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Szanowni Mieszkańcy,

w tym szczególnym świątecznym okresie chciałbym 
Wam i Waszym najbliższym złożyć życzenia zdro-
wych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych. 
Mam nadzieję, że wszyscy spędzimy je przy świątecz-
nym stole w gronie rodziny i przyjaciół. Życzę Pań-
stwu odpoczynku, radości i skupienia w tym wyjąt-
kowym czasie. Niech odradzające się życie rozbudzi 
w nas nadzieję i wzajemną życzliwość na przyszłość.

Pierwsze miesiące nowej kadencji za nami. Z przyjem-
nością i satysfakcją chciałem Państwa poinformować, 
że wraz z przyjęciem przez Radę Miejską zapropono-
wanego przeze mnie budżetu na 2019 rok, nasza gmi-
na zakończyła ostatecznie kilkuletni plan naprawczy. 
Sytuacja finansowa jest stabilna, nie ma zagrożenia 
dla funkcjonowania i rozwoju gminy. Nadal powin-
niśmy jednak rozsądnie planować nasze inwestycje 
i wydatki oraz pilnować poziomu zadłużenia, żeby sy-
tuacja kryzysu i zapaści finansowej Gminy nigdy się 
nie powtórzyła. Nasze wspólne działania uzdrawiają-
ce finanse, zostały dostrzeżone na zewnątrz - w  ran-
kingu najważniejszego pisma o samorządzie “Wspól-
nota” Gmina Przemków zajęła 1 miejsce na Dolnym 
Śląsku, a 5 miejsce w Polsce jeżeli chodzi o redukcję 
zadłużenia w latach 2014-2017 (spadek o 35%). Ten 
sukces nie byłby możliwy bez pomocy i zrozumie-
nia mieszkańców dla czasami ciężkich decyzji, które 
zmuszony byłem wspólnie z Radnymi poprzedniej 
kadencji podjąć. Za to chciałem wszystkim serdecz-
nie podziękować. 

Nowa kadencja to nowe wyzwania. Zależy mi na 
sprawnym funkcjonowaniu zarówno Urzędu, jak 
i jego jednostek organizacyjnych. W związku z tym 
przeprowadziłem kilka zmian organizacyjnych 
w Urzędzie Miejskim. Połączone zostały ze sobą re-
feraty, co doprowadziło do zmniejszenia ich liczy  
z 6 do 4 oraz pozwoliło jasno określić zadania każde-
go z nich. Zmniejszona została również liczba stano-
wisk kierowniczych, stworzona została uproszczona 
i bardziej przejrzysta struktura urzędu. Powołałem 
również swojego zastępcę, którym została dotych-
czasowa kierownik referatu, Pani Magdalena Kania.  
To doświadczona i pracowita osoba, która w po-
przedniej kadencji sprawnie kierowała referatem 
w trudnej sytuacji i skutecznie pozyskiwała fundusze 
zewnętrzne. Poza nowymi obowiązkami jest ona od-
powiedzialna, tak jak dotychczas, za funkcjonowanie 
referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Brak 
zastępcy stanowił zagrożenie dla ciągłości funkcjono-
wania gminy i według niektórych Regionalnych Izb 
Obrachunkowych mógł stanowić naruszenie prawa. 

W najbliższym czasie będę również przyglądał się 
funkcjonowaniu i realizacji zadań przez inne jednostki 
gminne i jeżeli będzie to konieczne przeprowadzał 
zmiany. Dobrym przykładem zmian jest MZGM, 
który po przejęciu zarządzania cmentarzami, od tego 
roku zajmuje się również utrzymaniem czystości i zie-
leni na terenie gminy. 

BURMISTRZ PRZEMKOWA
JERZY SZCZUPAK



Wieści Przemkowskie nr 1/2019URZĄD MIEJSKI

4

Wszystkie przeprowadzone zmiany mają służyć 
mieszkańcom: poprawić obsługę, usprawnić pracę 
urzędników oraz umożliwić skuteczne pozyskiwanie 
funduszy unijnych. W naszej sytuacji finansowej po-
zyskiwanie funduszy zewnętrznych jest kluczem do 
rozwoju gminy i poprawy zaniedbanej infrastruktury, 
szczególnie drogowej. 
 
Przygotowujemy kolejne wnioski i dokumentacje na 
niezbędne zadania i inwestycje w  latach 2019-2023, 
będą dotyczyć przede wszystkim dróg na terenie ca-
łej gminy, ale również min. stadionu czy rewitalizacji 
centrum miasta. 

Cały czas realizujemy kolejne zadania, na które udało 
nam się pozyskać znaczne dofinansowanie. W marcu 
miałem przyjemność przekazać klucze i dokumen-
ty średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 
MAN TGM  13.290 naszej Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Przemkowie. Zakup auta wartego 900 tys. zł nie 
byłby możliwy gdyby nie pozyskanie dofinansowania 
z kilku źródeł i instytucji oraz  bardzo dobra współ-
praca między Zarządem OSP a Gminą. Wspólnymi 
siłami udało się zrealizować bardzo trudny i bardzo 
potrzebny dla poprawy bezpieczeństwa projekt. Bar-
dzo serdecznie chciałbym za to podziękować.

W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonaw-
ca i  podpisana umowa na remont świetlicy w miej-
scowości Wysoka w kwocie 1 mln zł. Projekt zakła-
da przebudowę wraz z rozbudową oraz wyposażenie 
świetlicy, a na zadanie pozyskaliśmy środki zewnętrz-
ne w wysokości 0,5 mln zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Był to bardzo trudny projekt, 
w którym startowała większość dolnośląskich Gmin, 
a my zajęliśmy w nim 5 miejsce.

Czekamy na podpisanie umowy na przebudowę 
dróg na ulicy Rentowej i Klonowej na osiedlu Huta. 
Wartość inwestycji to 1 mln zł, a dzięki zrozumieniu 
i wsparciu wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka 
powinniśmy uzyskać 70% dotacji na ten cel. 

Niedługo zostanie podpisane porozumienie mię-
dzy Gminą Przemków a Urzędem Marszałkowskim 
na dalszą realizację remontu drogi wojewódzkiej 
nr  328. Tym razem remontowany będzie odci-
nek od km 20+774 do skrzyżowania ul. Zamkowej  
z ul. Plac  Wolności. Całkowity koszt zadania to 720 
tys. zł, dotacje ze strony Gminy to tylko 216 tys. zł. 

Nadzór nad realizacją będzie sprawować Dolnośląska 
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Nie rezygnujemy z remontu chodników i nawierzchni 
w centrum miasta. Po raz kolejny złożyliśmy  wnio-
sek w  ramach konkursu w Dolnośląskim Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na realizację projektu “Rewi-
talizacja zdegradowanej części Przemkowa poprzez 
remont chodników i dróg”. Jeżeli otrzymamy dofinan-
sowanie rozpoczniemy remont chodników części uli-
cy Zamkowej, ulicy Powstańców Styczniowych, ciągu 
pieszo-jezdnego przy ulicy Zamkowej oraz remontu 
nawierzchni dróg ulicy Reja, części ulicy Zamkowej, 
ulicy Powstańców Styczniowych i Nowej.

Otrzymamy również dofinansowanie z programu re-
montu dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tym 
razem będzie to droga na terenie sołectwa Wilkocin.

Po wielu rozmowach z mieszkańcami oraz Radnymi 
przystępujemy również do, niezbędnej ze względu na 
bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, zmiany orga-
nizacji ruchu na ul. Głogowskiej. Sytuacja, która ma 
tam miejsce jeżeli chodzi o ruch samochodowy nie 
może dłużej trwać. Przygotowanie dokumentacji po-
trwa kilka miesięcy i mam nadzieję, że wprowadzone 
zmiany spotkają się z Państwa zrozumieniem i apro-
batą.

W związku z zainteresowaniem kilku firm rozbiórką 
i wywozem materiałów znajdujących się na zrekul-
tywowanym składowisku odpadów na osiedlu Mała 
Huta, chciałem poinformować, że podjąłem zdecy-
dowane kroki aby temu zapobiec. Uważam, że takie 
działania będą bardzo szkodliwe dla naszych miesz-
kańców, ekologii oraz infrastruktury. Na mój wniosek 
Rada Miejska jednogłośnie podjęła apel skierowany 
do starosty polkowickiego i wojewody dolnośląskiego 
o zachowanie w obecnym stanie zrekultywowanego 
w 2011 r. składowiska odpadów przemysłowych Za-
kładów Metalurgicznych w Przemkowie.  Jestem już 
po spotkaniach zarówno z wojewodą dolnośląskim 
Panem Pawłem Hreniakiem, jak i starostą Panem 
Kamilem Ciupakiem i otrzymałem zapewnienie, że 
nie będzie ich zgody na realizację szkodliwej dla na-
szych mieszkańców inwestycji. Chciałem im bardzo 
podziękować za zrozumienie jak szkodliwa ze wzglę-
dów zdrowotnych, społecznych i infrastrukturalnych 
byłaby zgoda na rozbiórkę zrekultywowanego skła-
dowiska odpadów na os. Mała Huta. Tak jak zawsze 
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Budżet Gminy Przemków na 2019 r.
Na sesji w dniu 31 grudnia 2018 r. radni Rady Miej-
skiej w Przemkowie jednogłośnie podjęli uchwałę 
w sprawie budżetu gminy Przemków na 2019 rok. Po 
raz pierwszy od kilku lat, Gmina samodzielnie mogła 
uchwalić swój budżet. Przedłożony przez Burmistrza 
Przemkowa Jerzego Szczupaka projekt  został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową. Pozytywną opinię otrzymał także projekt 
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Przemków na lata 2019-2033.

W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 
34.806.046,00 zł, z tego: dochody bieżące na poziomie 
32.442.624,00  zł, dochody majątkowe w wysokości 
2.363.422,00  zł.  Łączna kwota planowanych wydat-
ków wynosi 34.012.754,00 zł, z czego wydatki bieżące 
zaplanowano na poziomie 29.712.332,00  zł, wydatki 
majątkowe w wysokości 4.300.422,00  zł. Planowana 
nadwyżka budżetu w wysokości 793.292,00 zł., zosta-
nie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych 
pożyczek i kredytów.

Przygotowanie projektu budżetu i jego uchwalenie na 
2019 r., możliwe było po opracowaniu i wdrożeniu 
programu postępowania naprawczego na lata 2016-
2018, który zakładał kompleksową restrukturyzację 
zobowiązań rozwiązującą problem skumulowanych 
zobowiązań z lat poprzednich oraz obniżenia obcią-
żeń wynikających ze spłaty zaciągniętych na zawyżo-
nych warunkach obsługi kredytów i pożyczek. Jest to 
niezaprzeczalny sukces Burmistrza Przemkowa, który 
skutecznie realizował przyjęty program postępowa-
nia naprawczego, realizując przy tym zadania Gminy, 
w tym niezbędne inwestycje w ramach pozyskanych 

z  zewnątrz środków. Zadłużenie Gminy na koniec 
2014 wynosiło 27 357 213,46 zł., wg. stanu na 30 wrze-
śnia 2018 r. zadłużenie spadło do kwoty 16 906 318,17 zł.

Wg rankingu zadłużenia jednostek samorządowych 
tygodnika „Wspólnota” Gmina Przemków została wy-
różniona w kategorii samorządów, które w najwięk-
szym stopniu doprowadziły do obniżenia poziomu 
swojego zadłużenia (zmiana poziomu zadłużenia po-
między rokiem 2014 a 2017 - zadłużenie ogółem jako 
procent dochodów budżetowych) zajmując 5 miejsce 
w Polsce, zmniejszając swoje zadłużenie o 34,98%.

W budżecie Gminy Przemków na 2019 r. zaplanowa-
no realizację zadań inwestycyjnych, na które Gmina 
starała się i w dalszym ciągu będzie poszukiwać no-
wych źródeł dofinansowania ze środków zewnętrz-
nych w  tym m.in. przebudowę dróg ul. Rentowej 
i   Klonowej, przebudowę świetlicy wiejskiej w Wy-
sokiej, dalszą rewitalizację centrum miasta w tym re-
monty chodników.

          (UM)

podkreślałem, nigdy nie było i nie będzie zgody na 
szkodliwe dla mieszkańców inwestycje i działania na 
terenie naszej gminy.

Nie wszystko o czym chcielibyśmy Państwa poinfor-
mować zmieści się w ramach artykułu czy nawet całej 
gazety wydawanej raz na kwartał. Ponieważ bardzo  
zależy mi na tym, żeby mieszkańcy byli dobrze poin-
formowani o tym co się dzieje na terenie naszej gminy, 
niedługo pod adresem przemkow.pl znajdziecie Pań-
stwo informacje nie tylko o sprawach urzędowych, ale 

o wszystkim co dzieje się na naszym terenie. Tworzy-
my również, wspólnie z  naszymi jednostkami, jeden 
profil facebookowy “Gmina Przemków”,  gdzie na bie-
żąco znajdziecie informacje z jednostek, wydarzenia, 
zdjęcia i relacje z tego co się dzieje w naszej Gminie. 
Jak zawsze zapraszam również do bezpośredniego 
kontaktu ze mną. 

Jeszcze raz życzę zdrowych i spokojnych Świąt Wiel-
kanocnych. 
     Jerzy Szczupak
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31 stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczu-
pak podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa z rozbudową wraz z wyposażeniem świetlicy 
wiejskiej w Wysokiej, Gmina Przemków”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 963 189,78 zł, a wyso-
kość przyznanego dofinansowania wynosi 498 274 zł. 

Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów 
wiejskich poprzez przebudowę obiektu świetlicy wiejskiej, obecnie cał-
kowicie nie nadającej się do użytkowania, która pełnić będzie funkcje 
kulturalne z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań. Dzięki reali-
zacji inwestycji nastąpi wzbogacenie oferty kulturalnej, rozwój usług 
dydaktyczno - wychowawczych i edukacyjnych dla mieszkańców so-
łectwa Wysoka, mających wpływ na zintensyfikowanie procesu inte-
gracji i włączenia społecznego. 

Dla mieszkańców wsi oznacza to, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace przy obiekcie świetlicy, tak długo 
wyczekiwanej przez nich inwestycji. Obecnie trwają procedury mające wyłonić wykonawcę zadania.  
                 (UM)

Pieniądze na świetlicę w Wysokiej

Zmiany w urzędzie
Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie wprowadzono nowy Regulamin Orga-
nizacyjny, zgodnie z którym obowiązuje nowy podział na komórki organizacyjne.
Urząd podzielony jest na referaty oraz samodzielne stanowiska: 
1) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (ORG) I piętro,
2) Referat Finansowy (FIN) parter budynku,
3) Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (GPI) II piętro,
4) Referat Usług Wspólnych  (RUN) II piętro,
5) Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ORG) I piętro pokój nr 16,
6) Samodzielne Stanowisko Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej i Dróg (ON) II piętro pokój nr 28.
Od 1 stycznia 2019 r. funkcję Zastępcy Burmistrza pełni pani Magdalena Kania, jednocześnie nadal kieruje połą-
czonym referatem GPI.
Zadania realizowane przez poszczególne referaty i stanowiska określa obowiązujący Regulamin Organizacyjny 
dostępny na stronach www.przemkow.pl w Elektronicznym zbiorze aktów prawnych Gminy Przemków.
              (UM)
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Gmina Przemków aktywnie poszukuje ze-
wnętrznych źródeł finansowania realizowanych 
i planowanych do wykonania zadań. W ostat-
nim czasie złożone zostały 2 kolejne wnioski 
o dofinansowanie. 

8 marca br. został złożony w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Dolnośląskiego wnio-
sek o dofinansowanie zadania pn. Rewitaliza-
cja zdegradowanej części Przemkowa poprzez 
remont chodników i dróg w ramach konkursu  
pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 
2019” Przedmiotem projektu jest wykonanie 
dalszego remontu dróg i chodników wyznaczo-
nych ulic Przemkowa znajdujących się w cen-
trum miasta, na obszarze rewitalizacji wyzna-
czonym w Lokalnym Programie Rewitalizacji 
dla Gminy Przemków na lata 2016-2023. Ten 
etap prac dotyczy remontu chodników części 
ulicy Zamkowej, ulicy Powstańców Stycznio-
wych, ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Zamko-
wej, oraz remontu nawierzchni dróg ulicy Reja, 
części ulicy Zamkowej, ulicy Powstańców Stycz-
niowych i Nowej. 

W marcu złożono także wniosek o dofinan-
sowanie zadania w ramach Odnowy Dolnoślą-
skiej Wsi. Planowany projekt dotyczy budowy 
kominka w świetlicy wiejskiej w Ostaszowie 
oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno – 
zabawowego przy świetlicy wiejskiej w Jędrzy-
chówku. Planowana do realizacji operacja jest 
inwestycją w przestrzeń publiczną, która łączy 
w sobie poprawę jakości życia mieszkańców wsi 
dzięki polepszeniu stanu infrastruktury publicz-
nej oraz aktywizację lokalną  i integrację miesz-
kańców sołectw.

19 kwietnia br. planowane jest złożenie wnio-
sku o dofinansowanie realizacji projektów ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-

2020, w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodar-
ka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności pu-
blicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddzia-
łania 3.3.1 – OSI „Efektywność energetyczna 
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, 
Typ 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych 
i odnawialne źródła energii - projekty doty-
czące zwalczania emisji kominowej – projekt 
grantowy”. Gmina Przemków złoży wniosek 
w partnerstwie z innymi Gminami tj. Gminą 
Miejską Głogów, Gminą Głogów, Gminą Żuko-
wice, Gminą Kotla, Gminą Radwanice i Gmi-
ną Jerzmanowa. W   przypadku pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku mieszkańcy Przemkowa, 
którzy spełnią warunki komlursu grantowego, 
będą mogli uzyskać dofinansowanie na moder-
nizację, likwidację systemów grzewczych obej-
mującą wymianę wysokoemisyjnych źródeł cie-
pła (np. starych pieców węglowych), instalację 
źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła, 
solarów) lub instalację kotłów spalających bio-
masę lub ewentualnie paliwa gazowe.

