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Panie Burmistrzu widzimy się przed świętami 
wielkanocnymi. Co chciałby Pan przekazać miesz-
kańcom w tym ważnym okresie?

Przede wszystkim chciałbym złożyć wszystkim 
mieszkańcom gminy Przemków i ich rodzinom ży-
czenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. 
Niech będą to święta pełne nadziei, pokoju i miłości. 
Wszystkim życzę  wspaniałych rodzinnych spotkań, 
dużo radości i wiosennego nastroju. Na chwilę ode-
rwijmy się od codziennych problemów i skupmy na 
tym, co najważniejsze.

Jesteśmy już po połowie kadencji, można już za-
cząć robić pierwsze podsumowania. Jak dziś wygląda 
sytuacja Gminy? Zacznijmy od spraw ( nansowych 
i realizacji planu naprawczego.

Cały czas realizujemy plan naprawczy. Budżet 
w roku 2016 wykonaliśmy w ponad 100% - jeżeli cho-
dzi o dochody i w 80% - jeżeli chodzi o wydatki. Jest to 
bardzo zdrowy poziom, który umożliwia nam szybsze 
wychodzenie z zadłużenia niż zakładaliśmy. Gdy zo-
stałem burmistrzem poziom zadłużenia wynosił po-
nad 27 mln zł i było to więcej niż 110% budżetu gmi-
ny. Do tego groził nam zwrot dotacji na kwotę 5,5 mln 
zł i kara z tytułu niekorzystnej umowy w wysokości 
2,7 mln zł zawartej przez poprzednie władze. Dzisiaj 
poziom zadłużenia spadł do niecałych 17 mln zł i wy-
nosi poniżej  60%  budżetu, ponieważ mamy zwięk-
szone przychody. Zamiast zwracać dotację, zwięk-
szyliśmy ją o prawie milion zł. Sprawą kary umownej 
zajmują się odpowiednie organy i tutaj też liczę na po-
zytywny + nał dla gminy. Mimo tych trudności z naj-
bardziej zadłużonej gminy na Dolnym Śląsku i jednej 
z najbardziej zadłużonych gmin w kraju, w niecałe 2,5 
roku udało nam się wrócić do bezpiecznych pozio-
mów. Wymagało to dużo ciężkiej pracy i zrozumienia 
u mieszkańców, ale wspólnymi siłami udało nam się 
to zrealizować i mam nadzieję, że pod koniec roku 

2018 plan naprawczy przestanie nas obowiązywać. 
Dzięki temu w kolejnych latach będzie możliwa re-
alizacja wielu  inwestycji, których Przemków bardzo 
potrzebuje, a które przy planie naprawczym nie mogą 
być wykonywane. 

Właśnie, mimo złej sytuacji ( nansowej i ogra-
niczeń planu naprawczego udaje się realizować 
mniejsze i większe inwestycje. Z czego dotychczas 
jest Pan najbardziej dumny?

Osobiście przede wszystkim z remontu chodników 
i targowiska w centrum miasta. Przez kilkanaście lat 
nic w tym temacie nie zostało zrobione, tak jakby ni-
komu nie zależało, żeby wizytówka miasta czyli cen-
trum zaczęło się zmieniać. Zawsze były ważniejsze 
rzeczy i inne nietra+ one inwestycje, czego nigdy nie 
mogłem zrozumieć. Remont chodników i targowiska 
to dopiero jeden z elementów,  w tym roku chcemy 
dalej remontować chodniki na kolejnych ulicach. 
W następnych latach planuję odnowienie i przebudo-
wę całego centrum. Mamy opracowany i zaakcepto-
wany Lokalny Program Rewitalizacji – pozyskaliśmy 
na to ponad 90 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego. 
Wykonaliśmy już część prac projektowych. Staramy 
się pozyskać zewnętrzne środki, ale  nie zawsze się 
to udaje, bo czasami wniosek zostaje odrzucony ze 
względu na fakt, że gmina znajduje się w planie na-
prawczym.

Kolejna rzecz to zakończenie termomodernizacji. 
Był to projekt odziedziczony po poprzedniku, którego 
realizacja wisiała na włosku. Dalej poważnych popra-
wek wymagają dwie świetlice – w miejscowości Kar-
pie i Łężce, a z poprzednim wykonawcą prac w tych 
obiektach spotykamy się w sądzie, jednak całość uda-
ło się uratować i zwiększyć przyznaną gminie dotację. 

Na ul. Kolejowej od kilkunastu lat gmina nic 
nie robiła z rurociągiem, przez co mieszkańcy tych 
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mieszkań płacili bardzo wysokie rachunki – udało się 
wykonać tam remont i sytuacja bardzo się poprawiła.

Jest też kilkanaście mniejszych projektów takich 
jak budowa placu zabaw w Szklarkach i Wysokiej 
oraz Jakubowie Lubińskim czy remont sali w Jędrzy-
chówku, gdzie wspólnie z sołtysami i mieszkańcami 
udało się je wykonać stosunkowo małym kosztem i za 
to chciałem im bardzo podziękować. W końcu zabez-
pieczyliśmy budynek po dawnej szkole ewangelickiej 
w pobliżu Cerkwi Prawosławnej czy teren wokół Hali 
Sportowej. Wykonaliśmy również niezbędne prace 
remontowe w budynku socjalnym na stadionie miej-
skim oraz rozbudowaliśmy cmentarz komunalny, na 
którym zaczynało już brakować miejsc. 

Gmina przekazała również 15 tys. zł dotacji dla Pa-
ra+i pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na 
prace przy remoncie zabytku. W tym roku taką samą 
dotację otrzyma Para+a Prawosławna pw. Świętego 
Archanoła Michała na podobny cel.

Zdaję sobie sprawę, że zaniedbania w kwestii infra-
struktury i potrzeb mieszkańców są o wiele większe, 
ale realizujemy to, na co nas stać. Z roku na rok in-
westycje będą się zwiększać, ponieważ z roku na rok 
nasza sytuacja +nansowa staje się coraz lepsza.

Jakie są plany inwestycyjne na rok 2017 i jakie 
problemy się pojawiają przy pozyskiwaniu środków 
unijnych?

Najważniejszą inwestycją w tegorocznym budżecie 
jest wykonanie modernizacji dróg gminnych na te-
renie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przemko” na osie-
dlu Huta. Mówimy tutaj przede wszystkim o całej ul.  
Topolowej oraz ul. Akacjowej na wysokości super-
marketu „Dino”. Całość inwestycji jest zaplanowana 
na ponad 500 tys. zł, z czego ponad 300 tys. zł ma po-
chodzić ze środków zewnętrznych. Stan dróg gmin-
nych w tym rejonie jest fatalny i to traktuję jako swój 
priorytet w tym roku. Pojawiają się problemy nieza-
leżne od nas, jeżeli chodzi o konkurs i terminy reali-
zacji, ale mam nadzieję, że wszystkie trudności uda 
się pokonać i pod koniec roku inwestycja będzie za-
kończona.

Mamy częściowo zaplanowe środki na przebudowę 
stadionu miejskiego w Przemkowie wraz z rozbudo-
wą infrastruktury socjalnej.  Zrobiliśmy już studium 

wykonalności oraz program funkcjonalno – użytko-
wy, stanowiące załącznik do wniosku o do+nanowa-
nie, który został już złożony. Wpisuje się on w Lokalny 
Program Rewitalizacji i możemy tutaj liczyć na do+-
nansowanie do 85% kosztów. Problemem może być 
ograniczona liczba środków w konkursie, ponieważ 
praktycznie wszystkie gminy starają się o te środki 
oraz fakt, że znajdujemy się w planie postępowania 
naprawczego, co przy ocenie eksperckiej może pro-
wadzić niestety do odrzucenia wniosku.

Liczymy na pozyskanie kolejnych środków z Urzę-
du Marszałkowskiego w ramach Dolnośląskiego 
Fundszu Pomocy Rozwojowej na remonty chodników. 
Jeżeli to się uda, wykonamy remonty chodników na  
ul. Reja, ul. Nowej i ul. Generała Sikorskiego. 

Zaplanowaliśmy również środki na modernizację 
świetlicy w Wysokiej w kwocie 50 tys. zł i w III kwar-
tale 2017 roku będziemy startować w konkursie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, żeby pozyskać 
dodatkowe +nansowanie na to zadanie. Chcę przy-
pomnieć, że w tej chwili Wysoka to jedyne sołectwo 
w naszej gminie bez świetlicy wiejskiej. Na remonty 
świetlicy w Wilkocinie mamy zaplanowaną kwotę 25 
tys. zł. Niestety, w tym przypadku ze względu na to, że 
budynek nie jest w 100% własnością gminy, nie będzie 
możliwe pozyskanie dodatkowych środków. Mocno  
w te inwestycje zaangażowana jest Pani Radna Łuka-
wa oraz sołtysi obydwu sołectw. 

Wspólnie z sołtysem Januszem Pyrzykiem i radą 
sołecką w Piotrowicach budujemy dużą wiatę, która, 
mam nadzieję, będzie służyła nam wszystkim jako 
miejsce spotkań i organizacji imprez gminnych m. 
in. dożynek. Chciałbym tutaj podkreślić duże zaan-
gażowanie sołtysa i mieszkańców w tę budowę, czym 
udowodnili, że można wspólnymi siłami zrobić wiel-
kie rzeczy. Dodatkowo złożyliśmy wniosek w ramach 
programu „Odnowy Wsi” na budowę placu zabaw  
w Piotrowicach i doposażenia placu zabaw w Szklar-
kach. 
Planujemy również doposażenie placów zabaw i bu-
dowę siłowni plenerowej na terenie miasta – szczegó-
łowy zakres będzie tutaj zależał od kwot, jakie uda się 
pozyskać z zewnątrz.

