkowickiego w Piłce Ręcz-
nej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach 
Dolnośląskiej Licealiady. 

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie był 
reprezentowany przez drużynę w składzie: Oskar Ja-
mioł, Szymon Dryja, Patryk Kraska, Maciej Bakalar-
czyk, Błażej Włodarczyk, Marcin Zielonka, Patryk 
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Podstawowej nr 1 w Przemkowie: Gabriela Gabryś 
- SP nr 1 (Irena Sendler), Patrycja Piech (Janina 
Krzyżanowska - matka Ireny), Piotr Sołtysik (Stefan 
Zgrzembski - przyjaciel Ireny), Klaudia Kurkowska 

- Zespół Szkół (matka żydowskiego dziecka), Oliwia 
Skraba (Miriam, siostrzyczka zmarłego braciszka, 
dziecko - teraz... Anielka), Ewelina Nebelska (Rache-
la, nieznajoma kobieta), Natalia Habura (mała Helen-

ka), Joanna Mackiewicz (nieznajoma kobieta), Michał 
Mazur (nieznajomy), Klaudia Omietańska (nieznajo-
ma), Klaudia Kondzioła (su�er), Damian Janus - Ze-
spół Szkół (muzyka).

Na koniec spotkania podziękowania na ręce pani 
dyrektor Zespołu Szkół złożył pan Janusz Matuszak 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie oraz 
pani Anna Krzeszowska Prezes Przemkowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Potem były wspólne 
zdjęcia, ciepłe słowa i wspomnienia…

Tydzień po uroczystości 22 lutego br. spektakl 
„Dzieci Ireny” został powtórzony w POK. Wśród pu-
bliczności gościliśmy pana burmistrza Jerzego Szczu-
paka wraz małżonką, słuchaczy Przemkowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nauczycieli z Głogo-
wa i Przemkowa, rodziców uczniów oraz zaintereso-
wanych mieszkańców naszego miasta... Nie obyło się 
bez łez, wzruszeń i chwil re�eksji nad trudnym losem 
dzieci podczas wojny… 

Aktorzy zostali nagrodzeni zasłużonymi oklaskami 
za pracę włożoną w grane postaci...

        
      (ZS)

Skrobak i Dominik Wójtowicz (bramkarz). Opieku-
nem drużyny był pan Adam Rusynko. Przemkowski 
Zespół Szkół rywalizował z  drużynami z  Zespołu 
Szkół z Chocianowa i Zespołu Szkół z Polkowic. 

Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami zostali ucznio-
wie z Chocianowa. Nasza drużyna zajęła II miejsce po 
zwycięstwie nad Zespołem Szkół z Polkowic. Gratulu-
jemy!!!        (ZS)



Od przedstawienia bożonarodzeniowego minęło trochę czasu. Jasełka szkolne odbywają się corocznie w każdej 
szkole. Jednak w grudniu 2017 roku, obok utalentowanych uczniów Zespołu Szkół im Ireny Sendler  w Przemko-
wie, na scenie Przemkowskiego Ośrodka Kultury wystąpili nauczyciele.

Zobaczyliśmy nauczyciela wychowania �zycznego pana Adama Rusynko śpiewającego kolędę i grającego na 
gitarze, recytujących: germanistkę panią Renatę Podgórską, polonistkę panią Danutę Nowakowską i księdza Mi-
chała Płończaka.

„Przekazywane w przedstawieniu wartości dotyczące Bożego Naro-
dzenia są ważne. Dla mnie równie ważny był fakt, że uczniowie mogli 
poznać nas, nauczycieli, z zupełnie innej strony. Dotychczas znali nas 
jako tych, którzy przekazują informacje, a następnie odpytują i ocenia-
ją. Teraz staliśmy po tej samej stronie - razem na scenie. Musieliśmy 
nauczyć się tekstu na pamięć, przekonująco odegrać swoją rolę, zadbać 
o rekwizyty i charakteryzację. I tak samo jak uczniowie przeżywali-
śmy tremę. Myślę, że wiele nauczyliśmy się od siebie. Nauczyciele od-
kryli przed uczniami tajniki sztuki teatralnej. Natomiast uczniowie 
nauczyli nas, w jakiej formie uczynić teatr atrakcyjnym dla współcze-
snego, młodego widza”- powiedziała pomysłodawca przedsięwzięcia  
Renata Podgórska.

Czy było inaczej, ciekawiej? Sami Państwo zobaczcie. Film dostępny 
jest na stronie internetowej szkoły (www.zsprzemkow.internetdsl.pl). 
Proszę obejrzeć i zdecydować, czy było warto...