W najbliższych dniach podpisane zostanie 
porozumienie z Województwem Dolnośląskim 
w sprawie realizacji zadania pn.” Remont dro-
gi wojewódzkiej  nr 328 w Przemkowie od km 
20+774 do skrzyżowania ul. Zamkowej z ul. Plac  
Wolności” w ramach „Programu modernizacji 
dróg wojewódzkich”. Głównym celem inwestycji 
jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego w Przemkowie na przedmiotowym odcin-
ku drogi poprzez poprawę stanu nawierzchni. 
Po weryfikacji wniosku złożonego przez Gminę 
w 2018 r. zadanie zostało wytypowane do re-
alizacji w 2019 roku i będzie realizowane przez 
Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.
         (UM)

15 marca 2019 roku druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie otrzymali z rąk Burmistrza Przemkowa 
Jerzego Szczupaka klucze i dokumenty do zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 MAN 
TGM  13.290. 

Uroczystość odbyła się przed budynkiem Remizy OSP Przemków. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Mrukowicz 
– Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przemków wraz z Księdzem Proboszczem Igorem 
Popowiczem uroczyście poświęcili samochód. Do przecięcia wstęgi zaproszono: Zastępcę Starosty Polkowickiego 
Krzysztofa Nestera, Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, Zastępcę Dolnośląskiego Komendanta 

Nowy samochód dla OSP Przemków
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W budynku Urzędu Miejskiego w Przemkowie, tuż przy drzwiach wej-
ściowych, umieszczony został defibrylator AED Philips FRx HeartStart, 
urządzenie ratujące ludzkie życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji 
serca.

Za pomocą poleceń głosowych i wizualnych potrafi przeprowadzić, na-
wet osobę bez przygotowania medycznego, przez procedurę bezpiecznej 
defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Wczesne użycie defibrylatora po-
woduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, jeżeli defibrylację wykonano 
w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia. Szacuje się, że w Pol-
sce z  przyczyn związanych z nieprawidłowym działaniem serca umiera 
ponad 160 tys. osób rocznie. Większość to ofiary nagłego zatrzymania 
krążenia, często mylonego z zawałem. Nagłe zatrzymanie krążenia to 
stan, w  którym serce przestaje pracować w prawidłowy sposób, a jego 
skutkiem może być niedotlenienie organizmu. Po upływie około czterech 
minut od ustania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w cen-
tralnym układzie nerwowym. Zatrzymanie krążenia może zdarzyć się 
każdemu bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia, czy styl życia.

Zakup defibrylatora wraz z szafką, alarmem i oznakowaniem kosztował blisko 7 tys. zł. Jak jednak podkreśla 
burmistrz, każde uratowane życie jest bezcenne, a w budynku, do którego codziennie przychodzi wiele osób za-
łatwiających swoje sprawy, takie urządzenie jest niezbędne. Bezpieczeństwo klientów i pracowników Urzędu jest 
najważniejsze. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie potrzeby użycia defibrylatora, ale jeśli zdarzy się taka sytuacja, 
będziemy lepiej przygotowani - mówi Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak
                (UM)

Defibrylator w Urzędzie

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Marka Kamińskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej Sylwestra Jatczaka oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie Jarosława Smolarczyka.

 Zakup samochodu został sfinansowany ze środków:
1. w kwocie 189.910,00 złotych – Gmina Przemków,
2. w kwocie 72.000,00 złotych – budżet Województwa Dolnośląskiego,
3. w kwocie 30.000,00 złotych - Powiat Polkowicki,
4. w kwocie 60.000,00 złotych - Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie,
5. w kwocie 286.000,00 złotych – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz  

     z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
6. w kwocie 244.000,00 złotych - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie.
Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymały druhny: Anna Strychalska i Karolina Gliszczyńska, zaś Złoty Medal  
„Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh Jarosław Zawiłowicz.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Przemkowskim Ośrodku Kultury, gdzie swoim występem umilił czas 
zaproszonym gościom Zespół CYKADY.

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej podziękowali darczyńcom za okazane wsparcie słodkimi upominkami. 
                (UM)
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Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.) z dniem 
1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca 
się w prawo własności tych gruntów.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie  
budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budow-
lanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków 
mieszkalnych.

W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu, wielkość udziałów we współwłasności gruntów odpo-
wiada wielkości udziałów we współużytkowaniu wieczystym przed przekształceniem.

Opłata z tytułu przekształcenia

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę 
z tytułu przekształcenia. 
1) Wysokość opłaty jest równa wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
2) Opłata wnoszona jest przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
3) Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z tym, że opłata za rok 2019 płatna jest do dnia 
29 stycznia 2020 r.
4) Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, przez okres pozostały do 
wnoszenia tej opłaty, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie 
nieruchomości.
5) Opłata może podlegać waloryzacji z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz 
na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji.
6) Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty za przekształcenie może zgłosić 
na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia (opłata jednorazowa) w kwocie pozostającej do spłaty (iloczyn 
wysokości opłaty obowiązującej w danym roku oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat).

Zaświadczenie

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntów w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków sta-
nowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, które zostanie wydane:
1) z urzędu - w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub
2) na wniosek właściciela – w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub
3) na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot 
lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie  
30 dni od dnia otrzymania wniosku.
4) Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
5) Zaświadczenie zostanie dostarczone dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu oraz przesłane do Sądu 
Rejonowego w Głogowie, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do 
Starostwa Powiatowego w Polkowicach celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.



Wieści Przemkowskie nr 1/2019URZĄD MIEJSKI

Informacja dla przedsiębiorców

Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Właściciel gruntu będący przedsię-
biorcą, który wykorzystuje nieruchomość podlegającą przekształceniu do prowadzenia działalności gospodarczej, 
może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu 
przekształcenia przez okres dłuższy niż 20 lat tj. odpowiednio:
a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczyste-
go wynosiła 1%,
b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczyste-
go wynosiła 2%,
c) 33 lata, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczy-
stego wynosiła 3%.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemkowe, ul. Plac Wolności 25, pokój 
nr 30 , II piętro budynku lub telefoniczne pod numerem 76 8320 480.

              (UM)

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa, pośrednika między organami gminy i mieszkańcami sołectwa. Funkcja 
sołtysa znana jest w Polsce od XII wieku, a więc ma wiekową tradycję, mocno ugruntowaną w świadomości miesz-
kańców wsi. Sołtys to osoba, która potrafi słuchać i rozmawiać z ludźmi, zmotywować ich do działania na rzecz 
swojego sołectwa, potrafi łączyć ludzi, integrować ich, budować porozumienie w kwestiach konfliktowych, ale ma 
też odwagę reprezentować mieszkańców i ich postulaty na posiedzeniach rady i przed burmistrzem. 

Na terenie Gminy Przemków wybrano sołtysów na nową 5-letnią kadencję. Niektórzy z nich pełnią swoją funkcję 
od wielu lat, w niektórych sołectwach nastąpiły zmiany. Prezentujemy sylwetki nowo wybranych sołtysów.

Sołtysi na nową kadencję

Wojciech Poplata Sołtys Sołectwa Karpie
Wykształcenie średnie, żonaty, zawód elektromonter, zatrudniony w Tauron Dystrybucja 
S.A., hobby motocykle

„We wsi Karpie mieszkam od 6 lat. Za największe osiągnięcie uznaję zaskarbienie sobie za-
ufania mieszkańców, co zaowocowało wyborem mojej osoby na sołtysa. Co do planów na 
najbliższą kadencję to chciałbym skupić swoją działalność nad integracją społeczności nasze-
go sołectwa, poprawą bezpieczeństwa pod względem ruchu drogowego w naszej wsi, dopro-
wadzić do reaktywacji stawu, który niegdyś był jedną z wizytówek naszego sołectwa”.

Piotr Dziadykiewicz Sołtys Sołectwa Szklarki

Wykształcenie średnie techniczne, żona Jadwiga, córki Katarzyna i Dorota. 
Pracownik PWiK w Przemkowie. Zainteresowanie - historia. Lubi ekspery-
mentować w kuchni - pieczenie, gotowanie.
Funkcję sołtysa piastuje od 1990 roku, z przerwą - kiedy został radnym.
Największym osiągnięciem jakim może się pochwalić to zaufanie mieszkań-
ców Szklarek.

10
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„Sukcesy sołtysa są sukcesami mieszkańców, co przekłada się na 
piękniejące z roku na rok Szklarki. Bez współpracy i ciężkiej pracy 
mieszkańców nie byłoby: 
1/ wyremontowanej świetlicy – w tym zaplecza kuchennego  
      i  WC,
2/ przestronnego „Lipnego Centrum Rekreacji” z przeuroczą  
   altaną, placem zabaw i paleniskiem, które stanowią tło dla 
     wielu organizowanych imprez sołeckich i spotkań, 
3/  renowacji  krzyża i terenu wokół,
4/  zespołu folklorystycznego „Marzenie”.

Obowiązkowymi pozycjami w kalendarzu aktywności miesz-
kańców Szklarek jest przygotowanie palmy wielkanocnej, wieńca dożynkowego, tworzenie rękodzieła ludowego, 
którego kunszt i staranność pretenduje je do miana dzieł sztuki ludowej. 
Nie można zapomnieć o naszych paniach - życie bez nich, to jak ogród bez kwiatów – dlatego organizujemy przy-
jęcie z okazji Dnia Kobiet.
Wpisany już na stałe w nasz terminarz jest również „Dzień  Sąsiada”, który jest dowodem na doskonałą integrację 
mieszkańców Szklarek, a także okazją do podsumowania podjętych działań i podziękowania dla osób, które anga-
żują swój czas, środki i umiejętności na rzecz rozwoju wsi.
Plany na najbliższą kadencję to niezrealizowane bolączki wsi jakimi są: drogi, kanalizacja, budowa nowej świetlicy 
wiejskiej, ścieżki rowerowej do Przemkowa, oświetlenie  chodnika przy drodze krajowej nr 12”.

Janusz Pyrzyk Sołtys Sołectwa Piotrowice

Wykształcenie średnie - technik – obróbka skrawania, rodzina: 
żona Agata, córka Martyna i Aleksandra, syn Grzegorz i Michał. 
Od 2014 r. emerytowany górnik. Od 20 listopada 2017 r., zatrud-
niony w DZPK O/Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy. 
Moje hobby to działalność agroturystyczna, produkcja zdrowej 
żywności, poznawanie wartości kulturowych i historycznych na-
szego regionu. Sołtys wsi Piotrowice pełniący swoją funkcję drugą 
kadencję. 

Dotychczasowe osiągnięcia i zrealizowane zadania wspólnie 
z  mieszkańcami Piotrowic: wybudowanie wiat edukacyjnych oraz placu zabaw dla dzieci i młodzieży, remont 
świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego – terenu wcześniej nieużytkowanego, nie-
odpłatne pozyskanie ziemi dla zagospodarowania i przygotowania terenu pod planowany plac zabaw dla dzieci, 
prowadzenie zabiegów utrzymujących nawierzchnię boiska sportowego, współorganizowanie licznych spotkań 
integracyjnych, turystycznych i edukacyjnych, m.in. wiosenne spotkania PTTK, Ogólnopolski Wielki Dzień 
Pszczół, Spotkania Integracyjnego mniejszości etnicznych Przemkowa.

Plany na nową kadencję związane są z działaniami na rzecz mieszkańców wsi Piotrowice w zakresie poprawy 
warunków codziennego życia, bezpieczeństwa, a także możliwości aktywizacji zawodowej, dzięki wzmożeniu 
ruchu turystycznego. Planowane działania to między innymi: wykonanie ogrodzenia placu zabaw, organizacja 
spotkań integracyjnych, turystycznych oraz edukacyjnych, włączających i angażujących mieszkańców naszej wsi, 
dokończenie prac przy wiatach edukacyjno-wypoczynkowych, dostosowanie infrastruktury boiska sportowego 
do codziennego korzystania przez naszą młodzież, pozyskiwanie środków zewnętrznych dla planowanych przed-
sięwzięć infrastrukturalnych poszerzających place zabaw i miejsca odpoczynku mieszkańców. 
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Agnieszka Kuczma Sołtys Sołectwa Łężce

46 lat, szczęśliwa mężatka i matka trójki dzieci. W Łężcach mieszka od 27 lat, sołtysem jest 
od 9 lat.
„W poprzednich latach do najważniejszych osiągnięć mogę zaliczyć zadania wykonane 
wspólne z mieszkańcami Łężc: zakończenie remontu świetlicy i jej doposażenie - zakupienie 
nowych mebli i sprzętu kuchennego oraz krzeseł na salę, wspólna budowa placu zabaw, wy-
miana ogrodzenia przy krzyżu wiejskim.
Moje plany na przyszłość jako sołtysa dotyczyć będą  dalszego doposażenia świetlicy poprzez 

kupno stołów na salę, pracę nad lepszym wizerunkiem terenu przy świetlicy i całej wsi, współpraca z nowo po-
wstałym kołem gospodyń wiejskich naszej wsi, praca nad większą integracją mieszkańców poprzez organizowanie 
różnych spotkań i imprez”.

Janusz Matuszak Sołtys Sołectwa Krępa
Od 15 lat emerytowany górnik. Moją pasją jest ogród i działka, uprawiam winorośla.  
Jestem miłośnikiem rzeczy muzealnych, które posiadają znaczenie historyczne, zbieram rze-
czy szczególnie dotyczące historii Gminy Przemków. Jestem radnym trzeciej kadencji, po raz 
drugi pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie. 

„Bycie Sołtysem to wielka odpowiedzialność. Krępa to najpiękniejsza wioska na świecie. 
Mieszkam tu prawie od 15 lat. Zaangażowałem się w życie wsi, ponieważ mieszkają tu wspa-
niali ludzie, z którymi można wiele zdziałać. Kocham pracę na rzecz tutejszej społeczności. 

Razem z mieszkańcami uczestniczyłem w pracach upiększających Krępę w ostatnich latach. Pozwolę sobie wy-
mienić kilka z nich: zagospodarowanie placu w centralnym miejscu wioski, postawienie tam nowego krzyża, wy-
konanie ogrodzenia, postawienie „prawdziwka” kamienny postument, nadzór nad remontem świetlicy wiejskiej, 
wybudowanie chodnika do cmentarza oraz w środku cmentarza, uporządkowanie placu przy świetlicy, boisko 

 Małgorzata Somerfeld-Lasko Sołtys Sołectwa Ostaszów

Absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, artystka, pedagog, terapeuta, redaktor 
naczelna „Kuriera Regionalnego”. Wrocławianka, od dwóch lat mieszka w Ostaszowie - nie-
ustannie zauroczona tutejszą przyrodą i krajobrazem oraz serdecznością małych wielokultu-
rowych społeczności. W Ostaszowie prowadzi pracownię ceramiczną, w której na co dzień 
pracuje i prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych. Prywatnie mężatka, mama  Weroniki 
i Zosi. W czasie wolnym uwielbia przejażdżki konne po urokliwych okolicach Ostaszowa.

„Reprezentowanie zabytkowej wioski, która wyróżnia się bogatą historią oraz wieloma ciekawymi obiektami tu-
rystycznymi i kulturowymi, jest zaszczytem i dużą przyjemnością. Potencjałem naszej miejscowości jest nie tylko 
bogata historia i kultura. Największym skarbem są ludzie, którzy umiłowali tę ziemię i pragną dla niej poświęcić 
swój czas, wysiłek i zbudować coś dla przyszłych pokoleń. Sołtys, który działa w pojedynkę, jest z góry skazany na 
porażkę. Ważnym jest zbudowanie silnej grupy wsparcia i ciągłe poszukiwanie partnerów do działania. Właśnie 
taką grupą są ludzie działający społecznie, z którymi wspólnie zmieniamy oblicze wsi, a dzięki możliwości pozy-
skiwania pieniędzy na nasze pomysły mamy nadzieję na realizację wielu ciekawych inicjatyw. Jedną z nich jest już 
napisany i złożony wniosek przez grupę nieformalną „Kulinarne ostaszowianki” na grant z Dolnośląskich Małych 
Inicjatyw. Trwają  prace społeczne przy stawianiu nowego krzyża i rewitalizacji jego najbliższego otoczenia, od-
nawiane są  zniszczone witacze. Ogromną bolączką tej pięknie położonej w otulinie Parku Krajobrazowego wsi 
są dziurawe, nieutwardzone drogi i problemy z drożnością rowów odwadniających i przepustów pod drogami. 
Wioska od wiosny do późnej jesieni jest odwiedzana przez turystów, a stan dróg jest fatalny. Tutaj jednak jest ko-
nieczna dobra współpraca z Urzędem Miasta i Burmistrzem”.
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do piłki siatkowej przy świetlicy, organizacja dożynek gminnych w Krępie, zorganizowanie świetlicy dla dzieci, 
wybudowanie witaczy Krępy, uczestnictwo w dożynkach gminnych (organizacja stoisk i wsparcie przy realiza-
cji wieńców). Zorganizowanie tego wszystkiego nie byłoby możliwe bez pomocy i zaangażowania mieszkańców  
Krępy. Przy tej okazji chcę im podziękować. Jesteście kochani. 

To już było, a co przed Nami - remont remizy strażackiej, zagospodarowanie placu przy świetlicy na ognisko i gril-
la do wspólnych spotkań mieszkańców, zagospodarowanie terenu koło przepompowni ścieków (obsadzenie ich 
tujami), wybudowanie boiska do mini piłki nożnej, ułożenie chodnika przed kaplicą wiejską, odnowienie wnętrza 
świetlicy. To w sferze materialnej, a duchowej najważniejsza będzie integracja mieszkańców poprzez organizację 
imprez lokalnych, uczestnictwo w życiu gminy - dożynki, imprezy gminne. Obiecuję z tego miejsca, że będę służył 
razem z super radą sołecką pomocą i wsparciem każdemu mieszkańcowi Krępy. Razem, wspólnie możemy wiele 
zdziałać na rzecz Naszej wsi. 

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkim mieszkańcom Krępy wspaniałych 
Świąt i  miłego spędzenia czasu w gronie rodzinnym. Wasz Sołtys Janusz”.