Zabezpieczyliśmy również kwotę 75 tys. zł na roz-
poczęcie prac projektowych  związanych z budową 
ścieżki rowerowej na dawnym odcinku torów kolejo-
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wych Przemków – Przemków Huta. Bardzo mi zależy 
na ścieżce rowerowej, ale musimy racjonalnie dyspo-
nować naszymi ograniczonymi środkami, więc reali-
zacja tego zadania bez środków zewnętrznych będzie 
trudna.

Cały czas stawiamy też na elementy małej architek-
tury  – pojawią się nowe ławki w centrum i w parku 
miejskim, wymienimy kolejne wiaty na przystankach 
autobusowych.

Bardzo dużym problemem w gminie jest stan 
dróg - jakie są pomysły na rozwiązanie tego proble-
mu?

Stan naszych dróg to jeden z głównych proble-
mów gminy i dotyczy on, niestety, większości naszych 
mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę drogową są 
jednymi z najdroższych i przy naszym stanie budżetu 
bardzo ciężko jest realizować cokolwiek poza bieżący-
mi naprawami. Podstawowy warunek to pozyskanie 
środków zewnętrznych na inwestycje w drogi. Tak jak 
mówiłem wcześniej, priorytetem na ten rok jest re-
mont dróg gminnych na ul. Topolowej i ul. Akacjowej 
na osiedlu Huta. Mieszka tam prawie 2 tys. osób więc 
jest to inwestycja społecznie potrzebna.

Jeżeli chodzi o miejsca takie jak m. in. Osiedle 
Głogowskie, ul. Hutnicza, Rentowa i inne będzie-
my ogłaszać przetarg na równanie mechaniczne  
z wałowaniem, pro+lowaniem i zakupem kruszywa  
w ramach posiadanych środków i po konsultacjach  
z mieszkańcami tych ulic. Równanie jest niestety  
rozwiązaniem połowicznym, ale jedynym, na które  
w tej chwili nas stać. Podam przykład - bardzo zależa-
ło mi na zrobieniu drogi na ul. Hutniczej, interpelacje 
w tej sprawie regularnie składa też mieszkający tam 
Pan Radny Wantuch. Zrobiliśmy zapytanie ofertowe, 
niestety najniższa oferta wynosiła ponad 150 tys. zł za 
wykonanie niecałych 300 m drogi. Pochłonęłoby to 
praktycznie cały nasz roczny budżet na równanie dróg  
w całej gminie, a przecież takich miejsc jak ul. Hutni-
cza są dziesiątki. Nie przysparza mi to popularności, 
ale taka jest bolesna prawda – kompleksowe remonty  
i budowa dróg są możliwe tylko przy udziale środków 
zewnętrznych i o takie środki będziemy się starać.

Warto też pamiętać, że za część dróg na terenie na-
szej gminy odpowiada powiat polkowicki. Niestety, od 
ponad dwóch lat, mimo złożonych wcześniej obietnic, 

remont drogi powiatowej od ul. Lipowej do Nowego 
Dworu nie jest realizowany. Apeluję i proszę tutaj  na-
szych radnych powiatowych o większą aktywność, 
bo przecież zostali wybrani po to, by reprezentować 
interesy mieszkańców Przemkowa w powiecie polko-
wickim. Poza Panią Radną Wandą Żuchowską nikt  
z radnych powiatowych tematem dróg i chodników 
powiatowych się nie interesuje.

Wiem, że w planach są inwestycje i projety,  
za które gmina nie zapłaci nawet złotówki, prawda?

To prawda. Od samego początku zależało mi na 
realizacji niektórych zadań bez ponoszenia kosztów 
przez gminę. Wynika to przede wszystkim z naszej 
sytuacji +nansowej, ale uważam, że tak po prostu 
powinien postępować dobry gospodarz. Wymaga to 
dużo więcej wysiłku i zaangażowania, wielu wyjaz-
dów i rozmów z partnerami, ale pierwsze efekty będą 
widoczne już w tym roku.

Po rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim i Dol-
nośląskiej Służbie Dróg i Kolei udało mi się przekonać 
naszych partnerów do realizacji remontu drogi woje-
wódzkiej nr 328 w Przemkowie.
Przetarg już się odbył, realizacja zadania rozpocznie 
się w połowie kwietnia, a wartość inwestycji to 880 
tys. zł brutto. 

Na odcinku od dawnych Zakładów Metalurgicz-
nych do stacji kolejowej Przemków Odlewnia zostanie 
wykonany remont jezdni, oprócz tego remontowa-
ny będzie chodnik, zostaną wymienione krawężniki  
i obrzeża na betonowe, płytki chodnikowe stare i po-
łamane zostaną wymienione na kostkę betonową. Na 
przepustach wykonane zostaną barierki ochronne 
stalowe.

Na drugim odcinku prac - od ul. Plac Wolności 
25 do skrzyżowania ulic Strumykowa i Fabryczna -  
zostanie wykonany remont chodnika, w tym: wymia-
na krawężników i obrzeży na nowe betonowe oraz 
wymiana płytek chodnikowych starych i połamanych 
na kostkę betonową. 

Nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tej inwesty-
cji i jestem bardzo wdzięczny marszałkowi Cezaremu 
Przybylskiemu i wicemarszałkowi Jerzemu Micha-
lakowi za zrozumienie naszej trudnej sytuacji i chęć 
pomocy. Uda się zrobić coś, co powinno być zrobio-
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ne lata temu i do tego bez żadnych kosztów po stro-
nie gminy. Mam nadzieję, że w kolejnych latach uda 
się remontować kolejne odcinki drogi wojewódzkiej  
i rozpocząć prace projektowe, jeżeli chodzi o budowę 
chodnika w Jakubowie Lubińskim.

Dużo energii poświęcam też projektowi partner-
skiemu pod nazwą „Przyjazna infrastruktura – ak-
tywne wsparcie w Przemkowie”, który gmina chce 
realizować wspólnie z Fundacją „Eudajmonia” oraz 
Stowarzyszeniem LGD „Wrzosowa Kraina”. Podsta-
wowym celem projektu jest stworzenie przestrzeni 
dla osób niepełnosprawnych z powiatu polkowickie-
go. Gmina wnosi do projektu dwa budynki znajdujące 
się obecnie w fatalnym stanie i wymagające pilnego 
remontu. Jeżeli wniosek uzyska do+nansowanie, oba 
budynki zostaną w pełni wyremontowane i przebu-
dowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W bu-
dynku po byłej piekarni na ul. Gen. Sikorskiego po-
wstałoby Centrum Aktywności i Rozwoju z trzema 
pracowniami terapeutycznymi oraz Ośrodek Wspar-
cia. W budynku dworca przejętym przeze mnie od 
PKP powstałaby Placówka Reintegracyjna w formie 
warsztatów terapii zajęciowej oraz Centrum Usług 
Społecznych. Ten projekt pokazuje, że nie zawsze 
potrzebny jest wkład +nansowy, żeby próbować coś 
zrobić. Wniosek na kwotę ponad 5 mln zł został już 
złożony, mam nadzieję, że uda się uzyskać do+nanso-
wanie na przynajmniej jeden z tych budynków, gdyż, 
niestety, konkurencja jest duża, a środków na to zada-
nie mało. Przystąpienie do projektu nie byłoby możli-
we, gdyby nie dobra współpraca z naszymi partnera-
mi i za to chciałem im serdecznie podziękować.

Na sesji w lutym Rada Miejska przyjęła uchwa-
łę o odmowie zatwierdzenia nowych taryf za wodę  
i ścieki. Jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa 
przejęcia przemkowskich wodociągów?

Po przeprowadzonej przeze mnie jako burmistrza 
wery+kacji taryfy przedstawiłem radzie uchwałę  
o odmowie zatwierdzenia nowej, wyższej taryfy  
i radni taką uchwałę podjęli, za co im dziękuję. PWiK  
w Przemkowie odwołało się do wojewody, ale mam 
nadzieję, że wojewodę przekonają nasze argumen-
ty, bo w innym przypadku grożą nam podwyżki cen 
wody i ścieków.

Jedną z moich głównych obietnic wyborczych 
było odzyskanie przemkowskich wodociągów. Od 
pierwszego dnia do tego dążyłem, bo wiem, jak waż-

na jest to sprawa dla mieszkańców i jak wysokie są 
ceny wody w Przemkowie. Po ponad roku negocja-
cji z zarządem PWiK w Głogowie udało się ustalić 
wstępną wersję listu intencyjnego, którego podpisanie 
byłoby pierwszym krokiem do odzyskania wodocią-
gów. PWiK w Głogowie miało otrzymać 4,15 mln zł 
za swoje udziały (od poprzedniego burmistrza żądały 
kwoty 9 mln zł). Zależało mi na przejrzystości całej 
transakcji, ponieważ wszyscy doskonale pamiętamy 
okoliczności, w jakich Gmina sprzedawała wodocią-
gi. Poinformowałem więc PWiK, że żadne dokumen-
ty nie zostaną podpisane bez pozytywnej opinii Rady 
Miejskiej, mimo że taka opinia nie jest wymagana. 
Niestety, w liście intencyjnym PWiK żądało m. in.  
wpisania kary umownej w wysokości 4 mln zł, gdyby 
do transakcji z winy gminy nie doszło. Od samego po-
czątku zgłaszałem zastrzeżenia, że taka wysokość kar 
jest absurdalna i że nie będzie na nie zgody. Nigdy nie 
można przewidzieć, czy nie zaistnieją okoliczności, 
które uniemożliwią przeprowadzenie transakcji, a tak 
wysoka kara pogrążyłaby gminę. Poza tym żądanie ta-
kich kar, w mojej ocenie, tak naprawdę miało spowo-
dować, że do transakcji nie dojdzie. Mimo to przed-
stawiłem projekt listu intencyjnego Radnym, którzy 
podzielili moje obawy. Stanowisko rady zostało prze-
słane do PWiK w Głogowie i przez ponad 3 miesiące 
pozostało bez odpowiedzi. Odpowiedź otrzymaliśmy 
kilka dni po odrzuceniu nowych, wyższych taryf za 
wodę i ścieki przeze mnie i Radę Miejską. Była to od-
powiedź negatywna – PWiK w Głogowie nie znajdu-
je uzasadnienia dla rezygnacji z kar. Chcę podkreślić 
jedną rzecz - mimo że bardzo mi zależy na odzyska-
niu wodociągów, nie ma i nigdy nie będzie mojej zgo-
dy na zawarcie umowy, która będzie szkodliwa dla 
gminy. Już raz taką umowę gmina zawarła przy sprze-
daży wodociągów. Uważam, że zarówno ja jak i radni 
zrobiliśmy wszystko, aby wodociągi przejąć, niestety, 
wszystko rozbiło się o brak dobrej woli ze strony Gło-
gowa. Mam nadzieję, że zmienią swoje stanowisko. 
Jestem również przygotowany i zdeterminowany do 
podjęcia dalszych  kroków, które zagwarantują intere-
sy gminy m.in. jeżeli chodzi o leżące po stronie PWiK 
w Przemkowie inwestycje.