        (RP)

18.03.2018 w Piotrowicach odbył się konkurs na Najładniejszą Palmę 
Wielkanocną oraz Najsmaczniejszy Mazurek Wielkanocny. W  kon-
kursach wzięły udział sołectwa: Krępa, Piotrowice, Szklarki, Wyso-
ka i Jakubowo Lubińskie. Tytuł najładniejszej  palmy zdobyła palma 
wykonana przez sołectwo Krępa. W konkursie na najsmaczniejszego 
mazurka Wielkanocnego, pierwsze miejsce zdobył mazurek sołectwa 
Piotrowice. Organizatorem konkursów była rada sołecka, świetlica 
środowiskowa w Piotrowicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich dzia-
łające przy OSP w Piotrowicach. Nagrody i upominki dla wszystkich 
biorących udział w konkursie ufundowali: Burmistrz Przemkowa Je-
rzy Szczupak, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matuszak, Radna 
Powiatu Polkowickiego Wanda Żuchowska, Nadleśnictwo Przemków, 
Multimet Przemków, Prezes GS „Samopomoc Chłopska” Grażyna Bo-
rek, Państwo Hubica oraz Bank Spółdzielczy w Przemkowie. Organi-
zatorzy konkursu dziękują sołectwom za udział i życzą mieszkańcom 
gminy Przemków zdrowych i spokojnych świąt wielkanocnych. 

        (POKiB)
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Panowie w eleganckich garniturach z muchami w kolorze malinowym, panie w pięknych sukienkach - tak pre-
zentowali się uczniowie klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im Ireny Sendler w Przemkowie 12 
stycznia 2018 roku rozpoczynając polonezem bal studniówkowy.

Dzięki wyszukanej choreogra�i przygotowanej przez panią Magdalenę Żuchowską-Jakubowską, rodzice i na-
uczyciele mogli podziwiać ten piękny, staropolski taniec.

Uroczystość poprowadził gospodarz klasy Michał Mazur. Następnie oddał głos pani dyrektor Monice Dźwigaj, 
która skierowała kilka ciepłych słów do maturzystów, ich rodziców oraz nauczycieli i uroczyście otworzyła bal 
studniówkowy. 

W kameralnym gronie uczniowie i nauczyciele bawili się w tym roku w restauracji „Golden” w Radwanicach.
Punktem kulminacyjnym zabawy był wybór króla i królowej balu. Jury, złożone z nauczycieli obecnych na stud-

niówce, zdecydowało jednogłośnie, że królem balu zostanie Maciej Kawecki. Natomiast co do królowej głosy na-
uczycielskie były podzielone. Wybrano zatem dwie królowe: Sandrę Pietruszkę i Karolinę Smolarczyk. Koronacji 
dokonała pani dyrektor Monika Dźwigaj oraz wychowawca klasy 3 LO pani Renata Podgórska.

Bal studniówkowy był bardzo udany - odliczanie do matury rozpoczęte. Trzymamy zatem kciuki za tegorocz-
nych maturzystów i życzymy im pomyślnie zdanych egzaminów.

            (RP)

Studniówka 2018
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Wolontariusze z Hufca Pracy w Przemkowie włączając się do pomocy misyjnej dzieciom w Afryce pn. „Opatru-
nek Na Ratunek” zorganizowali zbiórkę środków opatrunkowych.

Do działań koła należało rozpropagowanie informacji o akcji wśród młodzieży w szkołach, para�ach, instytu-
cjach współpracujących z hufcem oraz u pracodawców zatrudniających uczestników hufca. Koordynatorem akcji 
była pani Komendant Aneta Maszczak.

Akcja pomocy misyjnej zakończyła się w styczniu, kiedy to wszelkie zebrane środki opatrunkowe zostały komi-
syjnie przeliczone i przesłane do siedziby Fundacji w Poznaniu.