Aneta Śliwka Sołtys Sołectwa Wilkocin
Wykształcenie średnie, pracownik administracyjno-biurowy, zawód wykonywany: młodszy 
specjalista do spraw systemu magazynowego w Firmie CCC S.A Polkowice. Hobby: turysty-
ka rowerowa, uprawa przydomowego ogrodu. Sołtys drugiej kadencji.

„Moje osiągnięcia w poprzedniej kadencji to zadania wykonane przy pomocy mieszkańców 
Wilkocina m.in. odnowienie elewacji budynku świetlicy, remont tarasu, pomoc w budowie 
placu zabaw, odmalowanie sali świetlicy, własnoręcznie uszyte firany, budowa wiaty pikniko-
wej. Moje plany na nową kadencję: dokończenie placu rekreacyjnego za budynkiem świetli-
cy, renowacja altany, wymiana dachu świetlicy oraz remont drogi”.

Tomasz Rydzanicz Sołtys Sołectwa Wysoka

Wykształcenie: technik mechanik, zawód: mechanik maszyn górniczych pod ziemią,  
stan rodziny: żona i dwójka dzieci, hobby: kolekcjonerstwo (monety i banknoty polskie).
Sołtys pełniący swoją funkcję drugą kadencję.

Osiągnięcia w dotychczasowej działalności na rzecz wsi: 
- stworzenie placu zabaw przy współpracy z mieszkańcami wsi,
- zdobycie II miejsca w XXVIII edycji konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną wsi Powia-

tu Polkowickiego,
- branie czynnego udziału w inicjatywach społecznych służących podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego,
- dbanie o estetykę wsi (wykaszanie trawy przy pomocy mieszkańców sołectwa),
- zainicjowanie remontu świetlicy wiejskiej w Wysokiej,
- aktywny udział wsi w dożynkach gminnych,
- wymiana przystanków autobusowych,
- wkład w doświetlenie sołectwa (dostawienie lamp w newralgicznych miejscach wsi),
- wymiana chodnika przy posesji nr 42.

Plany na najbliższa kadencję: głównym zadaniem na najbliższą kadencję jest remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej, jak również remont drogi przy odnodze wsi, od numeru domu 22 do nr 1. 
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Iwona Kosińska Sołtys Sołectwa Jakubowo Lubińskie

Funkcję sołtysa sprawuje drugą kadencję.
„Urodziłam się i wychowałam w Przemkowie, a po ślubie przeprowadziłam się do rodzinne-
go domu męża. Od 19 lat mieszkam w Jakubowie Lubińskim i wraz z małżonkiem wychowu-
jemy dwie córeczki w wieku 7 i 12 lat.  Lubię tańczyć, eksperymentować w kuchni, spotykać 
się z ludźmi i jak każdy polak lubię dobrze zjeść :) W wolnym czasie jeżdżę na rowerze, upra-
wiam nordic walking i spędzam czas z przyjaciółmi”.

„Jako sołtys pragnę skupić się na tematach, które są najpilniejsze dla mieszkańców m.in. budowa i remonty chod-
ników wzdłuż głównych dróg aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności naszych dzieci 
w drodze do szkoły. Chcę się także zająć działaniami na rzecz aktywizacji i integracji wszystkich pokoleń”. 

Kazimierz Woźniak Sołtys Sołectwa Jędrzychówek

Lat 60, od urodzenia mieszkaniec gminy Przemków i sołectwa 
Jędrzychówek, żonaty - żona Wanda, córki Anna i Wioleta oraz 
syn Dominik, od 1978 r. prowadzę gospodarstwo rolne, które 
przejąłem po rodzicach. 

„Po raz szósty mieszkańcy Jędrzychówka powierzyli mi funkcję 
sołtysa, wcześniej przez trzy kadencje pracowałem jako radny 
gminy. 

Moim marzeniem jest dokończenie zagospodarowania terenu wokół budynku świetlicy - zgodnie z opracowanym 
planem, budowa chodnika przez wioskę, dokończenie budowy drogi do Łąkocin.

Ostatnie lata w naszym sołectwie to czas integracji i intensywnych prac społecznych. Podjęliśmy wiele inicjatyw 
dla poprawy estetyki naszego sołectwa oraz integrację mieszkańców we wsi jak i z naszymi sąsiadami z gminy 
czy powiatu. Stało się już chyba tradycją nasze uczestnictwo w powiatowym konkursie na realizację inicjatyw 
społecznych w celu integracji mieszkańców i podniesienia estetyki terenów wiejskich. Dzięki naszemu wysiłkowi 
i aangażowaniu oraz bardzo dobrej współpracy z Panem Burmistrzem we wsi widać duże zmiany. Wyremontowana 
została świetlica wiejska, a przed wejściem do budynku położona została kostka brukowa. Wokół  samego budynku 
zasadzono krzewy i kwiaty. Późną jesienią rozpoczęto budowę ogrodzenia wokół świetlicy. Mieszkańcy sami 
wykonali wszystkie prace związane z montażem ogrodzenia i położeniem kostki. W 2018 r. w miejsce starego, 
grożącego zawaleniem krzyża wybudowaliśmy nowy, a po uroczystej mszy św. z poświęceniem nowego krzyża, 
wszyscy obecni wraz z księdzem proboszczem zostali zaproszeni do świetlicy na wspólny poczęstunek.

W budynku świetlicy wiejskiej prowadzone są już od dłuższego czasu spotkania świetlicy środowiskowej 
prowadzone przez panią Anitę. Nasze dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Odbywają się u nas spotkania 
z okazji Dnia Babci i Dziadka, dzień dziecka, pożegnanie lata, mikołajki. Teraz w marcu z okazji święta kobiet 
8 marca oraz dnia mężczyzny 10 marca została zorganizowana  wspólna biesiada pań i panów w świetlicy wiejskiej. 
Nasze działania w ostatnim czasie pokazują, że chcieć to móc. Nawet taka mała społeczność jak my może zmieniać 
swój mały świat na lepsze. Mamy kolejne plany i cele do realizacji. Nie zamykamy się na nowoczesność, ale też nie 
zapominamy o tradycji. Chcemy nadal  się rozwijać  i nasze sołectwo – naszą małą ojczyznę. Mamy nadzieję, że 
nie braknie nam pomysłów do realizacji  na kolejne lata”.
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Kolejna droga dojazdowa do pól na terenie Gminy Przemków zostanie wyremontowana. Tym razem będzie to 
droga w Wilkocinie. W bieżącym roku zostanie wyremontowany odcinek drogi biegnący przez miejscowość 
Wilkocin, od drogi wojewódzkiej nr 328 do pól. W przyszłości planuje się remont dalszego odcinka drogi pro-
wadzącego do gruntów rolnych. 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął 
w  dniu 28 marca 2019 roku uchwałę w sprawie 
udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskie-
go w 2019 roku pomocy finansowej w formie dota-
cji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na  
finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości 
gruntów rolnych. Gminie Przemków przyznano dofi-
nansowanie w wysokości 110 tys. zł. Wniosek został 
złożony 30 listopada 2018 r. Łączne dofinansowanie 
z samorządu województwa dla jednostek samorządu 
terytorialnego - gmin i powiatów, na ochronę, 
rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych 
wynosi prawie 18 mln zł. Pieniądze trafią do 91 gmin 
i  22 powiatów w całym regionie.

Planuje się wykonanie remontu drogi na odcinku 1,1 km. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w  Wilkocinie ujęta jest w Planie urządzeniowo-rolnym Gminy Przemków.      
                   (UM)

Remont drogi w Wilkocinie

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę 
wyrażającą stanowisko w sprawie udziału w Progra-
mie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruk-
tury Kolejowej, dzięki której planuje się rewitalizację 
linii kolejowych na Dolnym Śląsku, w tym na terenie 
Gminy Przemków. Nie odbyło się to bez aktywnego 
zaangażowania Marszałka Województwa Dolnoślą-
skiego Cezarego Przybylskiego i wsparcia Burmistrza 
Przemkowa Jerzego Szczupaka.

Podstawowym celem realizowanych przedsięwzięć in-
westycyjnych na terenie województwa dolnośląskiego 
są bezpośrednie relacje łączące stolicę województwa 
lub główne ośrodki subregionalne z miastami i waż-
nymi obszarami turystycznymi, przyrodniczymi czy 
zabytkowymi o znaczeniu ponadregionalnym, które 
są obecnie pozbawione obsługi transportem kolejo-
wym. Za priorytetowe uznano m.in. rewitalizację in-
frastruktury kolejowej łączącej bezpośrednio Legnicę 

Rewitalizacja linii kolejowych

z powiatem polkowickim przez Chojnów i Rokitki, 
zapewniającej bezpośredni dojazd do miast Chocia-
nów i Przemków, a także do Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego. Uruchomienie tych połączeń kole-
jowych sprawi, że zniknie problem wykluczenia ko-
munikacyjnego w Przemkowie.
       
         (UM)
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Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Polkowickiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w związku 
z  rozstrzygnięciem XIX edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi 
powiatu polkowickiego”, Gminie Przemków przyznano pomoc finansową w wysokości 9 000,00 zł. 

Dla miejscowości z terenu naszej gminy, które zgłosiły swoje inicjatywny do konkursu, przyznano następujące 
nagrody: 
1) III nagroda dla miejscowości Piotrowice w wysokości 3.000 zł;
2) wyróżnienia dla miejscowości: 

a. Jędrzychówek - 2.000 zł;
b. Szklarki – 2.000 zł;
c. Łężce – 2.000 zł.

Celem konkursu jest poprawa i dbałość o estetykę otoczenia i stan środowiska naturalnego, podniesienie 
atrakcyjności wsi, pobudzenie inicjatyw społecznych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców wsi 
i wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców powiatu polkowickiego.
 
Sołectwa zaplanowały wydanie przyznanych nagród na urządzenia, materiały i artykuły służące całości lokalnej 
społeczności, w tym doposażenie świetlic wiejskich lub terenu wokół świetlic. Nagrody z Powiatu Polkowickiego 
pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych sołectw i potrzeby lokalnych społeczności. 

Obecnie ogłoszona została kolejna edycja konkursu, w której sołectwa miały czas na zgłaszanie inicjatyw do 15 
kwietnia br. Będziemy na bieżąco informować o rozstrzygnięciach kolejnej edycji konkursu.
                 (UM)

Nagrody z Powiatu Polkowickiego 
za inicjatywy lokalne

W maju br. na terenie sołectw Gminy Przemków zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka odpadów odbędzie się w następujących terminach 
i miejscowościach:
- miejscowości: Ostaszów, Karpie, Krępa, Łężce, Szklarki, Piotrowice – 27 maja 2019 r. (poniedziałek),
- miejscowości: Jakubowo Lubińskie, Wysoka, Wilkocin, Jędrzychówek, Łąkociny, Węgielin – 28 maja 2019 r. 
(wtorek).            
                (UM)

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
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Burmistrz Przemkowa informuje, iż w każdy ostatni 
czwartek miesiąca w godzinach od 11.00 do 12.00 
w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, w pokoju nr 32 
(II piętro) będzie pełnił dyżur Urbanista - 
Pani arch. Katarzyna Grochowska.

Zapraszamy zainteresowanych. 
          (UM)

25 kwietnia 2019 r. 
30 maja 2019 r. 
27 czerwca 2019 r. 
25 lipca 2019 r. 
29 sierpnia 2019 r. 
26 września 2019 r. 
31 października 2019 r. 
28 listopada 2019 r. 
19 grudnia 2019 r. 

Dyżur Urbanisty

Karta Dużej Rodziny to system zniżek 
i   dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ 
zarówno w instytucjach publicznych jak i firmach 
prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 
tańszego skorzystania z oferty podmiotów m.in. 
z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy 
rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin 
wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr 
i  usług.

Od stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny 
dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej 
(plastikowej) i elektronicznej (na urządzeniach 
mobilnych).
Prawo do posiadania Karty przysługuje 
członkowi rodziny wielodzietnej, przez które 
rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) 
lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co 
najmniej 3 dzieci:

•	 w wieku do 18 roku życia,
•	 w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
•	 bez ograniczeń wiekowych, w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o znacznym bądź 
umiarkowanych stopniu niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia,
•	 cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polski na podstawie 
zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia 
na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, poz. 1948 i 2066 
oraz z  2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje 
rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich 
wiek w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny

Terminy dyżurów:
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Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.
Karta Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (za 1 kartę) w przypadku gdy:

•	 członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek została już wydana wyłącznie karta tradycyjna i następnie 
członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną,
•	 członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek została już wydana wyłącznie karta elektroniczna 
i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę tradycyjną.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można otrzymać i złożyć w Urzędzie Miejskim w Przemkowie 
w godzinach pracy Urzędu lub złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej 
Emp@tia (wymagany Profil Zaufany).
                  (UM)

2 maja będziemy obchodzić Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Jest to jedno z najmłodszych świąt 
państwowych, ustanowione na mocy ustawy z 20 lu-
tego 2004 roku o zmianie ustawy o godle, barwach 
i  hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, aby propagować 
wiedzę o symbolach narodowych oraz polskiej tożsa-
mości. Święto Flagi obchodzone jest między świętami 
państwowymi tj. Świętem Pracy - 1 maja a Świętem 
Konstytucji 3 Maja. 

Są dwa powody historyczne, dla których Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej ustanowiono właśnie 2 maja.  Pierw-
szym powodem było założenie 2 maja 1945 roku biało
-czerwonej flagi na kolumnie zwycięstwa w Berlinie, 
przez polskich żołnierzy zdobywających stolicę hitle-
rowskich Niemiec. Po drugie, w czasach PRL, 2 maja 
obywatele mieli nakaz zdejmowania flag po 1 maja, 
tak aby nie były one wywieszone podczas nieuznawa-
nego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 
3 Maja. 

Tego dnia organizowane są liczne akcje patriotyczne, 
które przypominają o biało- czerwonych barwach na-
rodowych. 

Duża część nas obchodzi święto przez wyekspono-
wanie na domu flagi państwowej. Wywieszając flagę 
z okazji świąt państwowych, dajemy wyraz uhonoro-
wania oraz obchodzenia przez nas święta. Pamiętaj-
my, że tak jak inne symbole RP, musi ona być otoczona 
szacunkiem i należną czcią. Jest to prawo i obowiązek 
każdego obywatela RP, organów państwowych, insty-
tucji i organizacji. Ustawa o godle, barwach i hymnie 
zezwala na eksponowanie flagi narodowej z okazji 
świąt i rocznic państwowych oraz z okazji innych 

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

uroczystości o zasięgu państwowym i lokalnym. Flagi 
możemy wywieszać również wówczas, kiedy chcemy 
uczcić ważne wydarzenia naszego życia prywatnego, 
pod jednym warunkiem - musi ona być otoczona sza-
cunkiem i należną czcią. Także podczas przechowy-
wania, gdy nie jest ona eksponowana.To drugi maja 
jednak jest dniem, kiedy najczęściej widzimy powie-
wające biało-czerwone barwy na budynkach, ulicach, 
masztach. 

Flaga, którą wywieszamy powinna być czysta, wypra-
sowana i niepostrzępiona, zawsze zadbana. Przymo-
cowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu, np. 
przywiązana lub przymocowana pinezką do drzewca. 
Flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała 
podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie. 
Jeżeli flaga zaplącze się dookoła drzewca, trzeba ją 
rozplątać. Miejsce umieszczenia flagi powinno być 
honorowe, nie ujmujące jej godności oraz zapewnia-
jące jej dobrą widoczność o każdej porze dnia i nocy. 
Obywatele nie powinni umieszczać flagi na maszcie 
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Wraz z topniejącym śniegiem i nadchodzącą wiosną 
pokazały się na terenie naszej gminy zanieczyszczone 
tereny, na które regularnie wywożone są śmieci. Mu-
simy pamiętać, że tworzenie dzikich wysypisk śmieci 
jest karane grzywną. Ludzie wyrzucający śmieci do 
lasów nie mogą czuć się bezkarni. Wielu z nich udaje 
się rozpoznać dzięki sprawdzeniu zawartości śmieci, 
gdzie w wielu przypadkach można znaleźć informacje 
o właścicielu odpadów. Ponadto coraz więcej z nas za-
czyna zwracać uwagę na osoby zanieczyszczające las 
lub inne tereny zielone.

Przypominamy, że obowiązują nas - właścicieli (użyt-
kowników) nieruchomości - przepisy ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach. W myśl art. 5 
ust. 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości zapew-
niają utrzymanie czystości i porządku przez:
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym,

Porządek na terenie gminy

znajdującym się na szczycie ich domów czy innych 
prywatnych zabudowań. Umieszczenie takie jest 
oznaką, że wewnątrz budynku sprawowane są funk-
cje państwowe. Osoby prywatne wywieszają flagi przy 
wejściu do swojego budynku, z okna lub na balkonie, 
mogą także ją podnieść na maszcie przed swym bu-
dynkiem. Flagi państwowej nie używa się do nakry-
wania stołów, mównic czy pojazdów. Nie powinno się 
również nakrywać nią odsłanianych tablic lub pomni-
ków. Zamiast niej lepiej posłużyć się biało-czerwoną 
wstęgą. Na fladze państwowej oraz jej wizerunkach 
nie należy umieszczać napisów ani grafik. Nie należy 
też mocować do niej jakichkolwiek przedmiotów.

W Polsce nasze symbole państwowe mają pierw-
szeństwo przed każdym innym znakiem, np. znaka-
mi  miast, organizacji krajowych i  międzynarodo-
wych, flaga państwowa powinna zajmować zawsze 
honorowe miejsce względem symboli innych państw 
oraz symboli innych rodzajów. Miejscem pierwszym 
(uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby 
stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, 
patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym pa-

trzy orzeł). Jest to zasada heraldyczna, przeniesiona 
do protokołu flagowego, zgodnie z którą prawą stronę 
tarczy herbowej określa się z pozycji trzymającego ją 
niegdyś rycerza. Tradycyjnie godło i flaga pełnią rolę 
szczególnych znaków informacyjnych: umieszczone 
na lub wewnątrz budynku komunikują, że znajduje 
się w nim urząd administracji publicznej. Umieszczo-
ne w większej liczbie stają się dekoracją akcentującą 
wydarzenie państwowe lub narodowe. 