Ostatnie pytanie – jak na dzień dzisiejszy wyglą-
da kwestia klubów piłkarskich w Przemkowie i ich 
ewentualnego połączenia?

Sprawa delikatnie ruszyła z miejsca. Jesteśmy po 
pierwszych rozmowach w układzie Gmina – Zamet 
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– UKS Huta. Pierwsze spotkania były trudne, ale wie-
rzę, że uda nam się porozumieć. Zawsze mi zależało 
na stworzeniu jednego wspólnego klubu i na zakoń-
czeniu pozasportowej rywalizacji między klubami. 
Jestem umiarkowanym optymistą, ale wierzę w mą-
drość i chęć do zawarcia kompromisu prezesów obu 
klubów Pana Waldemara Urbaniaka i Pana Janusza 
Andrzejczaka. Kompromis musi spełniać oczekiwa-
nia obydwu klubów, nie tylko jednego i zapewniać 

rozgrywki sportowe zarówno na stadionie miejskim, 
jako głównej arenie sportowej, ale również na osiedlu 
Huta. Mam nadzieję, że jeżeli decyzyjne będą osoby, 
które mają prawo reprezentować klub a nie nikt inny  
i jeżeli oddzielimy politykę od sportu, uda nam się po-
rozumieć. Dla dobra nas wszystkich, a przede wszyst-
kim sportu w gminie.
    Dziękuje za rozmowę.
      (RED.)



Nowe

chodniki

Zakończono i pomyślnie rozliczono realizację 
projektu pn. Rewitalizacja centrum Przemkowa po-
przez remont targowiska miejskiego i chodnika - 
etap obejmujący ulicę Głogowską i Plac Wolności 
oraz utwardzenie targowiska miejskiego. 
W sierpniu 2016 r. Burmistrza Przemkowa Jerzy 
Szczupak podpisał umowę o udzielenie Gminie 
Przemków dotacji celowej w kwocie 150  000,00 zł  
w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwo-
jowej.

Gminy, które otrzymały wsparcie mogły je prze-
znaczyć na cele, które podniosą standard życia 
mieszkańców regionu. 

Gmina Przemków otrzymała do+nansowanie na opracowanie gminnego programu rewitalizacji w ramach 
projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie pn „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie 
Województwa Dolnośląskiego” współ+nansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020.
Jego opracowanie pozwoliło na określenie obszarów zdegradowanych oraz kierunków wyprowadzenia tych 
obszarów ze stanu kryzysowego poprzez działania całościowe czyli przedsięwzięcia obejmujące łącznie kwestie 
społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe oraz kulturowe, skoncentrowane 
terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. 
Projekt Lokalnego Program Rewitalizacji został przygotowany w oparciu o dokładną diagnozę problemów 
społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i przestrzennych, stworzony we współpracy ze społecznością lokalną 
oraz z zaangażowaniem wszystkich grup interesariuszy.

Zebranie opinii na temat rozpoznanych problemów, sposobów ich rozwiązania i możliwości rozwoju miasta odbyło 
się m.in. za pomocą badań ankietowych. Ankieta dostępna była na stronach www.przemkow.pl do dnia 05.08.2016 r. 
Ponadto w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury zorganizowano spotkanie konsultacyjne 
mające na celu poznanie potrzeb mieszkańców Gminy Przemków w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów 
Gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. W spotkaniu udział 
wzięli mieszkańcy Gminy oraz wykonawcy poszczególnych diagnoz i Lokalnego Programu Rewitalizacji. Podczas 
spotkań w dniach 22 i 27 grudnia 2016r. eksperci oraz członkowie Zespołu Projektowego przedstawili projekt 
Lokalnego Programu Rewitalizacji – najważniejsze jego elementy wraz załącznikami mapowymi obszarów 
zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji. 

Sporządzenie poszczególnych diagnoz, badania ankietowe oraz konsultacje pozwoliły na określenie obszarów 
znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk szczególnie społecznych. 
Kolejnym punktem było wyznaczenie obszaru rewitalizacji - obszaru gminy Przemków, który  ma kluczowe 
znaczenie dla rozwoju całej gminy.

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przemków

Łącznie, w 2016 roku, z pomocy +nansowej w ra-
mach Funduszu skorzystało 24 gminy, a kwota dotacji 
wyniosła 3,2 mln złotych.
Inwestycja z całą pewnością przyczyniła się do po-
prawy warunków codziennego przemieszczania się 
po mieście. Jest to także jeden z planowanych etapów 
wielopłaszczyznowego rozwoju naszego miasta zmie-
rzający do polepszenia warunków życia mieszkańców 
Przemkowa i poprawy jego wizerunku   
    
      (UM)



8

 Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: problemami gospodarczymi (np. niski poziom przedsiębiorczości), 
środowiskowymi (np. zanieczyszczenie środowiska), przestrzenno-funkcjonalnymi (np. niewystarczające 
wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną) i technicznymi (np. zły stan techniczny budynków).
Celem głównym rewitalizacji jest “Poprawa warunków rozwoju, spójności i ożywienie obszarów zdegradowanych 
w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku”.

Posiadając Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Przemków będzie miała możliwość ubiegania się o wsparcie 
+ nansowe projektów ze środków z Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020. Dokument został pozytywnie 
zwery+ kowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Projekt dokumentu dostępny jest na stronach www.przemkow.pl. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. 
            (UM)
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Ustawodawca w art. 210 ust.1 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające usta-
wę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60) zobligował rady gmin do podjęcia w termi-
nie do 31 marca br. uchwały w sprawie dostoso-
wania sieci szkół podstawowych i  gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. Uchwała intencyjna 
w powyższej sprawie została podjęta przez Radę Miej-
ską w Przemkowie w dniu 2 lutego 2017 r. Uchwałę 
tę przesłano w celu uzyskania opinii do Dolnośląskie-
go Kuratora Oświaty we Wrocławiu oraz do reprezen-
tatywnych związków zawodowych zrzeszających na-
uczycieli. Dolnośląski Kurator Oświaty wydał opinię 
pozytywną pod warunkiem przedstawienia w uchwa-
le kształtu sieci szkół prowadzonych przez Gminę 
Przemków w perspektywie czasowej po 31 sierpnia 
2019 r. Warunek ten został spełniony.

Na sesji w dniu 21 marca 2017r. Rada Miejska 
w Przemkowie podjęła uchwałę Nr XXXI/148/17 
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zgodnie z wymogami nałożonymi przez usta-
wodawcę Gmina Przemków, jako organ prowadzą-
cy trzy szkoły podstawowe, przekształcił je w szkoły 
o strukturze organizacyjnej I-VIII. Gimnazjum dzia-
łające na terenie gminy zostanie włączone w struk-
turę Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 
w Przemkowie, której siedzibą będzie budynek przy 
ul. Leśna Góra 3 w Przemkowie. Natomiast zajęcia 
wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne dla klas 
I-VI prowadzone będą, tymczasowo do wygaśnię-
cia Gimnazjum, w budynku przy ul. Kościuszki 6B 
w Przemkowie. 

8 marca br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak 
podpisał list intencyjny dotyczący współpracy Dol-
nośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z Gminą 
Przemków. Celem podpisania dokumentu intencyj-
nego jest nawiązanie współpracy w zakresie promo-
cji działalności DFR na terenie Gminy oraz informo-
wanie przedsiębiorców o możliwościach pozyskania 
środków + nansowych na rozwój prowadzonej przez 
nich działalności gospodarczej.

Zgodnie z ww. ustawą dotychczasowa sześciolet-
nia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą 
podstawową, uczniowie klas I–VI dotychczasowej 
sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 
odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. 
Natomiast z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się 
klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotych-
czasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 
nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego 
do klasy I dotychczasowego gimnazjum.

Sprawa sieci szkół wielokrotnie była konsulto-
wana i analizowana z dyrektorami jednostek, na-
uczycielami, przedstawicielami związków zawo-
dowych funkcjonujących w w/w jednostkach oraz 
rodzicami. Rozwiązanie, które przedstawił organ 
prowadzący zostało pozytywnie przyjęte przez Ko-
misję ds. Społecznych, Komisję Rozwoju Gospo-
darczego oraz Komisję Rewizyjną, a następnie za-
twierdzone przez Radę Miejską w Przemkowie. 
Na etapie prac związanych z reformą oświatową dy-
rektorzy placówek złożyli swoje propozycje. Szkoła 
Podstawowa nr 1 zaproponowała zamianę budyn-
ków, natomiast Zespół Szkół włączenie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 do Zespołu. Organ prowadzący, mając 
na uwadze dobro uczniów, nauczycieli, pracowników 
administracji i obsługi, sytuację + nansową oraz dane 
demogra+ czne zdecydował się na rozwiązanie kom-
promisowe, zaakceptowane przez każdą ze stron.