Dziś wolontariusze osobiście złożyli podziękowania wszystkim tym, którzy pomogli nam w tej szczytnej akcji. 
Certy�katy dobrego serca i serdeczne podziękowania tra�ły do Para�i pw. Wniebowzięcia  Najświętszej  Ma-
ryi  Panny w Przemkowie – Proboszcza Księdza Krzysztofa Mrukowicza oraz para�an, Para�i Prawosławnej pw. 
Świętego Michała Archanioła -Proboszcza Księdza mitrata Igora Popowicza oraz para�an, Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie - dyrektor Ewy Skrypak oraz dzieci i rodziców, Publicznego Przedszkola 
nr 1 w Przemkowie – dyrektora Wirgiliusza Babireckiego oraz dzieci i rodziców, Publicznego Przedszkola nr 2 
w Przemkowie – dyrektor Renaty Wolanin oraz dzieci i rodziców, Zespołu Szkół im. I. Sendler w Przemkowie – 
dyrektor Moniki Dźwigaj oraz młodzieży i Zespołu Szkół w Chocianowie – dyrektor Bożeny Wiszniewskiej oraz 
młodzieży.

Wolontariusze i kadra Hufca Pracy w Przemkowie składają serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy wsparli naszą inicjatywę.

              (AM)

Jasełka. Na początku stycznia w bibliotece odbyło się poświąteczne spotkanie mieszkańców wsi Wysoka oraz 
zaproszonych gości. Chcąc przedłużyć okres Świąt Bożego Narodzenia dzieci ze świetlicy środowiskowej przygo-
towały przedstawienie jasełkowe. Włożony przez dzieci trud i zaangażowanie zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami oraz słodkimi upominkami. Nasze pociechy 6 stycznia odegrały Jasełka w Kościele św. Marcina w Wysokiej 
oraz wzięły udział w Przeglądzie Twórczości Świątecznej w Przemkowskim Ośrodku Kultury.

Czas odpoczynku. W ferie też nie próżnowaliśmy. Dzieci miały zapewniony szereg atrakcji: grały w gry planszo-
we oraz ruchowe, układały puzzle, malowały, tworzyły układy taneczne. W drugim tygodniu odpoczynku odbyły 
się warsztaty przyrodnicze prowadzone przez pracownika Przemkowskiego Parku Krajobrazowego panią Iwonę 
Renkas. Największą atrakcją było „łowisko ryb”.

 „Opatrunek Na Ratunek”
Inicjatywa wolontariuszy Hufca Pracy w Przemkowie

W bibliotece w Wysokiej każdy znajdzie coś dla siebie
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Kochani Dziadkowie. 31 stycznia odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wnuczęta przygotowały 
występ artystyczny, wierszyki, skecze, kawały, piosenki. Były kwiatki, życzenia oraz słodki poczęstunek. Dziadko-
wie bardzo chętnie brali udział w konkursach i zabawach.

Dzieci wojny. Członkowie Stowarzyszenia Dzieci Wojny Koło nr 5 w Wysokiej spotykają się w bibliotece w śro-
dy, by wspólnie porozmawiać, pośpiewać ludowe piosenki, podzielić się swoimi wojennymi przeżyciami z mło-
dym pokoleniem.

Pamiętamy o młodzieży. Dla 14 – 15 - latków 23 lutego odbyły się warsztaty pt: Dzieje Przemkowa i okolic pro-
wadzone przez pracownika Przemkowskiego Parku Krajobrazowego panią Iwonę. Zajęcia  bardzo zaciekawiły 
naszą młodzież, była prezentacja zdjęć  oraz szereg ciekawostek.  

             (AŁ)

20 stycznia w świetlicy wiejskiej w Jędrzychówku odbyła się szczególna uroczystość. Świętowaliśmy bowiem 
Dzień Babci i Dziadka. Dziadkowie licznie przybyli na uroczystość gdzie mogli zobaczyć jak pięknie występu-
ją ich wnuczęta. 
Dzieci ze świetlicy 
środowiskowej re-
cytowały wierszyki 
i śpiewały piosenki. 
W oczach niektó-
rych gości można 
było dostrzec łzę 
wzruszenia. Przy-
gotowane były 
również konkursy, 
w  których dziad-
kowie chętnie brali 
udział. Na zakoń-
czenie dzieci wrę-
czyły własnoręcznie 
wykonane kwiatki 
i laurki. Spotkanie 
przebiegło w miłej 
i  serdecznej atmosferze przy pysznym poczęstunku. Dzieci za trud włożony w przygotowanie tak wspaniałego 
występu były obdarowane cukierkami i całusami. 

             (AK)
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Krępa ma witacze

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek..” to sy-
gnał, że za tydzień kończy się karnawał i nadejdzie 
okres Wielkiego Postu. Mieszkańcy Krępy postanowi-
li wspólnie obchodzić ten dzień. 