Jeżeli flaga jest wstanie nie nadającym się już do użyt-
ku, powinna być zniszczona w sposób godny, najle-
piej przez spalenie lub pocięcie w taki sposób, aby 
rozdzielić barwy. Flagi nie powinny być wyrzucane 
do śmietnika ani rzucane na ziemię. 

Otaczanie symboli RP czcią i szacunkiem jest prawem 
i obowiązkiem każdego z nas, dlatego powinniśmy re-
agować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku 
oraz zgłaszać to odpowiednim organom np. Policji.
Wywieszajmy flagi, aby uczcić ważne uroczystości, 
rocznice i święta państwowe. 
            (UM)

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci ka-
nalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nie-
uzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydo-
mową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające 
wymagania określone w przepisach odrębnych; przy-
łączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie 
jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposa-
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żona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniają-
cą wymagania określone w przepisach odrębnych;
- zbieranie powstałych na terenie nieruchomości od-
padów komunalnych zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi w regulaminie utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Przemków,
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych,
- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomo-
ści odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach,
- uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położo-
nych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chod-
nik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej słu-
żącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie 
jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym 

jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojaz-
dów samochodowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 cytowanej ustawy: Kto nie 
wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 
- podlega karze grzywny. Postępowanie w sprawach, 
o  których mowa wyżej toczy się według przepisów 
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Apelujemy do mieszkańców, aby właściwie wypełnili 
obowiązek porządkowania swoich posesji i pozbywali 
się odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Niedopuszczalne jest zaśmiecanie poboczy dróg, ro-
wów, lasów, zadrzewień, przystanków, placów i two-
rzenie dzikich wysypisk śmieci. Pamiętajmy, wyrzuca-
jąc śmieci do lasu lub rowu, zaśmiecamy sobie świat. 
Niech pozostanie on czysty dla nas i naszych dzieci.
         (UM)

21 marca br. w  Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Do eliminacji powiatowych turnieju przystąpiło dwudziestu dziewięciu finalistów wyłonionych z eliminacji gmin-
nych powiatu polkowickiego w trzech kategoriach wiekowych:
	I grupa - uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – dwunastu uczestników,
	II grupa - uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum – dwunastu uczestników,
	III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – pięcioro uczestników.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiała się następująco:
	w I grupie wiekowej:

I miejsce - Dominika Łomako uczennica Szkoły Podstawowej w Trzebnicach,
II miejsce - Roksana Pawlak uczennica Szkoły Podstawowej w Rzeczycy,
III miejsce - Dawid Kasperski uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej;
	w II grupie wiekowej:

I miejsce - Kacper Woźniakiewicz uczeń Szkoły Podstawowej w Polkowicach,
II miejsce - Anna Mazur uczennica Szkoły Podstawowej w Chocianowie,
III miejsce - Szymon Malinowski uczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Radwanicach;
	w III grupie wiekowej:

I miejsce - Jakub Staszak uczeń Zespołu Szkół w Chocianowie,
II miejsca - Zuzanna Świdzińska uczennica Zespołu Szkół w Przemkowie,
III miejsce - Damian Janus uczeń Zespołu Szkół w Przemkowie.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych, którzy zajęli pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą 
reprezentować Powiat Polkowicki podczas Eliminacji Wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Młodzież Zapobiega Pożarom
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Wszyscy uczestnicy eliminacji i ich opiekunowie zostali nagrodzeni. Uroczystego wręczenia dyplomów oraz 
nagród dokonali Starosta Powiatu Polkowickiego Kamil Ciupak, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, Prezes  
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Polkowicach Wiktor Husar, Zastępca Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Sałata.

Poczęstunek dla uczestników turnieju oraz dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowali:
- Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak,
- Starosta Polkowicki Kamil Ciupak,
- Wójt Grębocic Roman Jabłoński,
- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Sałata.
                 (UM)

20 marca 2019 r. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie odbyły się XIII Międzypowiatowe 
Mistrzostwa Szachowe pod Patronatem Burmistrza 
Przemkowa.
W tym roku udział w turnieju wzięło 136 szachistów, 
co stanowi rekord, jeżeli chodzi o liczbę uczestni-
ków, w stosunku do wcześniejszych edycji. Gościli-
śmy zawodników z Przemkowa, Wysokiej, Polkowic, 
Chocianowa, Głogowa, Lubina, Szprotawy, Wiechlic, 
Przecławia, Jędrzychowa, Bolesławca, Zgorzelca,  
Bogatyni oraz Świdnicy. 

XIII Międzypowiatowe Mistrzostwa Szachowe
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Już o 9:00 przybyli pierwsi uczestnicy. Po godzinie 
10:00 zweryfikowano listy startowe i nastąpiło uro-
czyste otwarcie turnieju. Gości, zawodników i ich 
opiekunów przywitała dyrektor szkoły Monika Dźwi-
gaj – główny organizator turnieju. „Zawsze istnieje 
właściwe posunięcie. Trzeba je tylko znaleźć.” Wła-
śnie takich, przemyślanych i trafnych posunięć na 
szachownicy wszystkim uczestnikom turnieju życzyła 
pani dyrektor. 

Mistrzostwa otworzył w imieniu Burmistrza Przem-
kowa - Sekretarz Gminy Przemków Leszek Frącko-
wiak.

Sędzią głównym turnieju był uczeń klasy III Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Przemkowie 
– Szymon Dryja. Szymon już jako sześciolatek, sam 
brał udział w organizowanych w Zespole Szkół Mi-
strzostwach. To pierwszy turniej, na którym od 12 lat 
nie wystąpił w roli zawodnika. Tym razem - spraw-
dził się również w nowej roli – roli sędziego. „Dzisiaj 
z całą pewnością mógłbym powtórzyć za Frankiem 
Marshallem „Szachy to mój żywioł. Nauka szachów 
to moja pasja. Uczę się ich całe życie. Szachy uczą ży-
cia. Uczą jak walczyć, jak iść na kompromis, jak się 
wycofać, by potem ruszyć do ataku. To królewska gra”  
- powiedział Szymon podczas oficjalnego otwarcia. 
Sędziego głównego, w trudnej roli arbitra, wspierali 
Dariusz i Monika Dźwigaj.

Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach wie-
kowych. Grupa A (uczniowie klas 1-3 SP i młodsi) 
liczyła 38 zawodników. Tu emocje, dotyczące szcze-
gólnie przegranych partii były największe. Ostatecz-
nie, z  kompletem punktów, zwyciężył w tej kategorii 
Gabriel Karaszewski z SP nr 5 z Bolesławca. Drugie 
miejsce zajął Aleksander Mydłowski z SP 2 z Przem-
kowa, a trzecie Miłosz Żuk z SP Oxpress Bolesławiec. 
Tuż za podium stanął uczeń klasy 1 SP nr 1 w Przem-
kowie – pierwszoklasista-  Maciej Marcianiak. 

W grupie B (uczniowie klas IV –VI SP) rywalizowa-
ło 49 zawodników. Zwyciężył Michał Grzebieniowski 
z SP nr 2 z Głogowa. Drugie miejsce zajął Bartłomiej 
Róg z SP z Chocianowa, a trzecie Michał Abdella El-
nour z SP 3 z Bogatyni. Czwarty był Perek Oskar z SP 
nr 8 ze Świdnicy. Wszyscy chłopcy zdobyli 6 punktów 
na 7 rozegranych partii, a o kolejności miejsc zdecy-
dowała punktacja pomocnicza.

W grupie C (uczniowie klas VII-VIII SP i klas 3 gim-
nazjum) rywalizowało 33 szachistów. Puchar zwy-
cięzcy w tej kategorii odebrał Mariusz Weryszko z SP 
w Przecławiu. Drugie miejsce wywalczył Kacper Wer-
ner z SP nr 3 w Polkowicach, a trzecie Michał Wojta-
nowski z SP nr 10 w Lubinie.

Grupa D- OPEN liczyła 16 zawodników. Zwyciężył tu 
Krzysztof Mydłowski z SP nr 2 w Przemkowie, drugie 
miejsce zajął Mikołaj Hermaszuk z ZSP ze Szprotawy, 
a trzecie Mariusz Weryszko z Niegosławic.
Wręczono również puchar najmłodszemu zawodni-
kowi - Filipowi Gomoluch  z Głogowa.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Przemkowie składa ser-
deczne podziękowania Burmistrzowi Przemkowa 
Jerzemu Szczupakowi za objęcie patronatem kolejnej 
imprezy szachowej na terenie naszego miasta. Dzięku-
jemy Panu Burmistrzowi za ufundowanie pucharów 
dla zwycięzców i pamiątkowych kubków dla uczestni-
ków. Dziękuję również prezesowi klubu UKS „Szach
-Mat Przemków” Józefowi Tarawskiemu i  Dariuszo-
wi Dźwigajowi za pomoc w organizacji przedsięwzię-
cia. Dziękuję uczniom LO w Przemkowie za  pomoc 
w przeprowadzeniu turnieju, a szczególnie uczniowi 
klasy III LO Szymonowi Dryja za pracę w roli sędzie-
go głównego.

Szachistów z Przemkowa oraz bliższych i dalszych 
okolic zapraszamy za rok!    
             (ZS)



Jakub Skoczylas jest wy-
chowankiem Publicz-
nego Przedszkola nr 
1 w Przemkowie i uczęsz-
cza do grupy Kotki. Swo-
ją przygodę z przedszko-
lem rozpoczął w kwiet-
niu 2018 r. gdzie bawił się  
i uczył w grupie Słonecz-
ka. Nasz przedszkolak to 
bardzo miły, uśmiechnię-
ty i energiczny chłopczyk. 
Lubi być wśród dzieci. 
Bierze udział w zabawach 
grupowych i jest ciekawy 
świata.

W lutym br., od rodziców Jakuba dowiedzieliśmy się, 
że jest chory. Po wielu miesiącach diagnozy stwier-
dzono u niego bardzo rzadką chorobę Ceroidoli-
pofuscynozę neuronalną typu 2. Objawami choroby 
są napady padaczkowe, niepokój psychoruchowy, 
zaburzenia ostrości wzroku prowadzące do całkowi-

Potrzebna pomoc dla przedszkolaka Publicznego Przedszkola nr 1
tej ślepoty oraz pogłębiające się zahamowanie roz-
woju intelektualnego i motorycznego prowadzące do 
śmierci przed 10 rokiem życia. Padaczka jest oporna 
na leczenie farmakologiczne. 

W Polsce brak jest możliwości enzymatycznej terapii 
zastępczej. Rozwój choroby jest szybki i jedyną szansą 
na uratowanie życia naszego przedszkolaka jest kosz-
towne leczenie prowadzone tylko w kilku ośrodkach 
na świecie m.in. w Hamburgu. Roczne koszty leczenia 
szacowane są na ok. 750 tysięcy. Euro. 

W związku z tym, zwracamy się do wszystkich  
o pomoc. Każdy może pomóc przekazując 1% 
podatku wpisując w zeznaniu podatkowym  
„JAKUB SKOCZYLAS” KRS 0000296182 lub do-
konując wpłaty na konto Fundacji Wsparcia Po-
licjantów 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, nr 
87 1440 1299 0000 0000 0794 6977 z dopiskiem  
„JAKUB SKOCZYLAS”.

Wierzymy mocno, że Jakub jeszcze nie raz będzie 
bawił się z przedszkolakami i uczestniczył w życiu 
przedszkola.       
              (PP nr 1 w Przemkowie)
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 Chyba już nie ma w Przemkowie i okolicy osoby, która nie zna Jakuba Skoczylasa z Wysokiej, ślicznego 
4-letniego chłopca o rozbrajającym uśmiechu. I jest zapewne niewiele osób, które nie wiedzą, co to jest ceroidoli-
pofuscynoza neuronalna zwana również demencją dziecięcą. Taką diagnozę, po trwających prawie rok badaniach, 
usłyszeli na początku marca rodzice chłopca Karolina i Zbigniew Skoczylas. Koszty leczenia Kubusia nie są re-
fundowane przez NFZ i przekraczają możliwości finansowe rodziców. Jednak cała rodzina Kubusia nie poddaje 
się i zrobią wszystko, by ratować życie chłopca. I cały Przemków w sposób całkowicie naturalny do tej walki się 
przyłączył. 
 Po usłyszeniu wiadomości o chorobie Jakuba szereg osób z wielkim zaangażowaniem rozpoczęło orga-
nizację imprez i wydarzeń, których cel był jeden i najważnejszy - pomoc dla Kubusia, pomoc w zgromadzeniu 
środków, aby jak najszybciej rozpocząć leczenie, bo przy tej chorobie liczy się każdy dzień.
 Przez ostatnie dni mieszkańcy naszej gminy i nie tylko (odzew na zorganizowane wydarzenia był ogrom-
ny), organizowali, pomagali jak tylko mogli oraz licznie uczestniczyli we wszystkich zorganizowanych przedsię-
wzięciach. Jeździli na quadach w Ostaszowie, tańczyli zumbę w Przemkowie oraz Radwanicach, zorganizowali 
zbiórkę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie. Wzięli udział w kiermaszach swojskich i lokalnych wyrobów 
oraz rękodzieła, które odbyły się przy kościele p.w. WNMP w Przemkowie oraz przy kościele p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Przemkowie z udziałem mieszkańców Przemkowa, Sołectw Gminy Przemków, Publicznego Przedszko-
la nr 1, Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji Przemków, Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie, a także 
przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Przemkowie, zorganizowano zbiórkę do puszek kościelnych podczas kiermaszu 
w mieście. 30 marca zorganizowany został koncert charytatywny w Przemkowskim Ośrodku Kultury z udziałem 
licznych wolontariuszy obsługujących stoiska z ciastem, jedzeniem, wyrobami rękodzieła, militariów, oferujących 
przejażdżki historycznym samochodem wojskowym, motocyklami, zabytkową „Warszawą” oraz quadem i in. – 
pracowników Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Banku Spółdzielczego w Przemkowie, uczniów i nauczycieli 

DLA KUBUSIA
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z Zespołu Szkół w Przemkowie, Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji Przemków, Stowarzyszenia Miłośników 
Głogowskich Fortyfikacji „Twierdza Głogów” i kwiaciarni „Azalia”. Koncerty zaproszonych artystów, liczne atrak-
cje oraz licytacja około 60 przedmiotów podarowanych przez darczyńców, zgromadziły w sobotnie popołudnie 
setki osób. 
 Z kolei w niedzielę 31 marca wielbiciele dwóch kółek zgromadzili się przy Domu Wczasów Dziecięcych 
w Przemkowie, aby rozpocząć i przy ognisku zakończyć Rajd rowerowy „Jedziemy dla Kuby” zorganizowany 
przez Grupę rowerową Wataha oraz Stowarzyszenie Nowy Przemków. 305 osób z Przemkowa, Głogowa, Polko-
wic, Radwanic, Rokitek, Lubina i wielu innych miejscowości miało możliwość poznania uroków Przemkowskiego 
Parku Krajobrazowego oraz wspomóc finansowo rodziców Jakuba. 
 Nasz mały bohater Kubuś Skoczylas, który w miarę możliwości uczestniczył wraz z rodzicami we wszyst-
kich tych wydarzeniach oraz wielka chęć pomocy, która była motorem tak licznych i pięknych inicjatyw, przycią-
gnął do naszego miasta setki osób z terenu naszej gminy i nie tylko. Spotykaliśmy się tylko w jednym celu, aby 
zebrać jak najwięcej funduszy na leczenie Kubusia. Łączna kwota, którą udało się zebrać, to ok. 70 tys. zł. 
 Mama Jakuba Pani Karolina Skoczylas powiedziała niedawno: „Dziękuję, że z Nami walczycie o Kubusia, 
jesteśmy wdzięczni za wszystko, za Waszą bezinteresowną pomoc. Tylko razem mamy szansę pomóc Kubusio-
wi!”, a podsumowując wydarzenia ostatnich dni powiedziała jedno ważne zdanie: „PRZEMKÓW to miasto ludzi 
o wielkich sercach”. Te słowa to nagroda dla nas wszystkich.

Jednak na tym walka Kubusia o życie się nie kończy. W dalszym ciągu prosimy o pomoc.

PAMIĘTAJMY - WARTO POMAGAĆ !!!
                  (AB)
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Szkołę Podstawową w Wysokiej już po raz drugi od-
wiedzili żołnierze amerykańscy stacjonujący w Polsce. 
Zafascynowani polską kulturą oraz otwartością i  cie-
płem naszych dzieci oraz szkołą przyjechali w składzie 
około 70 osób wraz z przywódcami batalionu. Na spo-
tkanie z żołnierzami przybyli zaproszeni przez Panią 
Dyrektor Marzenę Białą: Starosta Powiatu Polkowic-
kiego Pan Kamil Ciupak, Burmistrz Przemkowa Pan 
Jerzy Szczupak, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan 
Janusz Matuszak, Pani Prezes Stowarzyszenia Dzieci 
Wojny w Polsce Genowefa Jabłońska. 

Chęć poznania bliżej mieszkańców kraju, w którym 
stacjonują, ich kultury pokierowała żołnierzy do 
naszej szkoły. Wszystko zaczęło się w zeszłym roku 
w październiku gdy CPT William Beaver stacjonują-
cy w Świętoszowie wybrał się na wycieczkę w okolice 
naszej szkoły. Tłumaczem podczas tej wycieczki była 
Izabela Narogowicz, nauczycielka języka angielskiego 
w naszej szkole. Opowiedziała ona o szkole, o tym, 
że funkcjonuje w niej zespół ludowy „Tęcza”, że jest 
to wiejska szkoła, jedna z nielicznych działających 
wiejskich szkół w regionie oraz zaproponowała wizy-
tę. Oczywiście propozycja ta spotkała się z aprobatą 
Pani Dyrektor oraz nauczycieli, uczniów i pracowni-
ków. Kapitan zafascynowany możliwością spotkania 
z  dziećmi oraz obejrzenia występów folklorystycz-
nych postanowił przywieźć ze sobą kilku żołnierzy. 
Po spotkaniu z dziećmi żołnierze stwierdzili, że w na-
szym kraju zostanie kawałek ich serca. Było to wzru-
szające przeżycie. Dziękowali, że mogli poznać nasz 
kraj z tej strony. Otwartość z jaką się spotkali spowo-
dowała u nich wielkie wzruszanie. Po wizycie kapitan 
Beaver przekazał informacje kolejnemu kapitanowi, 

który przybył z następną zmianą żołnierzy. Niedługo 
potem ów kapitan William Williams skontaktował się 
z nauczycielką z naszej szkoły z zapytaniem czy mo-
glibyśmy również zorganizować takie spotkanie. Kil-
ka dni później kapitan przybył na spotkanie z panią 
dyrektor by omówić możliwość wizyty. 