Gmina Przemków, jako organ prowadzący będzie 
ponownie analizować sytuację szkół w przyszłości, 
po wygaśnięciu gimnazjum i w zależności od potrzeb 
dostosowywać do nich obwody i sieć szkół mając na 
uwadze dobro dzieci i zatrudnionych pracowników.
              (UM)



Głównym celem DFR jest działanie na rzecz roz-
woju gospodarczego Dolnego Śląska, poprzez wspie-
ranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) działających na terenie Dolnego Śląska. Spółka  
realizuje swoje cele poprzez dostarczanie kapitału  
+nansowego przedsiębiorstwom. Pozostałymi celami 
Spółki są: likwidowanie barier w dostępie do kapitału 
poprzez oferowanie poręczeń, pożyczek oraz innych 
instrumentów +nansowych; ułatwianie mikro, małym 
i średnim przedsiębiorstwom podejmowania decyzji 
inwestycyjnych dotyczących obrotu gospodarczego, 

umożliwianie realizacji przedsięwzięć gospodarczych, 
które służą wzrostowi konkurencyjności dolnoślą-
skich przedsiębiorców; wspieranie zmian struktural-
nych w gospodarce Dolnego Śląska w zakresie celów 
Spółki; stymulowanie wzrostu inwestycji i rozwoju 
przedsiębiorczości na terenie Dolnego Śląska; wzmac-
nianie potencjału rozwojowego regionalnej gospo-
darki; tworzenie warunków dla powstawania nowych, 
trwałych miejsc pracy na Dolnym Śląsku.
             (UM)

Nagrody za inicjatywy lokalne z Powiatu Polkowickiego

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Polkowickiego 
w sprawie udzielenia pomocy +nansowej w związku z 
rozstrzygnięciem XVII edycji „Konkursu na najlepszą 
inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki 
wsi Powiatu Polkowickiego” Gminie Przemków przy-
znano pomoc +nansową w wysokości 8 950,00 zł. Na 
podstawie podpisanej 9 marca 2017 r. umowy dotacji 
kwota ta została szczegółowo podzielona pomiędzy 
sołectwa Gminy Przemków jako nagrody za zgłoszo-
ne inicjatywy społeczne:
• Szklarki- 3 500,00 zł, 
• Jędrzychówek – 2 000,00 zł,
• Wilkocin – 2 000,00 zł,
• Wysoka - 800,00 zł,
• Piotrowice - 650,00 zł.

Każde z sołectw zaplanowało wydanie przyzna-
nych nagród na urządzenia, materiały i artykuły słu-
żące całości lokalnej społeczności. Sołectwo Szklarki 
zaplanowało zakup elementów siłowni zewnętrznej 

na doposażenie utworzonego terenu rekreacyjno-za-
bawowego, sołectwo Jędrzychówek zakup akcesoriów 
służących doposażeniu świetlicy wiejskiej, sołectwo 
Wilkocin wygraną chce przeznaczyć na zakup mate-
riałów na wiatę piknikową, sołectwo Wysoka na za-
kup urządzenia kuchennego, a Piotrowice na zakup 
blatów na stoły w świetlicy wiejskiej.

Całość przyznanych nagród zostanie wydana w ter-
minie do 31.10.2017 r. Nagrody z Powiatu Polkowickiego  
pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych 
sołectw i potrzeby lokalnych społeczności. Będziemy 
na bieżąco informować o rozstrzygnięciach kolejnej 
edycji konkursu.
             (UM) 

Zmiana nazw ulic
Od dnia 25 lutego 2017 r. obowiązują w Przemkowie nowe nazwy ulic, wprowadzone uchwałą nr XXVII/133/17 

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Przemków.

Zmienione zostały dotychczasowe nazwy ulic:
- ulica „Marszałka Roli-Żymierskiego” na ulicę „ks. Jana Skiby” 
- ulica „Generała Świerczewskiego” na ulicę „Generała Andersa”
Zmiana dotyczy nazw ulic, numeracja porządkowa budynków pozostaje bez zmian.

Wybór znanego Przemkowianina na patrona ulicy nie jest przypadkowy. Przypomnijmy, ksiądz Jan Skiba był 
długoletnim proboszczem Para+i p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemkowie, w której obo-
wiązki duszpasterskie objął w 1961 r. i pełnił je aż do śmierci w dniu 15 sierpnia 1993 r. Wcześniej był wikariuszem 
oraz proboszczem w kilku para+ach, kapelanem w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu, w szpitalu 



sióstr Elżbietanek Szarych w Szklarskiej Porębie oraz pracownikiem Sądu Biskupiego i Kurii Biskupiej we Wro-
cławiu. Będąc kapelanem więziennym był świadkiem egzekucji członków Armii Krajowej i innych organizacji 
niepodległościowych, a świadectwo tragicznych wydarzeń, których był świadkiem przekazał Instytutowi Pamięci 
Narodowej w celu upamiętnienia heroizmu i zbrodni tamtych czasów.
Dla mieszkańców Gminy Przemków ks. Jan Skiba był postacią niezwykle ważną, cieszył się dużym autorytetem  
i uznaniem, każdy mógł liczyć na jego pomoc, dobroć i zrozumienie. W czasie pełnienia funkcji proboszcza pro-
wadził aktywną działalność ekumeniczną, skupiał wokół siebie dzieci, młodzież oraz dorosłych i przyczynił się do 
rozwoju para+i. Biskup Zielonogórsko-Gorzowski ksiądz Tadeusz Lityński, poinformowany o zamiarze nadania 
jednej z ulic Przemkowa nazwy „ks. Jana Skiby” w pełni poparł tę inicjatywę oraz podkreślił, że upamiętnienie 
postaci tego zasłużonego kapłana stanie się trwałym przypomnieniem o istotnej roli Kościoła katolickiego za-
równo w budzeniu i podtrzymywaniu wiary wśród mieszkańców Przemkowa, jak również w budowaniu lokalnej 
tożsamości oraz krzewieniu wartości patriotycznych.

Dla przypomnienia naszym mieszkańcom przybliżamy postać innego znanego Przemkowianina, który zo-
stał patronem jednej z naszych ulic. Uchwałą nr VIII/34/15 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 16 czerwca 2015 r. 
na terenie miasta Przemków została nadana nazwa ulicy Antoniego Sokoła. Uchwała ta została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 24 czerwca 2015 r. Antoni Sokół (1923-2003) 
był zasłużonym i szanowanym mieszkańcem naszej gminy, pierwszym kapelmistrzem Przemkowskiej Orkiestry 
Dętej w Przemkowie, która powstała przy Zakładach Metalurgicznych w Przemkowie w 1959 r., a od 1996 r. funk-
cjonuje przy Przemkowskim Ośrodku Kultury. Antoni Sokół pełnił funkcję kapelmistrza nieprzerwanie przez 39 
lat w latach 1961-2000. Początkowy skład orkiestry tworzyli pracownicy Zakładów Metalurgicznych jednak dzięki 
staraniom Antoniego Sokoła orkiestra przekształciła się w Dziecięco-Młodzieżową Orkiestrę Dętą i wówczas jej 
członkami mogli zostać również uczniowie przemkowskich szkół. Na przestrzeni lat w orkiestrze grało ponad 
300 osób, a jej występy towarzyszyły wszystkim ważnym wydarzeniom zarówno na szczeblu miejskim, gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim jak i międzynarodowym. W ramach uznania i wyróżnienia za zasługi dla społecz-
ności gminy oraz w podziękowaniu za wieloletnią pracę i rozsławienie Przemkowa oraz Przemkowskiej Orkiestry 
Dętej, Antoniemu Sokołowi, uchwałą Nr V/57/99 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 kwietnia 1999 r., został 
nadany tytuł „Honorowego Obywatela miasta Przemkowa”.

Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową tj. dowody 
osobiste, prawa jazdy i inne dokumenty zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem 
terminu ważności dokumentu. Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemkowie dokona zmian 
nazw ulic w adresach zameldowania. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zgłosić zmianę adresu 
poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Przemkowie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG.

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

W związku ze zmianą prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas za-
łatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.                  (UM)

„Spełniamy marzenia” to kolejny z projektów reali-
zowanych przez powstałe w 2010 roku w Szklarkach 
Stowarzyszenie „Leśna Płaszczyzna” i działający przy 
nim Zespół folklorystyczny „Marzenie”. Tym razem 
celem projektu jest wyposażenie członków zespołu w 

stroje ludowe.  Chcąc sprostać rosnącym oczekiwa-
niom słuchaczy i widzów, członkowie zespołu dbają 
o to, by oferować atrakcyjny repertuar. Dbają jednak 
również o wrażenia estetyczne towarzyszące ich wy-
stępom. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez  
wsparcia udzielonego Stowarzyszeniu przez Zarząd 
Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie.



Fundacja przyznała do+nansowanie  w  kwocie  
8.000,00 zł. Pierwsze zakupy dokonane zostały już  
w lutym tego roku. 

Członkowie Zespołu mają nadzieję, że będą mogli 
zaprezentować się publiczności w nowych komplet-
nych strojach, podczas współorganizowanej przez 
„Marzenie” imprezy ”Maj na ludowo”, która odbędzie 
się już 6 maja 2017 roku w przemkowskim parku.
      (J.D.)