W dniu 08.02.2018 r. w świetlicy wiejskiej spotkali 
się najmłodsi mieszkańcy Krępy, aby przy współpra-
cy ze starszym pokoleniem przygotować tradycyjne 
pączki. Dobra współpraca, mnóstwo rąk do pomocy 

W ramach XVIII edycji konkursu „Na najlepszą ini-
cjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi 
Powiatu Polkowickiego” mieszkańcy zbudowali pięk-
ne witacze, które zdobią naszą miejscowość. Witacze 
postawione zostały przy drogach wjazdowych do na-
szej miejscowości. Jeden od strony wjazdu z Nowego 
Dworu, drugi od strony wjazdu z Ostaszowa.

„Mam nadzieję, że ta inicjatywa skłoni miesz-
kańców do kolejnych działań oraz do dbałości  
o swoją wieś. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy 
znaleźli trochę wolnego czasu i oddali go na realizację 
tego zadania. Jednocześnie chcę się również pochwalić, 
że za tą pracę sołectwo zostało nagrodzone i zdobyło 
2.000 zł, które wykorzysta do realizacji nowego przed-
sięwzięcia” – podsumował sołtys Adam Sadowski.

        
      (MS)

Tłusty czwartek w Krępie
i powstały krępickie przysmaki. Miło spędzone popo-
łudnie, współpraca dzieci z dorosłymi to dobrze wyko-
rzystany czas na integrację wszystkich mieszkańców. 

Tradycja została utrzymana i liczymy na kolejne lata 
wspólnych wypieków. Dziękujemy wszystkim oso-
bom uczestniczącym w  czwartkowym spotkaniu 
i czekamy za rok. 

      (MB)
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W ostatnich miesiącach największa �rma przewozowa w regionie, Intertrans PKS SA z Głogowa, przeprowadzi-
ła analizę ruchu osobowego na liniach między Przemkowem a Głogowem.
Jak powiedział nam Pan Paweł Tryka - manager ds. przewozów, celem było zdobycie wiedzy o tym jak lepiej do-
pasować się do przewozowych potrzeb mieszkańców, co zrobić aby pasażerowie chętniej i częściej wybierali nasze 
połączenia. „Jeździliśmy po wszystkich dotychczasowych trasach i połączeniach stawiając się w roli podróżnego, aby 
lepiej zrozumieć jego sytuację. Obserwacje opisaliśmy, przeanalizowaliśmy i podjęliśmy konkretne decyzje” - mówi 
Paweł Tryka. 

Od 1 marca między Przemkowem a Głogowem wprowadzonych zostaje 11 par połączeń tzn. takich, które zaczy-
nają się i kończą w obu miastach. Pierwszy kurs zaczyna się w Przemkowie o godz. 5.30, a ostatni kończy o godz. 
19.20. Wszystkie jadące z Głogowa do Przemkowa autobusy przejeżdżają przez plac. 1000-lecia. Ważną zmianą 
jest wprowadzenie 7 par kursów, które swój początek i koniec mają na przystanku Przemków Huta ul. Topolowa. 
Bardzo dobrą informację dla podróżnych jest zmiana cen – ta najniższa zaczyna się od 8.80 zł na trasie po drodze 
nr 12, a najwyższa dotychczasowa cena 12,20 zł została obniżona do 10,50 zł i obowiązuje bez względu na przebieg 
trasy drogami bocznymi.

Będziemy kontynuować prace nad dalszym dostosowaniem rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców, dlatego 
pojawił się pomysł, aby zwrócić się z pytaniem do mieszkańców, czy chcieliby korzystać z przystanku autobuso-
wego przy galerii Glogovia. Naszym zdaniem taki przystanek byłby udogodnieniem dla chcących zrobić zakupy 
w tym centrum handlowym. Odpowiedzi można udzielić na facebooku Urzędu Miejskiego w Przemkowie oraz 
przez wypełnienie ankiety jaką mają kierowcy w naszych autobusach obsługujących linie między Przemkowem 
a Głogowem.

     Za udzielenie odpowiedzi serdecznie dziękujemy.

            (Intertrans)

Zmiany na lepsze w przewozach do Głogowa
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Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej od 05.09.2017 r. zarządza cmentarzami komunalnymi w Przemko-
wie oraz na terenie Gminy Przemków w miejscowościach: Wysoka, Krępa, Jakubowo Lubińskie.