22 lutego 2019r. do naszej szkoły przybył 191 Batalion 
Wsparcia Armii Stanów Zjednoczonych „Excalibur” 
wraz z dowódcami. Dla naszych gości opiekunowie 
zespołu Marzena Biała i Monika Rychlewicz przygo-
towały występ, który był podzielony na dwie części 
według scenariusza opracowanego przez Izabelę Na-
rogowicz. Pierwszą z nich stanowiła część folklory-
styczna, zespół „Tęcza” wraz z seniorkami, rodzicami, 
przyjaciółmi szkoły zaprezentował popularne utwory 
z naszego repertuaru. Następnie przeszliśmy do części 
patriotycznej gdzie pokrótce przedstawiliśmy dzieje 
Polski, opowiedzieliśmy o Setnej Rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości Przez Polskę. Te fragmenty historii 
przeplatane były pieśniami patriotycznymi, nowocze-
snym tańcem z flagą w wykonaniu zespołu „Tęcza” 
oraz wierszem „Bagnet na Broń” w języku angielskim, 
który zaprezentowała Milena Kamoda z klasy 8. Część 
patriotyczną zwieńczyliśmy piosenką „Znak Pokoju”. 
Goście nie kryli wzruszenia naszym występem. Do-
pytywali o tytuły piosenek, to było fascynujące! 

Chcieliśmy by nasi goście również podzielili się 
z   nami elementami swojej kultury, ponieważ nasze 
spotkanie miało na celu również wymianę kulturową. 
Jeden z panów zaprezentował taniec country, 
poznaliśmy wojenny taniec „Haka”, obejrzeliśmy 
element zatrzymania przez Military Police. Po części 

„Łączą nas barwy różnych kultur i tradycji” 
– wizyta żołnierzy amerykańskich w SP w Wysokiej
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oficjalnej rozdaliśmy naszym gościom piernikowe 
serce z nazwą naszej szkoły ufundowane przez Pana 
Burmistrza Jerzego Szczupaka. Zaprosiliśmy wszyst-
kich na słodki poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców i nauczycieli oraz na spotkanie z mieszkań-
cami wsi, repatriantami oraz panią Prezes Genowefą 
Jabłońską i członkami Stowarzyszenia Dzieci Wojny 
w Polsce, gdyż była to niezwykła okazja aby opowie-
dzieli naszym gościom o losach ludzi podczas wojny. 

Na zakończenie bawiliśmy się wszyscy razem. Tań-
czyliśmy „Polkę”, „Haka”, „Country”, układy taneczne 
żołnierzy, a nawet nieśmiertelną „Macarenę”. Ucznio-
wie grali z żołnierzami w koszykówkę i piłkę nożną. 
Oprowadzali po szkole, zadawali pytania, trenowali 
język angielski. 

Wspaniałe emocje jakie towarzyszyły temu wyda-
rzeniu są nie do opisania. Przy pożegnaniu żołnierze 
mówili, że był to dla nich wyjątkowy dzień, a spo-
tkanie z  dziećmi było niesamowite. Możliwość po-
rozmawiania z mieszkańcami oraz seniorami była 
czymś wyjątkowym, nazwali nas rodziną. Dziękowali 
za gościnność i wspaniałe wypieki naszych mam. Ży-
wimy głęboką nadzieję, iż polskość jaką podzieliliśmy 
się z naszymi gośćmi i w jakiej się zakochali zostanie 
z nimi do końca ich pobytu w naszym kraju. My rów-
nież nie zapomnimy ich ciepła, życzliwości i otwarto-
ści. Dziękujemy! Thank you very much! 

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczy-
nili się do realizacji tego wydarzenia: Panu Burmi-
strzowi Jerzemu Szczupakowi, nauczycielom: Hannie 
Żmijewskiej, Marii Daleckiej, Kornelii Dworczyń-
skiej, Anecie Sołtysiak, Monice Rychlewicz, Moni-
ce Bahrij, Agacie Mielczarek, Ewie Widera, Jackowi 
Dworczyńskiemu, pracownikom: Irenie Dziedzic, 
Danucie Smolec, Andrzejowi Kaniukowi, Joannie 
Wąsowskiej – Rydzanicz, wszystkim naszym wspa-
niałym mamom, które upiekły słodkości na poczęstu-
nek, zespołowi „Tęcza” wraz z seniorkami, rodzicami 
i przyjaciółmi szkoły. Pauli Komarnickiej oraz Alek-
sandrze Mazur za prowadzenie. Za wsparcie technicz-
ne: Łukaszowi Milaszowi za fotografowanie wyda-
rzania, Rafałowi Kikutowi z GlobalMusic Agency za 
obsługę sceniczną. Annie i Mariuszowi Stacewicz za 
transport. Z całego serca dziękujemy !!! Nic bez was! 
Organizatorzy: Marzena Biała oraz Izabela Narogowicz.  
                       (PSP)

15 lutego 2019 r. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, odbył się Międzyszkolny Konkursu Wiedzy 
o Irenie Sendler. Patronat nad  konkursem objęła po raz trzeci Senator RP Dorota Czudowska. Swoją obecnością 
w czasie konkursu zaszczycili nas Senator Dorota Czudowska oraz Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak.

Celem konkursu jest m.in. promowanie wartości, takich jak „miłość, tolerancja i pokora”, które były najważniejsze 
w życiu naszej patronki, a które warto i należy uwypuklać współcześnie. Mottem konkursu były słowa: „Aby zło 
zapanowało, wystarczy, aby ludzie dobrej woli wstrzymali się od czynu”. Pragniemy, aby uczniowie poznali szcze-
góły z życia  Ireny Sendler, poznali historię haolokaustu i potrafili odnieść płynące z historii przesłania.  

 W konkursie wzięło udział  łącznie 40 uczniów z przemkowskich placówek oświatowych. Zmierzyli się oni z te-
stem zawierającym 34 zadania. Pytania przygotowane zostały na podstawie książek Anny Mieszkowskiej „Dzieci 
Ireny Sendlerowej” oraz „Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej”.

Po zmaganiach z testem konkursowym, w oczekiwaniu na wyniki, wszyscy uczestnicy konkursu wysłuchali wy-
wiadu z Panią Senator przeprowadzonego przez członków Koła Młodego Politologa. Do tej rozmowy uczniowie 

Międzyszkolny Konkursu Wiedzy o Irenie Sendler
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przygotowywali się w trakcie zajęć prowadzonych przez prof. UZ Stefana Dudrę, w ramach projektu „Przemkow-
ski licealista – aktywny obywatel w niepodległej Polsce” .

Po około godzinnym wywiadzie Pani Senator w towarzystwie organizatorów konkursu - dyrektor Moniki Dźwigaj 
oraz nauczyciela historii ZS w Przemkowie Iwony Łopacińskiej –Skraba - wręczyła nagrody zwycięzcom i drobne 
upominki wszystkim uczestnikom konkursu.

Najwyższe lokaty osiągnęli:
I miejsce – Patrycja Piech – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Przemkowie,
II miejsce – Klaudia Cirka  - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Przemkowie, 
III miejsce – Amelia Kijewska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemkowie,
IV miejsce – Aleksandra Piotrowska - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Przemkowie,
V miejsce – Michał Dźwigaj- Szkoła Podstawowa nr 1 w Przemkowie,
VI miejsce – Magdalena Talaga – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie składa serdeczne podziękowania Pani Senator Dorocie 
Czudowskiej za objęcie patronatu nad konkursem, uświetnienie imprezy swoją obecnością oraz ufundowanie 
nagród dla uczestników. Dziękujemy również Panu Burmistrzowi Jerzemu Szczupakowi za przybycie i ufundo-
wanie czarek miodu dla najlepszej dziesiątki uczestników konkursu. Bardzo dziękuję również prof. UZ Stefanowi 
Dudrze za przygotowanie młodzieży do debaty z Panią Senator. Słowa uznania kieruję również do nauczycieli, 
którzy zachęcali uczniów do udziału w konkursie i podjęli się trudu ich przygotowania. Dziękuję nauczycielom, 
którzy zasiedli w komisji konkursowej - Iwonie Łopacińskiej –Skraba, Anecie Sołtysiak oraz Dariuszowi Dźwiga-
jowi.

Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w przedsięwzięciu w przyszłym roku 
szkolnym. W związku ze zmianami organizacyjnymi szkół na terenie gminy Przemków, bohaterami kolejnego 
konkursu będą Irena Sendler i Janusz Korczak. Postacie te, historycznie ze sobą związane, łączyć będą teraz Szkołę 
Podstawową nr1 i Zespół Szkół w Przemkowie.

(M.D.)

26 marca 2019 roku w Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej w Głogowie odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Wiedzy o Sejmie prowadzony pod honoro-
wym patronatem Marszałka Sejmu Marka Kuchciń-
skiego. Uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego  
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie Igor 
Grocholski zajął w konkursie II miejsce. 

Sukces Igora Grocholskiego w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Sejmie



28

Wieści Przemkowskie nr 1/2019URZĄD MIEJSKI

W konkursie wzięło udział  80 uczniów z Powiatów 
Głogowskiego i Polkowickiego. Celem konkursu było 
propagowanie wiedzy na temat Sejmu i jego organów, 
funkcji oraz procesu legislacyjnego. Konkurs organi-
zowany był z  inicjatywy i we współpracy z Posłem na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciechem Zubow-
skim. Nauczycielem przygotowującym ucznia do kon-
kursu była Pani Iwona Łopacińska – Skraba.

(I. Ł-S.)

…STUDNIÓWKA 2019 …
W II semestr wkroczyliśmy krokami poloneza. 25 stycznia 2019 r. klasa III Liceum Ogólnokształcącego 

w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie świętowała swoje „100 dni przed maturą”. Studniówka odbyła 
się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wrzosowy Tartak” w Chocianowie. Uroczystość otworzyła Dyrektor 
Monika Dźwigaj, która powitała zaproszonych gości oraz życzyła uczniom m.in. udanej, niezapomnianej zabawy 
oraz tego, aby zawsze, tak jak w dzień studniówki, emanowali młodością, radością i entuzjazmem.

Piękne Panie i dostojni Panowie zaprezentowali swoje niezapomniane kreacje w takcie niesamowitego 
Poloneza, przygotowanego przez panią Magdalenę Jakubowską – Żuchowską. W trakcie części oficjalnej uczniowie 
podziękowali Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Rodzicom za trud włożony w kształcenie i wychowanie oraz za 
cierpliwość i nieustanne motywowanie, by stawali się lepszą wersją samego siebie.
 W części artystycznej dużą dawkę humoru zaserwowali gościom Adrianna Jagielska, Szymon Dryja oraz 
gość specjalny ksiądz Tomasz Westfal, który wcielił się w rolę Tatusia Marzenki, uczennicy przygotowującej się do 
Studniówki.
 Po zakończeniu części artystycznej Przewodniczący Rady Rodziców pan Teodor Jagielski wzniósł toast 
za tegorocznych maturzystów i życzył wszystkim udanej zabawy. Dzięki Panu Romanowi Włodarczakowi, 
dziennikarzowi muzycznemu, huczna zabawa trwała do białego rana. Zmęczeni tańcem uczniowie korzystali 
z Fotobudki. Uroczystość została uwieczniona na pięknych zdjęciach, które wykonała pani Roksana Grocholska.

Nad przebiegiem programu studniówkowego czuwała wychowawczyni Iwona Łopacińska – Skraba. 
W opiece nad uroczystością wspierali ją rodzice Agnieszka Jagielska,  Teodor Jagielski oraz Agnieszka Sikorska.

APEL PODSUMOWUJĄCY 
Po powrocie z ferii zimowych uczniowie ZS w Przemkowie wzięli udział w apelu podsumowującym pracę 

w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2018/2019. Apel odbył się 14 lutego 2019 r. Dyrektor szkoły Monika 
Dźwigaj podsumowała osiągnięcia edukacyjne uczniów, ich działalność artystyczną, sportową i społeczną.

Dyplomami nagrodzono uczniów z najwyższą średnią w szkole. Na wyróżnienie zasłużyli: Damian Janus 
II LO - średnia 5,13; Patrycja Piech III LO - średnia 4,75 ; Nikola Sikorska III LO - średnia 4,75; Malwina Lipiec 
I LO - średnia 4,6; Jakub Hybner I LO - średnia 4,5.

Uczeń klasy II LO Damian Janus, za swoje osiągnięcia edukacyjne i ogromne zaangażowanie w życie szko-
ły i środowiska otrzymał również Stypendium Radnego Rady Powiatu Polkowickiego prof. Stefana Dudry. 
Dyrektor szkoły wyróżniła również uczniów z najwyższą frekwencją. Byli to: Klaudia Kurkowska II LO - 99,82% ; 
Aleksandra Oruba I LO - 99,8% ; Piotr Choma III LO - 99,6%. 

Wymieniono wszystkie uroczystości, imprezy, konkursy i turnieje zrealizowane w I semestrze w roku 
szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Łącznie było to 55 akcji. Nie mogłyby się 
one odbyć, gdyby nie ogromne zaangażowanie grona pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie, za co dyrekcja szkoły składa wszystkim gorące podziękowania.
Uczniowie otrzymali również podziękowania za niezapomniane wrażenia artystyczne, udział w akcjach edukacyj-
nych na terenie placówki oraz za działalność społeczną i zaangażowanie w życie szkoły i środowiska.

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie  - kilka wieści z życia szkoły…
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WARSZTATY DOTYCZĄCE DEBAT OKSFORDZKICH
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie przystąpili do 

projektu edukacyjnego „TURNIEJ DEBAT HISTORYCZNYCH INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ”. Reali-
zatorami i organizatorami turnieju są: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie, Oddziałowe Biu-
ro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem projektu 
jest edukacja historyczna z wykorzystaniem formy debaty oksfordzkiej wraz ze wszystkimi obowiązującymi w niej 
zasadami. Uczniowie poszerzają i pogłębiają wiedzę historyczną na temat ważnych problemów związanych z hi-
storią Polski XX wieku, a dzięki metodzie debaty oksfordzkiej mają możliwość nauczyć się: patrzeć na zagadnienia 
z wielu stron, samodzielnie myśleć, budować spójną i logiczną argumentację, występować publicznie, słuchać 
innych, brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz szanować swoich rozmówców.

Projekt jest dwuetapowy. Regionalny Turniej Debat Historycznych odbędzie się w Zielonej Górze w kwiet-
niu 2019 r. Finałowy Turniej Debat Historycznych będzie miał miejsce w czerwcu 2019 r. w Warszawie. Skład 
drużyny LO w Przemkowie: Aleksandra Piotrowska, Damian Janus, Patryk Skrobak, Hubert Masternak oraz Igor 
Grocholski. W listopadzie 2018 r. licealiści wzięli udział w pierwszym szkoleniu-merytorycznym. 21 lutego 2019 r. 
mieli możliwość udziału w warsztatach technicznych na Uniwersytecie Zielonogórskim, podczas których poznali 
szczegółowo zasady prowadzenia debaty oksfordzkiej. Zajęcia poprowadził pan Jan Piosik - profesjonalny trener, 
popularyzator debaty oksfordzkiej w Polsce, koordynator Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. 

PRZEDOSTATNI TURNIEJ VII GRAND PRIX
Przedostatni turniej VII Grand Prix w Szachach Błyskawicznych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. 

Ireny Sendler w Przemkowie odbył się 26 lutego 2019 r. W III Turnieju zagrało razem 35 młodych szachistów 
reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe naszej Gminy oraz Zespół Szkół, który jest gospodarzem i po-
mysłodawcą tych rozgrywek. Turniej ma integrować dzieci i młodzież Gminy Przemków, pokazać alternatywne 
możliwości spędzenia wolnego czasu, uczyć logicznego myślenia, no i oczywiście rozwijać umiejętności szachowe.

Ponownie młodsza grupa grała systemem kołowym, czyli każdy z każdym. Starsza grupa grała siedem 
rund systemem szwajcarskim. Sędzią głównym był uczeń przemkowskiego Liceum Ogólnokształcącego - Szymon 
Dryja. Walka o jak najlepsze miejsca, tak samo jest w każdym turnieju - trwała do ostatniej rundy. Ostatni Turniej, 
na których zwycięzców nagrodzimy pucharami, a uczestników drobnymi upominkami, odbędzie się w kwietniu 
2019 r.

„OD PRZEDSZKOLAKA DO SZKOLNIAKA - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
1 marca 2019 r. wolontariusze Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie i Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Janusza Korczaka w Przemkowie pod opieką pani Małgorzaty Zawiłowicz - opiekuna Szkolnego Klubu Wo-
lontariusza po raz jedenasty gościli w Przedszkolu nr 1 w Przemkowie. Gościna ta była niecodzienna, przybyli do 
dzieci uczniowie, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, podarowali swoim młodszym kolegom i koleżan-
kom niecodzienne spotkanie z bajką.