Szanowni Państwo,

w 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie sp. z o. o., prowadziło swoją działal-
ność zgodnie z określonym dla niej przedmiotem działalności, jakim jest w głównej mierze zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Poza realizacją podstawowych zadań  polegających na prowadzeniu bieżącej eksploatacji urządzeń wodociągo-
wych i kanalizacyjnych, wykonywaniu napraw sprzętu i urządzeń oraz remontów, awarii przyłączy i sieci wodo-
ciągowych, PWiK zrealizowała następujące zadania:

• remont pompy w przepompowni ścieków ul. Wilcza,
• wymiana urządzenia – sondy w wyniku awarii w oczyszczalni ścieków,
• remont dmuchaw w oczyszczalni ścieków,
• likwidacja studni nr 2 i budowa studni nr 2z i nr 3 ujęcia wody w miejscowości Szklarki w celu poprawy  jakości   
   wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców, 
• w wyniku wygranego postepowania przetargowego naprawa odcinka kanalizacji deszczowej do budynku +lii  
   Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie,
• obsługa kotłowni gazowych MZGM w Przemkowie przy ul. Kolejowej 4 i Zielonej 2,
• leasingowy zakup samochodu dostawczego w miejsce starego i wyeksploatowanego pojazdu na potrzeby zespołu  
   zajmującego się wymianą i montażem wodomierzy,
• montaż całodobowego monitoringu wizyjnego wokół budynków warsztatowo-garażowych (baza spółki) przy  
  ul. Dworcowej 7 i oczyszczalni ścieków w  celach bezpieczeństwa i ochrony mienia PWiK przed osobami  
   nieuprawnionymi, 
• modernizacja na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności spółki wyeksploatowanego parku narzędziowego   
   poprzez zakup elektronarzędzi oraz drobnych narzędzi ręcznych,
• wykonywanie prac zleconych przez podmioty oraz osoby prywatne.

W zakresie spraw technicznych, od początku 2016 r., PWiK prowadziło wymianę legalizacyjną wodomierzy  
u odbiorców i od stycznia do grudnia 2016 r. wymienionych zostało 354 wodomierzy.  

Przed nami Święta Wielkanocne! 

 Z tej okazji składam Państwu, w imieniu własnym oraz współpracowników, najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, rodzinnych Świąt, mnóstwa wiosennego słońca oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym  
i prywatnym.

                 Prezes Zarządu 
        Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
            w Przemkowie sp. z o. o.
      
                  Radosław Kosmalski 



MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY PRZEMKÓW

Woda to produkt, bez którego nie można funkcjonować na co dzień. Każdego dnia zużywamy jej kilkadziesiąt 
litrów. Różnica polega na tym, że jedni za wodę płacą, inni podłączają się do sieci nielegalnie. Ubytki związane ze 
stratą wody, jakie odnotowuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie w wyniku nielegalnego 
poboru wody, zmuszają Spółkę do podjęcia radykalnych działań w celu ograniczenia i zmniejszenia tego negatyw-
nego zjawiska.

Trzeba głośno powiedzieć, że czas łagodnego traktowania takich spraw mija. Nie może być zgody na to, żeby 
uczciwi mieszkańcy płacili za grupę nieuczciwych. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że za pobraną poza licznikiem 
wodę zapłacą Ci, którzy uczciwie się rozliczają. 

W związku z koniecznością ograniczenia strat w wyprodukowanej wodzie, Spółka przystępuje do realizowania 
programu: 

„STOP DLA NIELEGALNEGO POBORU WODY”

Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych podłączeń do sieci wodociągowej, ujawnienie 
wszelkich nieprawidłowości i ingerencji w urządzenia pomiarowe oraz porządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej na posesjach na terenie miasta i gminy Przemków. Na miejscu nieuczciwych mieszkańców, nie liczyliby-
śmy, że kontrole pominą ich przyłącza. Po zakończeniu terminu abolicji, nasi pracownicy oraz specjalistyczne 
+rmy zewnętrzne rozpoczną akcję kontroli infrastruktury, przy czym abolicja wtedy nie będzie już obowiązywała,  
a sprawy będziemy kierować prosto do sądu. 

Warto przy tym wspomnieć, iż osoby, u których jest stwierdzony nielegalny pobór wody podlegają karze zgod-
nie z art. 28. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Komu udowodni się kradzież wody grozi kara grzywny do 5 000 zł. 
Osoba ta będzie musiała również zapłacić za wodę którą zużyła. 

Ilość wody zostanie wyliczona na podstawie ryczałtu trzy lata wstecz, 
w wysokości sięgającej kilku tysięcy złotych.

By uniknąć nieprzyjemności pokontrolnych już teraz, bez żadnych konsekwencji, można zgłosić się do Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie Sp. z o.o. w Przemkowie z siedzibą przy ulicy Dworcowej 7 
w celu wyeliminowania nieprawidłowości. 

Do końca maja 2017 r. Spółka wprowadza bowiem ABOLICJĘ!

Dodatkowo, anonimowo można zgłaszać wszelkie wątpliwości, co do legalności poboru wody pod numerem 
telefonu: 768319323 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@pwik-przemkow.pl 

Po tym terminie posypią się kary i wnioski do sądu.

Władze Spółki wierzą, że wyeliminowanie nielegalnych procederów może w znacznym stopniu wpłynąć na 
obniżenie cen zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
              Prezes Zarządu 
          PWiK w Przemkowie sp. z o. o.

           Radosław Kosmalski



Świerkowe Zacisze to gospodarstwo agrotury-
styczne znajdujące się w Jakubowie Lubińskim 60b 
w gminie Przemków. Jego gospodyni Zo+ a Kiziuk ( tel. 
664 946 680) zaprasza grupy chętnych i szkoły na po-
byt dzienny i odpoczynek w zaciszu lasu przy ognisku 
lub grillu w gronie rodziny oraz przyjaciół. Na terenie 
gospodarstwa dostępna jest wiata biesiadna oraz miej-
sce na gry i zabawy na łonie natury. Można również 
zapoznać się z historią życia na wsi oglądając sprzęty 
rolnicze i urządzenia używane w gospodarstwie do-
mowym dawniej. Dla chętnych samodzielne ręczne 

Stowarzyszenie Dolnośląska Grupa Eksploracyjna 
LEGION, powstała dzięki ludziom których łączy 
wspólna pasja, jaką jest historia i eksploracja.
Zebranie założycielskie naszego stowarzyszenia odbyło 
się 21.05.2016 roku w Przemkowie.
Na zebranie przybyło czternaście osób z Dolnego Ślą-
ska, a pięć osób to mieszkańcy Przemkowa. Wszyscy 
jesteśmy dobrymi znajomymi, których pasja eksplo-
racji, zagadnień historycznych i chęci ratowania tego 
co bezpowrotnie odchodzi, połączyła w jedną grupę. 
Jednogłośnie stwierdziliśmy, że chcemy zrobić wie-
le dobrego dla naszego regionu poprzez współpracę 
z organami administracji publicznej w zakresie ochro-
ny zabytków i dziedzictwa narodowego. 
Naszym celem jest również promowanie właściwych 
postaw patriotycznych, rozwijanie świadomości kul-
turowej i historycznej. Piętnujemy zachowania nie-
zgodne z etyką eksploracji oraz obowiązującym pra-
wem, które przyczyniają się do niszczenia stanowisk 
archeologicznych czy obiektów historycznych.

W tym roku po raz pierwszy spotykamy się 
w Przemkowie, gdzie część z nas mieszka od uro-
dzenia i szczerze mówiąc, kocha to miasto. Przem-
ków posiada wspaniałą historię oraz kilkanaście 
zabytków, które pozostały w całości lub po części 
zniszczone przez czas, bądź po prostu zostały zde-
wastowane. Nasze Stowarzyszenie spotkało się 
w sobotę 25 marca w Przemkowie, gdzie skupiliśmy 
się na oczyszczeniu płyt nagrobnych rodziny książę-
cej z rodu Schleswig -Holstein oraz uprzątnięciu tere-
nu wokół. Zanim przystąpiliśmy do prac przeszliśmy 
przez długą drogę uzyskiwania wszystkich pozwoleń, 
dzięki którym mogliśmy się tutaj spotkać i prowadzić 

Stowarzyszenie dla historii

robienie masła w masielnicy i pieczenie ciasteczek, 
a wszystko połączone z degustacją .               (SZ)

wyżej wymienione prace.
Cmentarz rodu książęcego został założony w po-

łowie XIX wieku, a na cmentarzu znajdowała się 
przepiękna drewniana kaplica, po której nie ma dziś 
śladu. Cmentarz przetrwał okres trwającej II Wojny 
Światowej, lecz po wojnie został splądrowany, a ka-
plicę spalono. To smutne co wydarzyło się po wojnie, 
ale ludzie plądrując groby rodziny książęcej liczyli na 
kosztowności  nie zważając na szacunek osób tam po-
chowanych.
Dziś cmentarz jest praktycznie zapomniany, a park 
miejski został przekształcony na park krajobrazowy, 
a to wymaga dodatkowych pozwoleń, które są na-
prawdę możliwe do uzyskania, lecz wymagają opłaty. 
Jesteśmy po wstępnych rozmowach z Regionalną Dy-
rekcją Ochrony Środowiska w celu wyłączenia cmen-
tarza z parku krajobrazowego co pozwoliłoby nam 
na udrożnienie szlaku turystycznego oraz o zadbanie  
o cały teren, by choć trochę przypominał stan sprzed 
wojny.

W Przemkowie zostaliśmy mile zaskoczeni, ponie-
waż pomoc zaproponowała Gmina oraz obecny Bur-
mistrz Pan Jerzy Szczupak, który od samego początku 
wspiera nasze pomysły związane z miastem. Burmistrz 
włącza się przy realizacji projektów oraz zapropono-
wał włączenie się Gminy do napisania wspólnego pro-
jektu w celu wyłączenia cmentarza rodziny książęcej 
z parku krajobrazowego.