W ramach zarządzania i  administrowania cmentarzami do naszych podstawowych obowiązków należy:
• prowadzenie rejestru osób pochowanych na cmentarzach - w sposób tradycyjnyi elektroniczny,
• archiwizacja danych osób pochowanych na cmentarzu,
• nadzór nad sposobem zagospodarowania kwater grzebalnych,
• utrzymanie porządku na cmentarzach oraz zapewnienie dostępu do wody,
• przedłużanie opłaty za miejsca pod grób na okres kolejnych 20 lat,
• ustalanie z organizatorami ceremonii pogrzebowej terminu pochówku, miejsca pochówku itp.

MZGM określa zasady korzystania z terenu cmentarzy, kaplicy i urządzeń cmentarnych, wydaje zgody na wjazd 
na cmentarz, postawienie pomnika i zagospodarowanie miejsca wokół grobu. Wykonując czynności zarządzania 
MZGM jest uprawniony do sprawowania nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem pochówku, ekshumacji.

Opiekunowie grobów mogą sprawdzić ważność opłat oraz zaktualizować dane dysponentów grobów.
Cennik za usługi cmentarne zgodnie z uchwałą nr XXX/146/17 Rady Miejskiejw Przemkowie z dnia 7 mar-

ca 2017 r. oraz regulamin dla korzystających z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków zgodnie 
z uchwałą nr XXXVII/169/17 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 5 października 2017 r. jest dostępny na tabli-
cy ogłoszeń, na stronie www.mzgmprzemkow.pl oraz na stronie internetowej Gminy Przemków. W powyższych 
sprawach zapraszamy do kontaktu z Administratorem Cmentarza ul. Długa 4, 59-170 Przemków, tel. 76 8 319 911, 
sekretariat tel. 76 8 319 462. Biuro czynne w godzinach 7:00 – 15:00, we wtorek od 8:00 do 16:00

Po godzinie 15 i w dni wolne od pracy tel. 515 508 463.
             (MZGM)

Zarząd cmentarzami w Przemkowie

Cmentarz ul. Kaczanowska

Cmentarz ul. Strzelecka

Cmentarz Wysoka

Cmentarz Krępa
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6 marca 2018r.  dyrektor Zespołu Szkół im. Ire-
ny Sendler w Przemkowie Monika Dźwigaj  i pre-
zes Firmy Ligum POL Sp. z o.o. w Głogowie Piotr 
Walkowiak podpisali umowę patronacką nad grupą 
uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół  
w Przemkowie. Patronat dotyczy uczniów, którzy 
wybiorą zawód operator obrabiarek skrawających. 
Powyższa umowa umożliwi uczniom odbycie prak-
tycznej nauki zawodu w �rmie Ligum w  Głogowie, 
zdobycie szeregu dodatkowych uprawnień, a w przy-
szłości zatrudnienie dla najlepszych.

W skład Grupy LIGUM wchodzą zakłady: z Czech, 
ze Słowacji, z Ukrainy, z Rosji, z Niemiec, z Anglii, 
z  Hiszpanii oraz zakład w USA - LIGUM Chica-
go, obejmujące swym zasięgiem rynki Europy, Azji 
i Ameryki. LIGUM należy do koncernu Westland, 
światowego lidera w produkcji walców o�setowych 
na pierwsze wyposażenie (OEM) dla producentów 
maszyn oraz dla klientów indywidualnych. LIGUM 
oferuje walce o�setowe w systemie podmiany go-
towych do druku, produkcję tulei �eksodrukowych 
(sleeves) oraz usługę gumowania walców dla różnych 
gałęzi przemysłu z wykorzystaniem okładzin gumo-
wych, silikonowych i poliuretanowych.

Podpisanie umowy połączone zostało z wycieczką 
zawodoznawczą uczniów klas III Gimnazjum. Dzięki 
tej wizycie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o lokal-
nym rynku pracy, poznali możliwości wykorzystania 
umiejętności zawodu operator obrabiarek skrawają-
cych, dowiedzieli się o zasadach rekrutacji w �rmie 
produkcyjnej.
      (ZS)

Wydawnictwo: Drukarnia Wydawnictwo DRUK-AR 
67-200 Głogów • ul. Mechaniczna 30 tel./fax 76 834 19 88 • e-mail: glogow@druk-ar.pl • www.druk-ar.pl

Informujemy, że w  okresie od 15.03.2018 r. do 30.09.2018 r.  na terenie Gminy Przemków będzie przepro-
wadzana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacji dokona �rma:
R.O.T RECYCLING ODPADY TECHNOLOGIE S. C. KRZYSZTOF TYRAŁA, EWA HULEK Gliwice.

Nowe możliwości dla uczniów Zespołu Szkół w Przemkowie
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