Wolontariusze po mistrzowsku odegrali bajkę „O rybaku i złotej rybce”. Martyna Sykuła z klasy 3b gim-
nazjalnej - żona rybaka, była w tym dniu niekwestionowaną gwiazdą desek przedszkolnego teatru. Jej bajkowy 
mąż - Dawid Miszkiewicz, z klasy 3c gimnazjalnej, wspaniale odegrał rolę uległego, zawstydzonego pazernością 
swej połowicy rolę rybaka, natomiast Bartosz Wyszyński z klasy 3c gimnazjalnej – narrator - swym spokojnym, 
dramatycznym głosem przeprowadził widzów przez to niecodzienne bajkowanie. Bartłomiej Przybylski z klasy 3c 
gimnazjalnej ukryty we wspaniałym (własnoręczne dzieło Bartosza Wyszyńskiego) kostiumie ryby z właściwym 
sobie poczuciem humoru spełniał kolejne zachcianki, wiecznie niezadowolonej Rybakowej. Michał Węgrzyn 
z  klasy 3c gimnazjalnej odpowiedzialny był za scenografię i nagłośnienie. Julia Mała, Malwina Lipiec z klasy  
I Liceum Ogólnokształcącego i Klaudia Kurkowska z II klasy Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół ubrane 
w przepiękne kostiumy niczym Krystyna Czubówna przeczytały kultowe bajki: „Królewna na ziarnku grochu”, 
„Trzy świnki”, „Dwanaście tańczących księżniczek”. Nasze starsze wolontariuszki przeprowadziły również konkurs 
wiedzy na temat prezentowanych treści. Przedszkolaki, które prawidłowo odpowiedziały na pytania, otrzymały 
przygotowane przez wolontariuszy nagrody- przyklejanki - śmieszanki.

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie już w 2008 roku włączył się do ogólnopolskiej akcji Fundacji 
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„ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”, która została założona w grudniu 1998 r. przez Irenę Koźmińską, peł-
niącą w niej funkcję prezesa. Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego 
oraz moralnego - dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lob-
bingowe. Nasi wolontariusze uczestnicząc w tej akcji, oprócz wspomnianej misji Fundacji „ABCXXI-Cała Polska 
Czyta Dzieciom”, integrują się z przedszkolakami, którym nie straszne będzie w przyszłości przekroczenie progu 
szkoły, gdyż będą już mieli w niej znanych im, starszych kolegów, którzy bawili się z nimi w „bajkowanie”.

„UNIA EUROPEJSKA - POROZMAWIAJMY”
4 marca uczniowie Zespołu Szkół w Przemkowie, na zaproszenie Punktu Informacji Europejskiej Europe 

Direct w Zielonej Górze, wzięli udział w ponadnarodowym obywatelskim dialogu polsko - niemieckim. Inicjato-
rem transgranicznych dialogów skierowanych do mieszkańców Unii Europejskiej jest Komisja Europejska. Spo-
tkanie w Zielonej Górze adresowane było do młodzieży z rejonów przygranicznych i miało zachęcić do dyskusji 
oraz wymiany poglądów na temat przyszłości Zjednoczonej Europy oraz do aktywnej postawy podczas majowych 
wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dialog z dnia 4 marca 2019 r. był pierwszym z trzech polsko-niemieckich 
spotkań: kolejne odbędą się w kwietniu w Cottbus oraz w maju w Guben.

Do dyskusji z młodzieżą zostali zaproszeni eksperci, pracownicy Komisji Europejskiej oraz nauczyciele 
akademiccy. O nowych wyzwaniach stojących przed Unią Europejską oraz relacjach polsko - niemieckich mówiła 
dr Marzanna Guz-Vetter - analityk polityczny w Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji w Komisji Europejskiej 
w Brukseli. Jacek Wasik Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu podkre-
ślił natomiast, że dialogi obywatelskie mają stanowić szeroką przestrzeń do wyrażenia własnych opinii i postaw. 
Ich zadaniem ma być podniesienie poziomu zaangażowania i uczestnictwa obywateli w demokratycznym funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej oraz zwiększenie ich świadomości, co do roli, jaką mogą odgrywać w kształtowaniu 
polityki europejskiej, a tym samym w kształtowaniu przyszłości Europy. 

Ważny głos w dyskusji miała młodzież. W dialogu uczestniczyli licealiści z Zielonej Góry, Przemkowa 
i  Cottbus oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technologicznego 
z Cottbus. Młodzież biorąc udział w trzech panelach dyskusyjnych zastanawiała się dlaczego powstała Unia Euro-
pejska, jakie są jej zadania, jakie korzyści i zagrożenia wynikają z integracji, jak będzie wyglądała Unia Europejska 
po Brexicie i w jakim kierunku powinno się ją reformować? Młodzież omawiała aktualne problemy UE i wpływ 
UE na jej codzienne życie.
                   (ZS)
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 Sprawdziany, kartkówki, zadania, przygo-
towania do Egzaminu ósmoklasisty - to tylko jedna 
z odsłon szkolnego życia. Drugą, równie ważną stano-
wi działalność poświęcona rozwijaniu talentów dzie-
ci i angażowaniu ich w zadania o charakterze kultu-
rotwórczym. Jednym z takich działań, choć nieco już 
odległym, było Tęczowe Kolędowanie, które odbyło się 
18 grudnia 2018 r. Niepowtarzalny klimat spotkania 
spowodował, że do dziś jest ono rozpamiętywane.

Szkolny Zespół Ludowy „Tęcza” pod batutą pani 
Marzeny Białej i Moniki Rychlewicz wciąż się rozwija. 
Dzięki współpracy ze społecznością lokalną Tęczowe 
Kolędowanie przybrało charakter spotkania wielopo-
koleniowego, ponieważ dołączyły seniorki, przyjacie-
le szkoły oraz rodzice. Wspólne kolędowanie dostar-
czyło wielu chwil wzruszeń. Niejednemu łza spłynęła 
po policzku. 

Na pięknie oświetlonej scenie kolędy i pastorałki 
wyśpiewało 70 artystów w wieku od 5 po 80 lat. Uro-
czystość swoją obecnością zaszczycili włodarze naszej 
Gminy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz ro-

dzice i zaproszeni goście.
 Świąteczny i podniosły klimat, który zapa-
nował w szkole i naszych sercach po Tęczowym Ko-
lędowaniu w artystycznym wydaniu kontynuowała  
klasa VI, która wspólnie z panią katechetką Lucyną 
Mazur przygotowała inscenizację „Jasełka na trzech 
aniołów”. Szkolny występ był tak udany, iż zachęcono 
młodych aktorów do udziału w organizowanym przez 
POK „Przeglądzie Twórczości Świątecznej”. I tym ra-
zem na scenie i w obecności większej publiczności 
młodzi artyści w przedstawionej inscenizacji „Jaseł-
ka na trzech aniołów” profesjonalnie ukazali emocje 
związane z narodzeniem Dzieciątka Jezus. Trud ich 
pracy został nagrodzony gromkimi brawami publicz-

Podsumowanie działań w SP w Wysokiej
ności oraz słodkim smakiem lukrowanych aniołków 
ufundowanych przez organizatora przeglądu.
 Jednak czas przedświąteczny to nie tylko dzia-
łalność artystyczna, ale przede wszystkim angażowa-
nie się w niesienie pomocy potrzebującym. Tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia w szkole zakończyła 
się zbiórka darów dla podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach, który opieku-
je się dziećmi niepełnosprawnymi. Uczniowie wszyst-
kich klas oraz rodzice od listopada z wielką ochotą 
i  zaangażowaniem przynosili do szkoły różnorodne 
artykuły niezbędne w funkcjonowaniu tej placówki. 
Dzięki temu do Domu Opieki w Świebodzicach świę-
ty Mikołaj zawitał z podarunkami.
 Stałym punktem działalności edukacyjnej jest 
udział w różnorodnych konkursach. Na tym gruncie 
nasi uczniowie również niejednokrotnie odnosili suk-
cesy.

Filip Kaźmierczak uczeń kl. 7 zdobył wyróż-
nienie w Powiatowym Konkursie na Ozdobę Świą-
teczną. Wyróżnienie zdobyła również mama naszej 
uczennicy kl. II - pani  Agnieszka Łeńska. Natomiast 
siostra Filipa, Laura Kaźmierczak zdobyła I miejsce 
w  konkursie plastycznym „Młodzi we Wrzosowej 
Krainie” w kategorii klas 1-4.

Plastycznymi zdolnościami nasi uczniowie 
wykazali się również w konkursie organizowanym 
przez Przemkowski Park Krajobrazowy w Piotrowi-
cach pt „Świat nietoperzy”. Aleksandra Majewska za-
jęła I miejsce, uczeń I klasy Hubert Mielczarek zajął 
miejsce II, natomiast Hania Siedlak otrzymała wy-
różnienie. W konkursie 
„Czyste wody zdrowe 
ryby” pierwsze miejsce 
zajęła Aleksandra Ma-
jewska z klasy 5, miejsce 
trzecie Natalia Gacek z 
klasy 4, a wyróżnienia 
trafiły do Ignacego Ma-
zura z klasy 1 oraz Han-
ny Siedlak z klasy 2.

W grudniu po 
raz kolejny odbył się 
konkurs Piosenki an-
gielskiej „Sing a Song”, 
którego autorką jest 
nauczycielka języka 
angielskiego pani Iza-
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bela Narogowicz. Szkolny etap pozwala uczniom  
zakwalifikować się do Powiatowego Festiwalu Pio-
senki Obcojęzycznej. Laureatami na tym poziomie 
zostali w kategorii klas V - VIII Milena Kamoda – I 
miejsce, II miejsce zajął Jakub Krawczonek z kl. VI 
i III ex aequo duet Maja Kosińska i Malwina Fijas i so-
listka Alicja Pępkowska. Wyróżnienie otrzymały Ka-
rina Żywokarta oraz duet Karoliny Szeloch i Wiktorii 
Rydzanicz. W kategorii klas O - IV pierwsze miejsce 
zajęła Natalia Gacek z klasy IV, II miejsce Julia Łeń-
ska i III miejsce tercet: Amelia Burdzy, Julia Ługowik 
i Krzysztof Kalita. Nagrodę publiczności przyznano 
Alicji Pępkowskiej oraz duetowi Mai Kosińskiej i Mal-
winie Fijas. Podczas Powiatowego Festiwalu Piosenki 
Obcojęzycznej naszą szkołę reprezentowali Milena 
Kamoda, Jakub Krawczonek, Alicja Pępkowska, Maja 
Kosińska i Natalia Gacek. Choć nie udało się zdobyć 
żadnej nagrody, to sam udział był ogromnym wyróż-
nieniem wzbogacającym naszych uczniów o nowe 
doświadczenie.

Sporą wiedzą na temat zapobiegania pożarom 
wykazali się uczniowie z klasy VI , którzy znaleźli się 
na podium etapu gminnego: Dawid Kasperski I miej-
sce, Igor Owieczkin-Pilarek II i Karol Skraba III. Da-
wid i Igor zakwalifikowali się również do etapu po-
wiatowego.

Uczennice kl. VIII, Magdalena Talaga, Zofia 
Żmijewska, Paula Komarnicka, Ilona Łukawa, Mile-
na Kamoda po raz drugi wzięły udział w Międzysz-
kolnym Konkursie Wiedzy o Irenie Sendler, nad któ-
rym Patronat objęła Senator RP Dorota Czudowska. 
Udział w konkursie pozwala uczestnikom poznać syl-
wetkę wyjątkowej osoby Ireny Sendler oraz znaczenie 
wartości, takich jak „miłość, tolerancja i pokora”. Na-
sze uczennice spośród 40 uczestników zajęły następu-
jące miejsca: Magdalena Talaga VI, Zofia Żmijewska 
VII i Paula Komarnicka IX.  
 Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą, 
dlatego w szkolnym kalendarzu imprez nie może za-
braknąć działań pt. wycieczki.  Klasa 6 i 7 wraz z wy-
chowawcami Izabelą Narogowicz i Jackiem Dwor-
czyńskim wzięły udział w wycieczce do Legnicy. 
Założeniem programowym była integracja zespołów 
klasowych, poznanie zabytków i historii Legnicy, ak-
tywne spędzanie wolnego czasu oraz wdrażanie do 
samodzielności. Pierwszym punktem wyprawy była 
Geco Arena w Legnicy, gdzie uczniowie mogli się 
sprawdzić na profesjonalnych ściankach wspinaczko-
wych. Wszyscy uczniowie po raz pierwszy mieli oka-
zję zmierzyć się z tą dyscypliną sportu. Wielu z nich 

złapało bakcyla, inni przekonali się, że mogą poko-
nać swoje lęki i wdrapać się na sam szczyt, a jeszcze 
inni utwierdzili się w przekonaniu o swoich możliwo-
ściach lub poznali swoje ograniczenia. Po zajęciach 
wychowawcy wraz z uczniami przeszli do Rynku, od-
wiedzając po drodze zamek. Kolejnym punktem wy-
prawy była Skarbnica Szyfrów - Escape Room, gdzie 
uczestnicy musieli wydostać się z zamkniętych pokoi 
rozwiązując przeróżne zagadki. Tu również uczniowie 
mieli możliwość sprawdzić się w różnych dziedzinach.

Natomiast „Maluszki”, czyli klasy „O” - III  
wzięły udział  w wyjeździe do Polkowic na spektakl 
teatralny „.Pokahontas” przygotowany przez Katolic-
ki Teatr Edukacji. Młodzi widzowie małymi krokami 
przygotowują się do bycia świadomymi odbiorcami 
kultury. Dlatego na przyszły rok zaplanowano wyjaz-
dy do profesjonalnych Teatrów w Legnicy i Zielonej 
Góry.

 Dzieci kochają doświadczenia, dlatego na po-
czątku roku szkolnego nasza Szkoła przystąpiła do 
programu „W krainie eksperymentów”. Dzięki temu 
uczniowie raz w miesiącu uczestniczą w profesjo-
nalnych warsztatach. Ostatnie zatytułowano Kraina 
śniegu i lodu. Doświadczenia stanowią świetną oka-
zję do wspólnej zabawy i integracji w grupie. Dzie-
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ci mogą wtedy przeprowadzać wszystkie czynności  
samodzielnie i obserwować zachodzące reakcje. Taka 
zabawa sensoryczna pozwala uczniom poznawać 
świat wszystkimi zmysłami, zachęca do eksperymen-
towania i doskonale wpływa na ich rozwój motorycz-
ny a także oddziałuje na wyobraźnię, zachęcając do 
zabawy przez dłuższy czas. Wspólnie z animatorkami 
dzieci wykonały naszyjnik z kostką lodu oraz sztucz-
ny śnieg, którego u nas w tym roku nie było. Wszyscy 
byli pod wrażeniem, w jak łatwy sposób można zrobić 
samodzielnie sztuczny śnieg, który się nie roztapia. 
Wszyscy czekają na kolejne eksperymenty.
  W tradycję i repertuar szkolnych imprez na 
stałe wpisane zostały uroczyste obchody „Święta Bab-
ci i Dziadka”. „Moja Babcia i mój Dziadek to wspa-
niali są dziadkowie… rozbrzmiewały słowa jednej 

z prezentowanych piosenek. W tym tak szczególnym 
dniu uczniowie klas 0-III przywitali wszystkich go-
ści ciepłymi słowami, następnie przedstawiły piękny 
program artystyczny. W większości były to wzrusza-
jące wiersze i piosenki związane tematycznie z Babcią 
i  Dziadkiem. Oprócz montażu słowno - muzyczne-
go, szanowni goście obejrzeli także pokaz taneczny 
w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. Spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Na koniec 
uroczystości dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom 
przygotowane przez siebie prezenty i zaprosiły do 
wspólnego poczęstunku, w przygotowanie którego 
jak zawsze zaangażowali się kochani rodzice.

W krótkim zarysie przedstawiliśmy wycinek 
naszych działań. Przed nami kolejne przedsięwzięcia, 
którymi podzielimy się w następnym wydaniu.  
         (PSP) 

W życiu szkoły zachodziło wiele zmian. Obecnie peł-
niącą obowiązki dyrektora jest pani Dorota Gołaś.
Od początku roku szkolnego oprócz zajęć obowiązko-
wych nasi uczniowie chętnie uczestniczą w różnych 
zajęciach pozalekcyjnych, które dla nich przygotowa-
liśmy. Mogą skutecznie poszerzać swoją wiedzę i roz-
wijać różnorodne umiejętności. Każdy znalazł coś dla 
siebie.

Realizowany jest projekt stowarzyszenia „Pro Scholis”, 
w ramach którego prowadzone są dodatkowe zajęcia 
wspierające i rozwijające. Baza szkoły została wzbo-
gacona o nowy sprzęt multimedialny. Doposażono 
klasopracownie fizyki, chemii, matematyki i biologii.
Zorganizowaliśmy wiele wycieczek krajoznawczych, 
przedmiotowych i kulturalnych. Co miesiąc ucznio-
wie uczestniczą w koncertach pn. „Spotkania z Panią 
Muzyką”. 

Z życia Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie
W I semestrze nasi uczniowie godnie reprezentowali 
szkołę w różnych konkursach, zawodach sportowych 
i zdobywali czołowe miejsca, m.in.:
- Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna”: 
Hanna Sawicka- II miejsce, Hanna Golonko-wyróż-
nienie, Martyna Myhel - wyróżnienie;
- Gminny Konkurs Plastyczny „Czyste wody-zdrowe 
ryby”: do lat 10 - I miejsce Karol Klimkiewicz, II miej-
sce Klara Brych; kat. 11-16 lat - III miejsce Paweł Gę-
bala, wyróżnienia Martyna Myhel, Lena Świerczyń-
ska, Emilia Fraszczyńska, Linda Jasic;
- XV Jubileuszowy Powiatowy Przegląd Kolęd i Pasto-
rałek: III miejsce - Ignacy Jersz, IV miejsce - zespół 
wokalny Piotr Kowalski, Norbert Błauciak, Jakub Ko-
cur, Arkadiusz Miazga, Antoni Balon, Martyna Gre-
lińska;
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- Powiatowy Turniej Interdyscyplinarny „Wiem, Umiem, 
Rozumiem”- drużynowo V miejsce;
- Igrzyska Młodzieży Szkolnej- koszykówka- drużynowo 
II miejsce.
Odbyły się również imprezy środowiskowe, w których 
licznie uczestniczyła lokalna społeczność. Szczególnie 
uroczyście obchodziliśmy 100. Rocznicę Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Nasi milusińscy pięknie 
przygotowali Święto Babci i Dziadka. Kolorowym koro-
wodem obwieściliśmy mieszkańcom osiedla nadejście 
wiosny.
W wielu działaniach swoją pomocą wspierała nas Rada 
Rodziców.
               (D.M.)