Pomoc przy pracach zaoferował również zastępca 
dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych O/Le-
gnica, Pan Marek Cieślak, oddelegowując dodatkowo 
dwóch pracowników oraz zapewniając pomocny nam 
sprzęt do wykonywanych prac. 



Grupa nieformalna „Jesteśmy aktywni” w składzie 
Wanda Gur, Ryszard Mituła, Dorota Chmielnicka re-
alizowała w okresie od 15 czerwca 2016 do 15 wrze-
śnia 2016 projekt „Ocalić od zapomnienia”, którego 
efektem końcowym było wydanie publikacji książko-
wej. Projekt do+ nansowany był ze środków Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego  
przez Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatel-
skich i Fundację „Wrzosowa Kraina” przy wsparciu 
Stowarzyszenia Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„ORLIK” Przemków.

Jest to innowacyjny projekt na naszym terenie, któ-
ry  pozostawi dla pokoleń historię, opisaną osobiście 
przez 10 członków Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przem-
kowie i Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce  Od-
dział w Przemkowie, którzy podczas II wojny świa-
towej dzielili losy zesłańców, tułaczy, których ojcowie 
i dziadowie walczyli o wolną Polskę, a także ich życie 
powojenne i obecne.

We wrześniu odbyła się uroczysta premiera publi-
kacji, „Wieczór wspomnień” z udziałem autorów, ich 
rodzin, władz lokalnych i powiatowych i mieszkań-
ców Przemowa. W spotkaniu uczestniczyła również 

Do Przemkowa wrócimy wkrótce, ponieważ mamy 
sporo planów, których na dzień dzisiejszy nie będziemy 
zdradzać, a do kolejnych prac będziemy chcieli zaanga-
żować  mieszkańców Przemkowa, którym również zale-
ży na obiektach kulturowych miasta.

Dziękujemy za okazałą pomoc Burmistrzowi Przem-
kowa oraz Zespołowi Parków Krajobrazowych O/Legni-
ca. Chcieliśmy również podziękować kołu Łowieckie-
mu „Darz Bór” z Przemkowa za użyczenie nam swojej 
wiaty śniadaniowej, abyśmy mogli na koniec wszystkich 
prac usiąść przy ognisku i podsumować dzień.

Stowarzyszenie Dolnośląska Grupa Eksploracyjna 
„LEGION” 59-220 Lgnica ul. Emilii Plater 25-27. 
      (M.J.) 

W listopadzie 2016 r. zorganizowane zostało, w Przemkowskim Ośrodku Kultury, Święto Ziemniaka. Impreza 
w gminie przemkowskiej odbyła się już po raz szesnasty, z udziałem 150 gości pośród których byli m.in. Piotr Ko-
szarek - Dyr. Biura Marszałka Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego, Franciszek Skibicki - Burmistrz Cho-
cianowa, Piotr Korobczak - kierownik PZDR Polkowice, Janina Pilarek - Prezes Banku Spółdzielczego w Przem-
kowie, Anna Małecka - Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Przemkowie, Teresa Urbaniak - Wiceprezes Banku 
Spółdzielczego w Przemkowie, Beata Sawicka - Dyr. BZ  WBK S.A. O/Chocianów, Jan Łaszczowski - przewodni-
czący Rady Powiatowej DIR w Polkowicach, Tomasz Borkowski - z-ca Dyr. WORD w Legnicy, Łukasz Kuźniecki 

Coroczne obchody Œwiêta Ziemniaka

młodzież gimnazjalna. Swoimi wspomnieniami po-
dzieliła się, Pani Genowefa Jabłońska, Pan Zdzisław 
Janisio i Pani Urszula Pacholak, a ich wystąpienie zro-
biło duże wrażenie na wszystkich uczestnikach.

Mamy nadzieję, że nasza oferta dodała seniorom 
energii do życia oraz radości i dumy, zachęciła do 
pisania tych, którzy uważają, że ich wspomnienia są 
interesujące i warte podzielenia się nimi.
                                                                                                                                 
     Wanda Gur



- Prezes ARLEG Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy, Leszek Cieślak - Prezes PZW w Legnicy Koło nr 30 
w Przemkowie, radni oraz przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji. Organizatorem tej  uroczystości była 
Wanda Żuchowska, pracownica Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, PZDR Polkowi-
ce, która zadbała o to aby program obchodów święta ziemniaka był dla uczestników atrakcyjny. Odbył się konkurs 
na „Najlepszą potrawę z ziemniaka”, pokaz oraz degustacja potraw z ziemniaka, szkolenie z zakresu uprawy ziem-
niaka oraz wykorzystaniu go w żywieniu, a także liczne konkursy sprawnościowe z ziemniakiem w roli głównej. 
W konkursie na „Najlepszą potrawę z ziemniaka” wzięło  udział 16 gospodyń.  Komisja konkursowa stwierdziła,  
że wszystkie przygotowane potrawy były bardzo smaczne, a wyłonienie tej najlepszej było nie lada wyzwaniem 
dla członków komisji. Jednak po dłuższych dyskusjach i ocenie wyniki konkursu przedstawiały się następująco:

I miejsce – Grażyna Ląd z Przemkowa za sporządzenie potrawy – ziemniaczek w boczku z sosem czosnkowym,
II miejsce – Elżbieta Sala (mieszkanka Krępy) za  przepyszne pierogi ruskie,
III miejsce – Alicja Bobińska (mieszkanka Trzebnic, gmina Chocianów) za potrawę -bałabuchy ziemniaczane.

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu oraz osób wyróżnionych ufundowali sponsorzy: BS w Przemkowie, 
BZ  WBK S.A. O/Chocianów, Dyr. WODR w Legnicy, Łukasz Puźniecki, DIR we Wrocławiu, Wanda i Zdzisław 
Kuzyszyn, Leszek Cieślak, Franciszek Skibicki.

Atrakcją uroczystości był występ zespołu folklorystycznego „Echo” z Chocianowca oraz zabawa taneczna przy 
muzyce zespołu „BoJan”.
                                                                                                       Wanda Żuchowska

Przekonali się o tym organizatorzy spotkania 
z okazji „Dnia Kobiet’’ w dniu 18 marca 2017r.  Wan-
da Żuchowska - Radna Powiatu Polkowickiego oraz 
Jerzy Szczupak - Burmistrz Przemkowa. Spotka-
nie odbyło się w Przemkowskim Ośrodku Kultury, 
a uczestniczyło w nim 100 osób, oczywiście  kobiet 
i zaproszonych gości wśród których byli: Pani 
Teresa Urbaniak Wiceprezes BS w Przemkowie, Pani 
Danuta Smolarczyk Przewodnicząca ORPZERiI 
w Przemkowie, Pan Ryszard Mituła oraz Pan Sła-
womir Żelasko członkowie zarządu  ORPZERiI 
w Przemkowie, Pani Genowefa Jabłońska Prezes Sto-
warzyszenia Dzieci Wojny w Polsce O/w Przemko-

wie, Pani Wanda Gur członek zarządu PUTW, Pani 
Irena Kawa Radna Rady Miejskiej w Przemkowie, 
Pan Krzysztof Jasiński oraz Pan Paweł Lewandow-
ski.  Program imprezy był urozmaicony. Uczestni-
cy mogły podziwiać występ zespołu folklorystycz-
nego ‘’Swojacy” z Radwanic pod kierownictwem 
Pani Aleksandry Strama, uczestniczyć w prelekcji 
na temat urody i stosowania kosmetyków, degusto-
wać przygotowane potrawy oraz świetnie się bawić 
w organizowanych konkursach i zabawach. 

Impreza miała charakter  biesiady, a prowadzili 
ją  Pan Wiesław Ślipko i Piotr Szydełko, nasi goście 
z  Chocianowa.  Jednym  z  punktów kulminacyjnych  



MOZAIKA bardzo pracowicie rozpoczęła sezon wiosenny. Po dużej ilości koncertów jakie dali w okresie świą-
tecznym, troszkę przystopowali, aby w marcu ruszyć znowu pełną parą. Zespół Mozaika spędził jeden z mar-
cowych weekendów w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, podczas którego członkowie uczestniczyli 
w warsztatach tanecznych z Belly Dance oraz Breakdance. 

Teraz przed dzieciakami mnóstwo prób oraz godzin spędzonych na sali widowiskowej w Przemkowskim 
Ośrodku Kultury, Mozaika przygotowuje się bowiem do konkursów tanecznych oraz Festiwalu Międzynarodo-
wego, które mają się odbyć przed końcem roku szkolnego. Przede wszystkim jednak Zespół Mozaika od kilku 
miesięcy intensywnie przygotowuje się do swojej wielkiej uroczystości - 35-lecia istnienia. Jubileusz zapowiada się 
bardzo hucznie ponieważ w koncercie biorą udział absolwenci młodszych jak i starszych roczników, którzy teraz 
oklaskują swoje pociechy na koncertach Mozaiki. 

programu był wybór miss imprezy. Do konkursu 
zgłosiło się 9 pań. Komisja konkursowa składająca 
się oczywiście z  panów dokonała oceny. Zwyciężczy-
nią została Pani Jadwiga Dziadykiewicz ze Szklarek 
(Nr 4). Wszystkim Paniom serdecznie dziękujemy za 
wspaniałe przebrania i świetną  zabawę. Dziękujemy 

również sponsorom: BS w Przemkowie oraz Panu 
Krzysztofowi Jasińskiemu (Firma Ubezpieczeniowa 
Aviva). Podziękowania kierujemy również do Pana 
Pawła Lewandowskiego za uwiecznienie naszej uro-
czystości w formie przepięknych fotogra+ i.   
    Wanda Żuchowska 

Jubileusz odbędzie się 13 maja 2017r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury

             (K.K.)



Rok 2017 zaczął się dla Cykad wspaniale! Zespół na Międzynarodowym Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży  
„Zimowa Bajka” w Pradze zdobył: I miejsce - Cykady MINI, II miejsce - Cykady oraz grant dla zespołu w wysoko-
ści 1500 € na uczestnictwo w Festiwalu „SYMPATIE EUROPARKU” z występem w Disneylandzie. 

Eliminacje odbyły się 6 stycznia w Domu Kultury w Teplicach, przed samym jury w składzie: Prezes jury – 
choreograf - Narodowa artystka Czechosłowacji Mirosława Pesikova, prezes muzycznej i wokalnej jury docent 
Jan Mario Dobrodinsky oraz Szymon Kubań, Dawid Łukasz, Katerina Rodionowa, Damir Basyrov. Cykady kon-
kurowały z ponad 50 zespołami z Rosji, Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Polski. Zaprezentowały się ze swoimi 
układami na dwóch galach festiwalu oraz zatańczyli wspólny układ +nałowy z laureatami w Teplicach i Pradze. 
Podczas koncertu galowego na jednej z najlepszych scen Europy – w Teatrze Hybernia w Pradze odbyło się rozda-
nie dyplomów i wręczenie nagród. Było to dla Cykad bardzo emocjonujące i trzymające w napięciu wydarzenie, 
gdyż dopiero w niedziele (08.05.2017), dzień przed wyjazdem,  zespół dowiedział się o wynikach.

Cały pobyt w Czechach trwał 5 dni, przez ten czas oprócz ciężkich zmagań w konkurencjach tanecznych, towa-
rzyszył dzieciakom dobry humor i świetna zabawa. Nie zabrakło czasu na bitwę na śnieżki i szaleństwa na śniegu. 
To kolejne wspaniałe przeżycie i doświadczenie dla dzieci. Mogli oni poznać kulturę Czeską, zwiedzić Teplice oraz 
stolicę i największe miasto w Czechach – Pragę. Choć zespół często bierze udział w festiwalach międzynarodo-
wych to po raz pierwszy zaprezentował się na scenie poza granicami Polski.

Zespół taneczny Cykady podczas festiwalu reprezentował  Przemkowski Ośrodek Kultury i Bibliotekę, gminę 
Przemków oraz Powiat Polkowicki.         (POKiB) 

Jesienią zeszłego roku Zespół „Cykady” działają-
cy przy Przemkowskim Ośrodku Kultury obchodził 
swoje 10-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowany 
został koncert z udziałem absolwentów zespołu. Cała 
historia została opowiedziana przez narratora – kro-
nikarza, a opowieści zostały urozmaicone układami 
tanecznymi powstałymi od 2006 do 2016 roku oraz 
pokazem +lmików, na których można było zobaczyć 
jak zespół działał od początku, a jak działa dziś. Ta-
niec to nie tylko ciężka praca, ale również zabawa, 
której nigdy nie brakuje podczas występów, wyjazdów  
i prób. Widownia koncertu, rodziny, bliscy i zaprosze-
ni goście, na tych właśnie +lmikach, mogli zobaczyć 
jak wygląda działalność zespołu „od kulis”, ile jest 
przy tym radości, stresu, pracy i wzruszeń. 

Na zakończenie występu były podziękowania dzie-
ci, pracowników POK-u oraz zaproszonych gości dla 
trenerki Joanny Więckowskiej, za pracę i serce które 
wkłada w prowadzenie zespołu. Cykady podziękowa-
ły również wszystkim, którzy wspomogli ich działanie 
przez całe 10 lat, obdarowując kalendarzami ze zdję-
ciami zespołu. Wszyscy goście zostali poczęstowani 
urodzinowym tortem.

Zespół jest najliczniejszym zespołem ze wszystkich 
zespołów działających w POKiB. Na zajęcia uczęszcza 
ponad 70 dzieci, podzielonych na 4 grupy wiekowe: 
Cykady – grupa najstarsza, Cykady Junior- grupa 
średnia, Cykady Mini -  klasy 1-3 oraz grupa przed-

10 LAT ZESPOŁU „CYKADY”

Cykady na podium w Czechach

szkolaczków, która choć jeszcze nie próbuje swoich 
sił na konkursach i festiwalach  to  prężnie ćwiczy  
i doskonali swoje umiejętności na próbach dwa razy 
w tygodniu. Popisy taneczne wszystkich grup można 
oglądać na lokalnych imprezach takich jak: Dolno-
śląskie Święto Miodu i Wina czy Dożynki Gminne  
i wielu innych. 

„Cykady” przez 10 lat osiągnęły wiele sukcesów 
na przeglądach, konkursach, turniejach i festiwalach 
regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.  
W swojej dotychczasowej karierze zdobyły:
• 4 wyróżnienia
• 11 miejsc trzecich
• 13 miejsc drugich
• 12 miejsc pierwszych
   oraz nagrodę Grand Prix.

Jednym z największych wydarzeń i przedsięwzięć 
dla „Cykad” był pięciokrotny udział na Międzyna-
rodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca  
w Koninie w latach: 2008, 2009, 2012, 2013 i 2016.  Na 
każdym z występów zespół reprezentował Przemków, 
Przemkowski Ośrodek Kultury i Bibliotekę oraz Po-
wiat Polkowice.  

Serdecznie gratulujemy pani Joannie Więckowskiej 
oraz całemu zespołowi za dotychczasowe osiągnięcia  
i życzymy kolejnych jeszcze większych sukcesów 
przez kolejne lata.     
      (POK)



„Cykady” nie zwalniają tempa, po styczniowych sukcesach zespół pod koniec marca zaprezentował się na Pol-
sko – Niemieckim Festiwalu Tańca w Żarach i zdobył tam cztery puchary. W festiwalu łącznie na scenie rywali-
zowało 75 zespołów pokazujących 120 prezentacji tanecznych m. in. z Gorzowa, Szczecina, Poznania, Wrocławia, 
Weisswaser (Niemcy). Cykady zaprezentowały się w 4 układach w różnych kategoriach wiekowych i tanecznych 
i  każda z choreogra+ i stanęła na podium:

w kat. Show Dance 12- 14 lat, I miejsce Cykady Junior w układzie „Minionki”,
w kat. Show Dance 15- 17 lat, I miejsce Cykady z układem „Gentleman”,
w kat. Inne propozycja taneczne 9- 11 lat,  III miejsce Cykady Mini, choreogra( a „Tupot małych stóp”,
w kat. Inscenizacje taneczne 15-17 lat, III miejsce Cykady w choreogra( i „Igrzyska Śmierci”.

To kolejny przykład ciężkiej pracy naszego zespołu działającego w Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliote-
ce, pod okiem pani choreograf, instruktor i trener Joanny Więckowskiej, który tak pięknie i godnie reprezentuje 
naszą Gminę Przemków.  Gratulujemy!!

Zespół już ma zaplanowany niemalże cały okres do wakacji. W najbliższym czasie wystąpią na:  18. Między-
narodowym Turnieju Kowali o Srebrne Klucze Legnicy, Przeglądzie zespołów „Maj na Ludowo” w Przemkowie.  
Nagrał on również płytę ze swoim repertuarem, na eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca 
w Koninie. Z niecierpliwością czekamy na wyniki i trzymamy kciuki.                  (POKiB)



„Nagroda za sukcesy”

Zespół „Cykady” pod koniec lutego, w nagrodę za wytańczone, dotychczasowe sukcesy, pojechał do Aquaparku 
w Polkowicach. Cykady trenują niemalże codziennie, zabawa w basenie  była dla nich świetnym sposobem na od-
poczynek i regenerację sił na kolejne konkursy, festiwale i występy. Szaleństwo w wodzie trwało prawie cały dzień, 
dzieci nie chciały wracać do domu. 

Fundatorem tej nagrody był Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak.                                         (POKiB) 

2 kwietnia 2017r. w Piotrowicach odbył się już po 
raz siódmy konkurs na Najładniejszą Palmę Wielka-
nocną oraz Najsmaczniejszego Mazurka Wielkanoc-
nego. W konkursach brało udział 6 sołectw gminy 
Przemków. Komisja w składzie: Anna Witrykus, Joan-
na Więckowska oraz ks. Michał Płończak mieli duży 
dylemat, ponieważ palmy zostały wykonane na  wyso-
kim poziomie, a wszystkie mazurki bardzo smaczne. 
Różnica przyznanych punktów była bardzo niewielka. 
Tytuł najładniejszej palmy zdobyła palma wykonana 
przez sołectwo Szklarki, drugie miejsce palma z Wil-
kocina, trzecie palma z Piotrowic, następnie kolejno 
palmy z Jakubowa Lubińskiego, Krępy i Wysokiej. 

W konkursie na najsmaczniejszego mazurka Wielka-
nocnego, pierwsze miejsce zdobył mazurek sołectwa 
Piotrowice, drugie z sołectwa Szklarki, trzecie miej-
sce otrzymał mazurek sołectwa Jakubowo Lubińskie, 
a czwarte miejsce otrzymał mazurek z Wilkocina. 
Organizatorem konkursów była rada sołecka i sołtys 
wsi Piotrowice. Nagrody i upominki dla wszystkich 
biorących udział w konkursie ufundowali: Burmistrz 
Przemkowa Jerzy Szczupak, Nadleśnictwo Przem-
ków, Radosław Kosmalski prezes Wodociągów i Ka-
nalizacji w Przemkowie, Multimet, Irena i Mirosław 
Andrzejczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz 
Matuszak oraz Wanda Żuchowska.

         (POKiB) 



Podczas tegorocznego, 25 Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy zebrana kwota przeznaczo-
na zostanie dla ratowania życia i zdrowia dzieci na 
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnie-
nia godnej opieki medycznej seniorom.