1 kwietnia 2019 r. licealiści z Zespołu Szkół w Przemkowie wzięli udział w etapie regionalnym ogólnopol-
skiego projektu „Turniej Debat Historycznych IPN”. Turniej odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim. W  zma-
ganiach debatanckich uczestniczyły drużyny ze szkół ponadpodstawowych z Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej 
Góry i Przemkowa.

Uczestnicy zmierzyli się z następującymi tematami:
1. Twórcy w PRL mogli tworzyć, bo sztuka jest sferą wolności.
2. Pontyfikat Jana Pawła II miał kluczowe znaczenie dla upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo 
    -Wschodniej.
3. Poznański Czerwiec i Powstanie Węgierskie w 1956 roku możemy uznać za początek końca komunizmu w  Europie.

Celem każdej z debatujących stron było przekonanie do swojego stanowiska oponentów, sędziów i publicz-
ności. Licealiści z ZS w każdej z przeprowadzonych debat, zgodnie z losowaniem, musieli wcielić się w role tzw. 
Propozycji i obronić przedstawione powyżej tezy. W każdej debacie sędziowie oceniali zarówno formę wypowiedzi, 
jak i jej wartość merytoryczną.

Ostatecznie drużyna ZS w Przemkowie, w składzie: Igor Grocholski (1LO), Patryk Skrobak (2LO), Damian 
Janus (2LO) i Hubert Masternak (1LO) zajęła 3 miejsce. Opiekunem merytorycznym uczniów, w przygotowaniach  do 
turnieju, był w ramach podpisanej z UZ umowy patronackiej, prof. Stefan Dudra.

                    (ZS)

Przemkowscy licealiści potrafią przekonywać
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Gość z Nadleśnictwa Przemków 
14 stycznia przedszkole odwiedził pracownik Nadle-
śnictwa Przemków pani Anna Findysz. Przedszkolaki 
dowiedziały się w jaki sposób należy pomóc ptakom 
i zwierzętom przetrwać zimę, dlaczego niektóre zwie-
rzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. 
Przedszkolaki w podziękowaniu wręczyły gościowi 
piękne laurki.

Dzień Babci i Dziadka 
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku 
kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. 
Dlatego dzieci gościły swoje Babcie oraz Dziadków 
w dniach 21-22 stycznia br. na uroczystości z okazji 
ich święta.  
Babcie i Dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje 
wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych pro-
gramach artystycznych. Dzieci  pod czujnym okiem 
wychowawczyń zaprezentowały wiersze, piosen-
ki oraz tańce, które ćwiczyły na tą uroczystość. Na-
stępnie przedszkolaki zaprosiły babcie i dziadków na 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, aby 
w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek 
i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość 
i zrozumienie.
To były naprawdę wyjątkowe uroczystości, pełne 
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienio-
ne twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne 
są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnu-
kami.

Spotkanie z policjantami - „ Bezpieczne ferie” 
23 stycznia 2019  r. w naszym przedszkolu odbyło się 
spotkanie z Policjantami. Podczas wizyty Panowie Po-
licjanci  opowiedzieli  dzieciom o bezpiecznych spo-
sobach spędzania ferii zimowych. Przedszkolakom 

Z życia Publicznego Przedszkola nr 2 w Przemkowie
zostały przybliżone zasady bezpieczeństwa podczas 
pobytu w domu oraz podczas zimowych zabaw. 

Zabawa karnawałowa 
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i za-
bawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale 
karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszkolaków 
to dzień  niezwykły, często wyczekiwany przez wiele 
tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, do-
starczającą im wielu przeżyć i radości. 
25 stycznia br. już od rana w Przedszkolu pojawiały 
się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za boha-
terów znanych bajek, w salach przedszkolnych moż-
na było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, 
rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana 
...nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich po-
staci. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspól-
nie ze swoimi paniami w zabawach. Bal umożliwił 
dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej  
atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele rado-
ści naszym wychowankom.
Podziękowania należą się rodzicom za zaangażowa-
nie w przygotowanie pięknych balowych strojów oraz 
słodkiego poczęstunku.

Wiosenne warsztaty w Ostaszowie 
11 marca br. dzieci z grupy „ Pracowite Pszczółki” 
wzięły udział w warsztatach pod hasłem „Wiosen-
na przygoda” w Gospodarstwie Agroturystycznym 
„Amazonka” w Ostaszowie. Dzieci poznały polskie 
tradycje i rytuały związane z nadejściem wiosny. Po-
nadto warsztaty obejmowały naukę sadzenia kwiat-
ków oraz wysiewania nasion. Wielką radość sprawi-
ły dzieciom warsztaty kulinarne, które polegały na 
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ozdabianiu babeczek i późniejszej ich degustacji oraz 
zabawy z królikami. Z piosenką na ustach, zgodnie 
z tradycją nastąpiło pożegnanie zimy, poprzez spale-
nie Marzanny. 

Warsztaty ceramiczne w Ostaszowie 
14 marca br. dzieci z grupy „Żabki” wzięły udział 
w  warsztatach ceramicznych w Pracowni Ceramiki 
Unikatowej Ceramikon w Ostaszowie. Praca z gliną 
wspomaga rozwój dziecka. Zgniatanie, wałkowanie, 
modelowanie gliny przez najmłodszych w naturalny 
sposób przygotowuje rękę dziecka do nauki pisania. 
Lepienie z gliny pobudza wyobraźnię, rozwija zdol-

ności manualne, ale przede wszystkim jest wspaniałą 
zabawą i sprawia dzieciom ogromną radość. W dzie-
cięcych rączkach bezkształtne kawałki gliny nabierają 
formy i stają się jeżykami, aniołkami, misami, mydel-
niczkami lub zegarami.
„Żabki” tworzyły  prace użytkowe (m.in. miseczki) 
i drobne prezenty takie jak ramka. Były to bardzo cie-
kawe i twórcze zajęcia. Dzieci wróciły do przedszkola 
bardzo zadowolone.

Wiosnę witamy, zimę żegnamy 
21 marca dzieci uroczyście powitały nową porę roku – 
Wiosnę. Do jej nadejścia przedszkolaki przygotowy-
wały się już od dawna. Dzieci szukały oznak i zwiastu-
nów wiosny podczas spacerów i pieszych wycieczek. 
W pierwszy dzień Wiosny dzieci przybyły do przed-
szkola w radosnych nastrojach, a piękne i kolorowe 
stroje, wiosenne emblematy miały zaakcentować 
nową porę roku. Wszystkie przedszkolaki ze swoimi 
paniami wyruszyły ulicami osiedla w barwnym ko-
rowodzie z kukłą Marzanny. W barwnym pochodzie 
nie zabrakło: pszczółek, bocianów, żabek, biedronek 
i kwiatów. Dzieci głośnymi okrzykami przywoływały 
upragnioną wiosną. 
W ten sposób wszystkie dzieci wyraziły radość 
z przyjścia nowej pory roku.  

           (PP2)

23 marca 2019 r. zespół „Cykady” 
uczestniczył w X Polsko-Niemiec-
kim Festiwal Tańca w Żarach. Na 
scenie wystąpiły zespoły z Polski 
i Niemiec. Przez 11 godzin, z po-
nad 120 prezentacjami, w kilku 
kategoriach wiekowych, wystąpi-
ło kilkadziesiąt formacji tanecz-
nych, między innymi z Gorzowa, 
Szczecina, Sulechowa, Zielonej 
Góry, Wrocławia, Międzyrzecza, 
Weisswaser (Niemcy) i wielu in-
nych miast. 
Wszystkie zaprezentowane przez 
zespół układy taneczne zostały 
nagrodzone: 1 miejsce CYKA-
DY z choreografią „Dumny jak...” 
w kategorii formacja Disco Show 

Kolejny sukces Cykad
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Pracowity czas Cykad 

16-18 lat, 1 miejsce CYKADY MINI z   choreografią 
„Listki na wietrze” w kategorii formacja tańca  współcze-
snego 6-9 lat, 3 miejsce CYKADY JUNIOR z choreogra-
fią „Nietoperze nocą” w kategorii Inscenizacja taneczna 
13-15 lat, 3 miejsce CYKADY z choreografią „Hogwarts 
School” w kategorii Show Dance 16-18 lat.
Podczas przygotowań i już na samym festiwalu towarzy-
szyły Cykadom ogromne emocje, stres, motywacja, ale 
przede wszystkim uśmiech od ucha do ucha! 
Występ na tak ogromnym festiwalu jest wielką satys-
fakcją z dokonań, a także zachętą do wkładania jeszcze 
większego wysiłku w codzienne treningi.   
                    (POK)

Od początku roku zespół taneczny „Cykady” ćwiczy 
i nie zwalnia tempa. W tym roku wystąpił już podczas 
Orszaku Trzech Króli, Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, na uroczystości przekazania wozu strażac-
kiego przemkowskiej OSP, na uroczystości zakoń-
czenia projektu „Nasze dzieje” - „Przemków w Polsce  
Ludowej. Historia zapisana w fotografii” oraz na  
Polsko Niemieckim Turnieju Tańca w Żarach.
 
W międzyczasie zakupione zostały nowe dresy, pro-
jektowane i szyte są nowe kostiumy, a dzieciaki ćwiczą 
nowe choreografie i przygotowują się do kolejnych 
występów. 
         (POK)
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„Język satyry dawniej i dziś” - pod takim hasłem odbyło 
się spotkanie autorskie z panem Jerzym Skoczylasem. 
Młodzież z Zespołu Szkół w Przemkowie miała okazję 
zapoznać się z talentem naszego gościa, dla którego 
zabawa słowem, posługiwanie się rymem, alegorią 
oraz satyra, to mistrzostwo w pełnym tego słowa 
znaczeniu. 

Drugie spotkanie „Magia Indii” było wirtualną 
podróżą do tego niezwykle interesującego kraju. 
Podróżą bardzo ciekawą, bo pokazującą przede 
wszystkim prawdziwe oblicze Indii. Podróżnicy, 
państwo Grażyna i Stefan Sroczyńscy podzielili się 
ciekawymi opowieściami, refleksjami, a także starali 
się zaszczepić w młodzieży pasję do podróżowania.
         (POK)

Spotkania autorskie 
w bibliotece w Przemkowie

Tegoroczny zimowy wypoczynek upłynął dzieciom w Bibliotece w Wysokiej pracowicie, dzieci miały zapewniony 
szereg atrakcji. Na warsztatach krawieckich szyły z filcu zwierzątka z zawieszkami w formie breloków i zakładki na 
zeszyty. Dzięki pani Edycie, która uszyła  materiałowe tunele, dzieci robiły piękne korale z orzechów. 

Dla maluchów też przygotowano ciekawe zajęcia: czytanie książeczek, malowanie farbami, zabawy w zapomniane 
już trochę zabawy tj: „Chodzi lisek koło drogi” czy „Mam 
chusteczkę haftowaną”. Na warsztatach kulinarnych dzieci 
piekły babeczki, które następnie dekorowały lukrem i po-
sypkami - było pysznie. Na zajęciach przyrodniczych, pro-
wadzonych przez panią Iwonę, uczestnicy robili „suche” 
akwaria z rybkami. 

Podczas spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci 
przygotowały wierszyki, życzenia i oczywiście słodkie 
prezenty - niespodzianki, które wspólnie z panią Anitą 
przygotowywały na zajęciach plastycznych. 

Biblioteka w Wysokiej przygotowuje szereg atrakcji i każ-
dy znajdzie coś dla siebie: odbywają się regularne spotkania, kontynuowane są warsztaty krawieckie, przed święta-
mi przygotowywano ozdoby wielkanocne z filcu, a pani Helena uczyła dzieci jak zrobić kwiatki z bibuły i krepiny, 
z których wykonały palmy wielkanocne. Wspólne zajęcia i spotkania dają wszystkim dużo radości. 

A żeby nie było, że organizatorzy i uczestnicy spotkań ciągle tylko pracują, Panie z Wysokiej świętowały Dzień 
Kobiet.                  (AŁ)

W bibliotece w Wysokiej
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Motywem przewodnim tegorocznego Dnia Kobiet, 
organizowanego przez Przemkowski Ośrodek Kul-
tury i Bibliotekę były DZIECI KWIATY. W związku 
z  tym sala widowiskowa POK-u wypełniła się piękny-
mi kobietami w kolorowych przebraniach. Na wejście 
każda z pań otrzymała od przedstawiciela męskiego 
grona, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemko-
wie Janusza Matuszaka, serdeczne życzenia oraz wio-
senne kwiaty. 

Spotkanie upłynęło w świetnej atmosferze. Panie 
chętnie uczestniczyły w zabawach i konkursach.  
Ten najważniejszy - na najciekawsze przebranie i pre-
zentację stroju w tym roku wygrała pani Karolina 
Gliszczyńska.      (POK)

Dzień Kobiet w POK

 Podczas tegorocznego, 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrane środki przeznaczone 
zostały na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. 
 13 stycznia 2019 r. uczniowie Przemkowskich szkół oraz druhowie z OSP Przemków pod opieką nauczy-
cieli: Elżbiety Kaniewskiej, Agnieszki Wałowskiej, Anety Sołtysiak, Iwony Łopacińskiej –Skraba i Joanny Stafiniak 
kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Opiekę nad „KAWIARENKĄ” objęła Małgorzata 
Zawiłowicz. 
 Impreza od 19 lat jest organizowana we współpracy z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką, 
gdzie zarejestrowany jest sztab WOŚP i nad prawidłowym przebiegiem imprezy i wszystkimi przygotowaniami 
czuwa pani dyrektor Bogumiła Ornatowska – Cichoszewska – szefowa sztabu WOŚP. 
 Na scenie Przemkowskiego Ośrodka Kultury zaprezentowały się lokalne gwiazdy: Przemkowska Orkiestra 
Dęta, Zespół taneczny CYKADY oraz Angelika Maszczak. Pomoc w przeprowadzeniu licytacji WOŚP zapewniły 
panie Małgorzata Kotlicka i Urszula Bogucka. Licytację poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Przem-
kowie, pan Janusz Matuszak. Oprócz gadżetów przysłanych z fundacji WOŚP licytowane były przedmioty poda-
rowane przez: Joannę Więckowską, Elżbietę i Waldemara Mendel, Zygmunta Grocholskiego, Wandę Kuzyszyn, 
Kwiaciarnię „Kwiaty u Moniki”, sklep „Azalia” Państwa Danek, Zespół „Marzenie”, Teresę Kowalewicz, Zespół ta-
neczny CYKADY, Winnicę Alvarium w Ostaszowie, Elizę i Artura Jasic, Bank Spółdzielczy w Przemkowie, Małgo-
rzatę Somerfeld - Lasko, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych O/Legnica z siedzibą w Przemowie, Zespół 
SEKCJA, Kwiaciarnię Green Art- Anna Rokosz, Ewę Kuzyszyn oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Przemkowie. 
 Nasze coroczne działania przebiegają z udziałem wielu osób, szczególnie cieszy obecność młodych, chęt-
nych do pracy w wolontariacie WOŚP, którzy poświęcają swoją niedzielę i wolny czas na to szlachetne działanie. 
Dziękujemy również za wsparcie i pomoc w organizacji imprezy przemkowskiej Policji oraz OSP w Przemkowie, 
która podczas finału WOŚP już po raz kolejny uczy wszystkich udzielania pierwszej pomocy. 
 Kwota, którą zebraliśmy w tym roku to 19 932,30 zł - jest to rekordowa kwota zebrana dotychczas. Ucznio-
wie kwestowali na ulicach Przemkowa, okolicznych wioskach i Osiedlu Huta. Pracowało 23 wolontariuszy. Tego-
roczni Wolontariusze WOŚP to: Klaudia Kurkowska, Maciej Rosa, Malwina Lipiec, Martyna Grocholska, Wiktoria 
Sitarek, Klaudia Pawlikowska, Dawid Łojewski, Adrianna Więckiewicz, Oliwia Sługocka, Klaudia Stachoń, Szy-
mon Duma, Laura Glapińska, Bartosz Wyszyński, Daniel Frankowski, Paulina Pietruszka, Damian Janus, Omar 
Lekhchine, Marek Szeweła, Dawid Miszkiewicz, Martyna Sykuła, Rafał Niemalec, Klaudia Cirka i Patrycja Piech.
               (POK)

XXVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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Jak co roku w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece odbył się Przegląd Twórczości Świątecznej mieszkańców 
gminy Przemków. 
Na scenie zaprezentowało się pięć grup, reprezentujących Szkołę Podstawową nr 1 wraz z grupą języka 
łemkowskiego, Publiczną Szkołę Podstawową w Wysokiej, Zespół Szkół w Przemkowie i Świetlicę Środowiskową 
w Wysokiej. 
Każdy z uczestników tradycyjnie otrzymał symboliczny upominek w postaci aniołka oraz torbę słodkości. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie, a opiekunom za doskonałe przygotowanie dzieci do występów.
               (POK)

Przegląd Twórczości Świątecznej

W tym roku uczestnicy dwutygodniowych zajęć 
w  ośrodku kultury i bibliotece spędzili czas  bardzo 
aktywnie. Przygotowana dla nich oferta zawierała 
przeróżne zabawy i warsztaty. 

W pierwszym tygodniu wykonaliśmy przebrania Mi-
nionków, które później wystąpiły na pokazie mody, 
bajecznie kolorowe i pachnące slimy, upiekliśmy 
i  ozdobiliśmy smakowite muffinki. Odbył się też bal 
karnawałowy i wycieczka na lodowisko do Polkowic, 
graliśmy w planszówki, układaliśmy puzzle i wzięli-
śmy udział w zajęciach z pracownikami Dolnośląskie-
go Zespołu Parków Krajobrazowych na przemkow-
skich mokradłach. 

Na drugi tydzień ferii zaprosiliśmy dzieci do naszej 
biblioteki na warsztaty rękodzielnicze pn. „Drugie ży-
cie książki”, na których uczestnicy wykonali zakładki 
do książek ze starych, nieużywanych już publikacji. 
Były też warsztaty z filcu. „Postacie z bajek”, na któ-
rych powstały piękne filcowe maskotki – breloki oraz 
okładki do książki. Dzieci poznały gry towarzyskie, 

Ferie w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece
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które towarzyszyły dzieciństwu ich rodziców, czyli 
„Państwa- miasta” i „Statki”.  W ostatni dzień ferii, od-
były się warsztaty przyrodnicze pod opieką pracowni-
ków Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Wśród 
niezwykle ciekawych opowieści o zwierzętach i ich 
zwyczajach dzieci stworzyły fantastyczne, kolorowe 
akwaria, które można było zabrać do domów.
         (POK)

Przemkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku realizo-
wał projekt pt. „Nasze Dzieje” w ramach otwartego 
konkursu na realizację zadania publicznego Gminy 
Przemków na 2018 rok w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ce-
lem projektu było zapoznanie seniorów z walorami, 
historią i urokami Dolnego Śląska, jednego z najbo-
gatszych w zabytki regionów w Polsce, poznanie hi-
storii Przemkowa oraz zbiór starych fotografii. Cel 
ten został osiągnięty poprzez organizację wyjazdu do 
Jawora i Świdnicy, cykl wykładów na temat wielokul-
turowości i historii Przemkowa wygłoszonych przez 
pana Stefana Dudrę i pana Dariusza  Dźwigaja. Zdję-
cia, które otrzymaliśmy od mieszkańców Przemkowa, 
umożliwiły wydanie albumu pt. „Przemków w Polsce 

Projekt Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Ludowej. Historia zapisana w fotografii”. 22 marca br. 
odbyła się uroczystość zakończenia projektu, którą 
uświetnili zaproszeni goście oraz występ zespołu Cy-
kady. 

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które wspar-
ły nas merytorycznie i finansowo, a mieszkańcom 
Przemkowa za udostępnienie starych fotografii  
ze swoich prywatnych zbiorów. 

Szczególne podziękowania kierujemy dla: Burmi-
strza Przemkowa Jerzego Szczupaka, Stefana Dudry, 
Dariusza Dźwigaja, Mileny Gliszczyńskiej, Bogumiły 
Ornatowskiej-Cichoszewskiej, Ewy Mazan.

                                                                              (PUTW)

Bajka o „Sześciu sługach”, tak jak przewidywaliśmy, spodobała się przedszkolakom. Kolejny już raz Grupa Teatral-
na Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprosiła dzieci z obydwu naszych przedszkoli oraz najmłod-
szych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej do obejrzenia bajki o „Sześciu sługach”. Wydarzenie to miało 
miejsce 10 grudnia 2018 roku w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Biblioteki. Pierwsze przedstawienie zagrane 
zostało o godzinie 9.30, drugie o godzinie 11.00. I w jednym, i w drugim przypadku najmłodsza widownia żywo 
reagowała na prezentowane wydarzenia i bohaterów bajki. Dzieci śmiały się radośnie, gdy na scenie pojawiały się 
takie postacie jak „Długi” czy „Pulchny” bądź wyciszały się, gdy wchodziła „Zła Królowa”. Zaraz po spektaklu, 
już tradycyjnie, dzieci wchodziły na scenę i witały się z bohaterami opowieści, oglądały ich stroje i inne bajkowe 
rekwizyty. 

Kolejne  wyzwania  teatralne
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Miło jest pomyśleć, że najmłodsi przemkowianie, dzięki naszym przedsięwzięciom artystycznym, mogą „na 
żywo” poznawać teatr jako dziedzinę sztuki.

Natomiast z początkiem 2019 roku tj. 20 lutego, Gru-
pa Teatralna ponownie wystawiała spektakl „Dziady  
cz. II”. Tym razem widzami byli uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Przemkowie oraz uczniowie 
ze szkół podstawowych z Radwanic i z Przecławia. Po 
przedstawieniu uczniowie i ich nauczyciele gratulowali 
aktorom oraz wszystkim tworzącym spektakl. Byli pełni 
podziwu dla grających Pań i dla całości przedstawienia. 

Tego samego dnia o godzinie 18.30 po raz drugi wysta-
wialiśmy dramat dla widowni dorosłej, która nie mogła 
nas obejrzeć w listopadzie ubiegłego roku. Wśród wi-
dzów byli także Ci, którzy drugi raz chcieli przeżyć ten 

spektakl i to od nich usłyszeliśmy, że zagrany został jeszcze lepiej. To dobre informacje, budujące i zachęcające 
do dalszych działań. 

W międzyczasie przyjęliśmy zaproszenie Domu Wcza-
sów Dziecięcych w Przemkowie i w ich sali zajęć za-
prezentowaliśmy, graną już wcześniej, inscenizację 
„Brzechwa dzieciom”. Młodzi widzowie podziękowali 
brawami. Przy muzyce z filmu „Akademia Pana Klek-
sa” zatańczyli wspólnie z postaciami z wierszy Jana 
Brzechwy. Było bardzo miło.

Przed nami kolejne wyzwania. Grupa Teatralna rozpo-
częła właśnie intensywne przygotowania do wystawie-
nia baśni o „Kocie w butach”, którą przedstawi w czerw-
cu najmłodszym, czyli przedszkolakom. Na październik 
tego roku zaplanowane jest przedstawienie dla starszych 
uczniów szkół podstawowych – „Zemsta” Aleksandra 
Fredry.                  (GS)

„Jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie było ani jedne-
go dnia, żeby Kamil wrócił niezadowolony”- mama  
Kamila, uczestnika projektu. 

Podobne odczucia ma już ponad czterdziestu uczest-
ników Domu Krótkiego Pobytu w Przemkowie. Dom 
Krótkiego Pobytu to dzienne wsparcie dla osób z nie-
pełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, a tak-
że przerwa wytchnieniowa dla ich opiekunów. 

Dom Krótkiego Pobytu to trzytygodniowe turnusy 
(realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 
8-18, w soboty w godzinach 8-16), w czasie których 
terapeuci pracują nad wzmacnianiem potencjału 

Dom Krótkiego Pobytu w Przemkowie
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osób z niepełnosprawnościami, wspierają ich rozwój 
i integrację społeczną. Poza codziennymi zajęciami 
Dom to również dodatkowe zajęcia z innymi specjali-
stami. Uczestnicy mają zapewnioną fizjoterapię, arte-
terapię, terapię ruchem, terapię pedagogiczną, a także 
seksuologa. Zapewniony jest również transport spe-
cjalistyczny z miejsca zamieszkania i z powrotem.

Życie Domu toczy się również… poza Domem. 
Uczestnicy byli już między innymi na spektaklach 
teatralnych w ramach Polkowickich Dni Teatru, na 
basenie, kręglach, jak również korzystają z okolicznych 
atrakcji takich jak Park Rozrywki i Edukacji „Ama-
zonka”.  

„Wyszliśmy naprzeciw wyzwaniom i oczekiwaniom, 
które w naszym lokalnym środowisku są ogromne. 
Mnóstwo osób z niepełnosprawnościami i ich rodziny 
potrzebują wsparcia”- mówi Małgorzata Karlak- Kąca, 
kierownik Domu. 

„To świetne miejsce poznawania i odkrywania świata”- 
mama Julii, uczestniczki projektu.

Dom Krótkiego Pobytu znajduje się na ulicy Głogow-
skiej 30. Historia Domu miała swój początek w maju 
ubiegłego roku, kiedy to zainicjowano intensywne 
prace remontowe. Nadal prowadzone są poszukiwa-
nia darczyńców, którzy gotowi będą wesprzeć remont 
piętra Domu, co pozwoli na zwiększenie zakresu 
usług.

Pierwsi uczestnicy zawitali do Domu na początku lip-
ca. Uczestnikami projektu są osoby ze znacznym bądź 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wiek 

uczestników jest bardzo zróżnicowany: najmłodszy 
uczestnik miał 8 lat, a najstarszy 95 lat. W   Domu 
Krótkiego Pobytu może przebywać maksymalnie 
5 osób, dzięki czemu pobyt jest kameralny, nastawio-
ny na zindywidualizowane wsparcie.

Dom powstał z inicjatywy Fundacji Eudajmonia, któ-
ra już od dwunastu lat działa na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami. Misją Fundacji jest budzenie po-
tencjału zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak 
i całej społeczności lokalnej. Obecnie całość wsparcia 
(wyżywienie, transport specjalistyczny zapewniający 
dojazd do DKP i powrót do miejsca zamieszkania, 
środki higieny osobistej itp.) jest bezpłatna, od lipca 
pojawi się możliwość częściowo komercyjnego korzy-
stania z usług Domu. 

„Myślę, że obudziliśmy potencjał tego miejsca- doda-
je Małgorzata Karlak- Kąca, kierownik DKP- dla na-
szych klientów, ich rodzin, więc zapraszamy wszystkich 
do naszego Domu. Jest to miejsce otwarte dla każdego”. 

Oprócz Domu Krótkiego Pobytu mieszkańcy Powia-
tu Polkowickiego mogli korzystać z innych projektów 
realizowanych przez Fundację Eudajmonia. Jednym 
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28 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Jędrzychówku mieszkańcy zorganizowali ‚’TŁUSTY CZWARTEK”.  
Dzieci wraz z rodzicami zrobiły pyszne chrusty, rogaliki z marmoladą i babeczki które później pięknie udekoro-
wały. Pracy było niemało, a wspólne przygotowania zaostrzyły apetyt, dzieci przekonały się, że aby zjeść swoje 
pyszne wypieki trzeba się sporo napracować.                                     (A.K)

Tłusty czwartek w Jedrzychówku

W sobotę 30 marca 2019 r., przemkowska parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie była organiza-
torem II Diecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Szachach Szybkich o Puchar Biskupa Tadeusza Lityńskiego. 
Współgospodarzem turnieju był ks. Michał Płończak, były wikariusz naszej parafii, Zespół Szkół im. Ireny Sen-
dler w Przemkowie oraz UKS Szach-Mat Przemków. Do szachowych zmagań przystąpiło 48 ministrantów m.in. 
z Zielonej Góry, Głogowa, Przemkowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Międzyrzecza, Płotów, Strzegowia, Łęknicy, 
Szprotawy i Siedliska. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią w kościele, której przewodniczył ks. Łukasz Malec, 
dyrektor Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży przy kurii biskupiej w Zielonej Górze.

II Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów 
o Puchar Biskupa Tadeusza Lityńskiego

z nich był Klub Samopomocy, który działał w  okre-
sie od maja do końca listopada ubiegłego roku. 
W  projekcie wzięły udział dwadzieścia cztery oso-
by z niepełnosprawnościami (głównie z Przemko-
wa i  okolicznych miejscowości). W Klubie działały 
dwie pracownie: pracownia aktywizacji społecznej 
i aktywizacji zawodowej, w których osoby z niepeł-
nosprawnościami mogły pracować nad rozwojem 
własnych kompetencji i umiejętności. 

Poza tym uczestnicy mogli liczyć na wsparcie szero-
kiego grona specjalistów: trenerów pracy, trenerów 

aktywności, psychologów, fizjoterapeutów, logopedy, 
doradcy zawodowego. Kolejnym elementem rozwoju 
osobistego była możliwość odbycia stażu zawodowego.  

Obecnie trwają prace nad możliwością wznowienia 
działalności Klubu.

Zapraszamy do kontaktu z Domem Krótkiego Pobytu 
w Przemkowie: tel. 728 896 620, e-mail m.karlak-ka-
ca@eudajmonia.pl    

         (DKP)
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Kilka minut po godzinie 11:00 w Zespole Szkół im. Ireny Sendler, po krótkim przywitaniu gości przez 
dyrekcję szkoły, rozpoczęła się pierwsza runda. Sędzią głównym turnieju był uczeń klasy III LO w Przemkowie 
Szymon Dryja. 

Ostatecznie, po 7 rundach, z kompletem punktów, zwyciężył reprezentant parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
w Przemkowie - Michał Dźwigaj. II miejsce zajął Michał Suchecki z parafii Matki Bożej Bolesnej w Dzikowicach. 
Na III pozycji uplasował się Kacper Wańtuch z parafii Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze. Zwycięzcy otrzymali 
puchary ufundowane przez Biskupa Tadeusza Lityńskiego oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wzrastające zainteresowanie Mistrzostwami oraz zadowolenie uczestników i ich opiekunów są motywacją 
do organizacji zawodów w przyszłym roku.          (M.D.)

Podsumowanie działań osp Przemków
Ubiegły rok dla strażaków OSP Przemków, 

można zaliczyć do bardzo pracowitych. Przemkowscy 
strażacy brali udział 171 razy w działaniach ratowni-
czo - gaśniczych. Ugaszono 109 pożarów, zlikwido-
wano 58 razy skutki miejscowych zagrożeń, a  także 
4  razy strażacy wyjeżdżali do fałszywych alarmów. 
Najwięcej pracy strażacy mieli na terenie miasta 
i   gminy Przemków (155 zdarzeń). Działania także 
prowadzono na terenach gmin Chocianów, Polkowi-
ce i Radwanice. Ponadto 3 razy strażacy z Przemkowa 
wspierali swoich kolegów z województwa lubuskiego. 
Do ważniejszych i szczególnych zdarzeń można zali-
czyć: pożar remizy OSP w Niegosławicach, liczne po-
żary traw na nieużytkach, pożary lasów przy os. Gło-
gowskim i ul. Ceglanej, uwięziony starszy mężczyzna 
na wale stawu w Ostaszowie, pożar składowiska odpa-
dów niebezpiecznych w Jakubowie, śmiertelny wypa-
dek na DK12 oraz masowy wypadek autokaru w oko-
licy Kaźmierzowa. 

 Warto dodać, że jednostka OSP Przemków w 
skali powiatu polkowickiego jest najczęściej wyjeż-
dżającą jednostką OSP już od kilkunastu lat. 

 Niestety jak co roku w okresie wiosennym na 
terenie miasta i gminy Przemków dochodzi do znacz-
nej ilości pożarów traw i trzcinowisk. Pożary te niejed-

nokrotnie stanowiły zagrożenie dla pobliskich zabudo-
wań czy obszarów leśnych. Ponadto w pożarach często 
ginie dzika zwierzyna, która nie ma szans na ucieczkę. 
Strażacy przypominają, iż wypalanie traw jest w Polsce 
karalne! Pamiętajmy, że strażacy zaangażowani w ga-
szenie pożarów traw mogą być w tym czasie potrzebni 
w innym miejscu, np. przy wypadku samochodowym. 

 Jednostka OSP Przemków, to nie tylko pożary 
czy inne zdarzenia. Druhny i druhowie często i chętnie 
angażują się w życie lokalnej społeczności oraz biorą 
udział w przeróżnych uroczystościach. Podczas finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został zorga-
nizowany pokaz pierwszej pomocy, podobne odbyły 
się podczas zimowych ferii. W maju, już po raz dru-
gi, strażacy zorganizowali Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Burmistrza Przemkowa, na który oprócz drużyny 
z Przemkowa, przyjechały także OSP Krzywa, Chocia-
nów i Radwanice. Turniej, dzięki uprzejmości władz 
klubu ZAMET oraz Burmistrza Przemkowa, odbył się 
na stadionie miejskim w Przemkowie. Strażacy odwie-
dzają także szkoły i przedszkola, gdzie podczas festy-
nów i pikników biorą udział w pokazach, a dzieci mają 
możliwość zapoznać się ze sprzętem jakim dysponuje 
jednostka, a także z pracą strażaka. Także na takich im-
prezach dzieci i rodzice chętnie uczą się pierwszej po-
mocy. Kolejnym wydarzeniem, w którym udział biorą 
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Wydawca: Urząd Miejski w Przemkowie • Plac Wolności 25 • 59 - 170 Przemków • tel 76 831 92 10
Wydawnictwo: Drukarnia Wydawnictwo „Druk-Ar” • ul. Mechaniczna 30 • 67-200 Głogów • tel./fax 76 834 19 88

e-mail: glogow@druk-ar.pl • www.druk-ar.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie sp. z o.o., in-
formuje, że w związku z doniesieniami o próbach oszustwa i podszywania 
się nieuprawnionych osób pod przedstawicieli PWiK oraz możliwością po-
sługiwania się przez oszustów podrobionymi dokumentami, Zarząd PWiK 
podjął decyzję o wydaniu wszystkim pracownikom spółki legitymacji służ-
bowych ze zdjęciem w celu weryfikacji tożsamości osób zgłaszających się 
w celu przeprowadzenia kontroli lub wykonania określonych prac.  

W przypadku podejrzenia próby podszywania się nieuprawnionych osób 
pod pracowników PWiK, prosimy o  kontakt telefoniczny pod numer 
76 831-93-23.   

Przedstawiamy wzór legitymacji służbowej pracowników PWiK w Przem-
kowie.                                (PWiK)

Komunikat PWiK

strażacy jest Bieg Orłana, gdzie miejscowa jednostka 
czuwa nad bezpieczeństwem uczestników, a także 
organizuje punkt, gdzie biegacze mogą się schłodzić 
podczas biegu. Zabezpieczano także coroczne dożyn-
ki gminne, które tym razem odbyły się w Jakubowie 
Lubińskim. Ważną i wyjątkową uroczystością była 
100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, w obchody której włączyli się miejscowi strażacy. 
Już po raz drugi OSP Przemków wzięła udział w akcji 
Szlachetna Paczka, wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 
oraz Urzędem Miejskim, a wsparcie otrzymał starszy 
mieszkaniec Chocianowa. Przemkowscy strażacy są 
także obecni podczas świąt kościelnych, gdzie wy-
stawiany jest poczet sztandarowy. Zabezpieczają oraz 
biorą udział w Orszaku Trzech Króli, podczas Świąt 
Wielkanocnych druhny i druhowie pełnią wartę przy 
Grobie Pańskim. 

 Rok 2018 to także czas wytężonej pracy zarzą-
du OSP oraz Urzędu Miejskiego, gdzie przy współ-
pracy z Państwową Strażą Pożarną udało się pozyskać 
środki na zakup nowego samochodu ratowniczo ga-
śniczego dla OSP Przemków.     
      (OSP)

Dyżur weterynarza Lekarz weterynarii pełni dyżur sobotnio-niedzielny w Chocianowie.
Uwaga myśliwi: badam też mięso dzików w soboty i niedziele. Wacław Pachecka tel. 606374552
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