15  stycznia 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół im. 
Ireny Sendler w Przemkowie pod opieką nauczycie-
li: Elżbiety Kaniewskiej, Moniki Dźwigaj, Agnieszki 
Wałowskiej, Anety Sołtysiak, Iwony Łopacińskiej –
Skraba,  i Małgorzaty Zawiłowicz kwestowali na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza od 
17 lat jest organizowana we współpracy z Przemkow-
skim Ośrodkiem Kultury, gdzie zarejestrowany jest 
sztab WOŚP i nad prawidłowym przebiegiem impre-
zy i wszystkimi przygotowaniami czuwa pani dyrek-
tor Bogumiła Ornatowska – Cichoszewska – szefowa 
sztabu WOŚP.   Uczniowie  kwestowali na ulicach 
Przemkowa, okolicznych wioskach  i Osiedlu Huta. 
Pracowało 25 wolontariuszy. Kolejny raz uczniowie 
pod opieką pani Małgorzaty Zawiłowicz prowadzili 
kawiarenkę. Ciasto przynieśli uczniowie prawie z każ-
dej klasy w szkole. Pomoc w przeprowadzeniu licytacji 
WOŚP zapewniły panie Małgorzata Kotlicka i Urszula 
Bogucka. Licytację jak zawsze prowadził pan Bogdan 
Pupczyk. Oprócz gadżetów przysłanych z fundacji 
WOŚP licytowane były przedmioty o+arowane przez 
mieszkańców: Ewę Lach, Lindę, Elizę i Artura Jasic, 
Joannę Więckowską, Elżbietę i Waldemara Men-

del, Jana Bałabucha, Jacka Glapińskiego, Zygmunta 
Grocholskiego, Teresę Leszczak, rodzinę Lubaszew-
skich, Ewę Kuzyszyn, Wojciecha Poplatę, Teresę Ko-
walewicz, oraz instytucje i +rmy: Bank Spółdzielczy  
w Przemkowie, Kwiaciarnię „U Moniki”, Łukasza 
Szwedę „Metaloplastyka” Szklarki, „Automyjnia” Ra-
fał Pieniarski, Zespół taneczny „Cykady”, Stowarzy-
szenie Miłośników Motoryzacji w Przemkowie, sklep 
„Bobas” w Przemkowie, sklep „Azalia” Mariusz i Jan 
Danek.  Nasze coroczne działania przebiegają z udzia-
łem  wielu osób, szczególnie cieszy obecność młodych, 
chętnych do pracy w wolontariacie WOŚP, którzy po-
święcają swoją niedzielę i wolny czas na to szlachetne 
działanie. Dziękujemy również za wsparcie i pomoc  
w organizacji imprezy  przemkowskiej Policji.

Kwota, którą zebraliśmy w tym roku to  16 513, 
25 zł jest to rekordowa kwota zebrana dotychczas.

Tegoroczni Wolontariusze WOŚP to: Patryk Skro-
bak, Marcin Frąckowiak, Agnieszka Młynarczyk, 
Klaudia Kurkowska, Klaudia Omietańska, Sandra 
Korytek, Wiktoria Norkiewicz, Oskar Migas, Klaudia 
Bąkowska, Barbara Skrzyńska, Wiktoria Hirszfeld, 
Patrycja Wątroba, Agata Prus, Paulina Hirszfeld, Ju-
lia Kwaśniewska, Aleksandra Piotrowska, Małgorzata 
Muszyńska, Malwina Knutelska, Natalia Żarska, Ga-
briela Nicewicz, Patrycja Sitarek, Zuzanna Furmań-
czyk, Angelika Maszczak, Oliwia Szarko, Oliwia Skraba. 

     (ZS, POKiB)

-  GEOMETRIA LASEROWA ZAWIESZENIA

-  LAKIERNICTWO – KOMORA
-  BLACHARSTWO – RAMA
-  MECHANIKA OGÓLNA

-  WULKANIZACJA

AUTO-NAPRAWA

tel. 604420314 • tel.768320779
ul.Strzelecka 1 PRZEMKÓW

ROZKOCHA ALEKSANDER
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W naszym przedszkolu tradycją jest zapraszanie 
ciekawych ludzi, którzy nie tylko prezentują swój za-
wód, ale też chętnie rozmawiają z dziećmi, rozwijają 
ich zainteresowania czy uczą wielu mądrych, intere-
sujących rzeczy. 

7 i 8  marca przedszkole odwiedziła pani Anna 
Witrykus – z Przemkowskiego Parku Krajobrazowe-
go. Przygotowała dla dzieci bardzo pouczającą lekcję 
przyrody, tematem były ryby. Przedszkolaki z zainte-
resowaniem słuchały opowieści o życiu ryb, ich zwy-
czajach. Dzieci wykonywały także zadania sprawno-
ściowe oraz plastyczne – malowanie rybek. Wszyscy 
świetnie się bawili, a spotkanie z panią Anią i rybami  
jeszcze długo budziło emocje.

Zdaniem nauczycieli przedszkola takie spotkania 
z ciekawymi gośćmi, którzy odwiedzają nasze przed-
szkole, są ciekawym uzupełnieniem codziennych za-
jęć edukacyjnych.            (PP nr 2)

W czwartek 09.03.2017r. odbyły się kolejne zaję-
cia warsztatowo-pokazowe z Krainą Eksperymentów 
pt. „Równowaga? – To dziecinnie proste!”. Podczas 
zajęć dzieci dowiedziały się czym jest równowaga, 
próbowały utrzymać równowagę na magicznym ta-
lerzu, karmiły puszkowego potworka fasolkami - tak 
aby   mógł utrzymać równowagę, wykonały korko-
wego Minionka, który mimo jednej nogi doskonale 
utrzymywał równowagę, balansował na piku, stole, 
palcach, głowie, czole, nosie.    

        (PP nr 2) 

 20 marca przedszkolaki z grupy Żabki i Ekolodzy   pojechały do O.K. Parku 
w Głogowie. Dzieciaczki z niecierpliwością czekały, kiedy w końcu dojadą na miejsce.

Dla większości z nich nie był to pierwszy raz, gdy mogły poszaleć na sali zabaw, 
a mimo to cieszyły się jakby jechały tam po raz pierwszy. Przedszkolaki bawiły się 
świetnie, a i panie zostały włączone do zabawy.

Po zakończonej zabawie dzieci wróciły do przedszkola zmęczone, ale zadowolone.

          (PP nr 2)
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W dniu 21.03.2017r. dzieci z naszego przedszkola 
wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,Pożegnania 
zimy – powitania wiosny”. O godzinie 9.30 wszyst-
kie przedszkolaki zebrały się przed przedszkolem by 
wyruszyć barwnym korowodem. Podczas marszu uli-
cami osiedla dzieci śpiewały piosenki przy akompa-
niamencie instrumentów muzycznych, dzięki którym 
nasz korowód nie pozostał niezauważony. Wszystkich 
ogarnęła spontaniczna radość. Przy wtórze piosenek 
o tematyce wiosennej dzieci dotarły do przedszkola, 
a tam na placu przedszkolnym pożegnały zimę, a po-
witały wiosnę. 

Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła 
i mają nadzieję, że zagości u nas na dobre, zazieleni 
łąki, drzewa i trawy.           (PP nr 2)

22 marca 2017r. grupa ALFABECIAKÓW i grupa 
MĄDRYCH SÓWEK wybrała się do Szkoły Podsta-
wowej nr 2 na  przedstawienie  w wykonaniu dzieci 
z klasy trzeciej - wych. p. J. Rekut.

 Treść przedstawienia nawiązywała do tematu 
przyjaźni między zwierzętami i ludźmi.

 Dziękujemy dzieciom i p. Joli za bardzo ciekawe 
i pouczające przedstawienie.

        (PP nr 2)

23 marca 2017r. do Publicznego Przedszkola nr 
2 zawitała  pani pielęgniarka. Celem spotkania było 
uświadomienie przedszkolakom konieczności dbania 
o własne zdrowie, aby do późnych lat swojego życia 
mieć dobre samopoczucie i siły witalne do działania. 
Podczas spotkania dzieci dowiedziały się min. jak na-
leży zdrowo się odżywiać , gdzie mieszkają witaminki, 
jak dbać o higienę osobistą i ubierać się odpowiednio 
do warunków otoczenia, jak rozsądnie należy korzy-
stać z telewizora i komputera. Uświadomiły sobie tak-
że, że nawet zwykłe wycieranie „ noska” jest bardzo 
ważne, gdyż nieumiejętne prowadzi do wielu cho-
rób. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania p. pielę-
gniarki , dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniami. 

Zimê ¿egnamy wiosnê witamy

Zaproszenie do Szkoły Podstawowej nr 2 
na przedstawienie

Pani pielęgniarka otrzymała od dzieci laurki.
Dziękujemy pani Grażynce za ciekawe i pouczające 

spotkanie i zapraszamy na następne.    (PP nr 2)
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„OZDOBA WIELKANOCNA„ pod takim tytułem 
został zorganizowany w Publicznym  Przedszkolu nr 2  
konkurs plastyczny. Na konkurs wpłynęły przepiękne 
prace wykonane różnymi, bardzo ciekawymi techni-
kami. Nasi mali artyści wspólnie ze swoimi rodzicami 
i innymi członkami rodziny wykonując swoje piękne 
prace wykorzystali różne techniki i materiały.  Uczest-
nicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

Wszystkim, którzy wzięli udział w naszym kon-
kursie gratulujemy i dziękujemy oraz zachęcamy do 
udziału w następnych konkursach.    
     (PP nr 2)

24 marca w świetlicy wiejskiej w Jakubowie Lubińskim odbyło się ze zebranie, na które Burmistrz 
Przemkowa Pan Jerzy Szczupak zaprosił Sołtysów Gminy Przemków. Spotkanie było okazją do pod-
sumowania działalności i zgłoszenia potrzeb poszczególnych Sołectw. Został również zaproponowany 
a następnie przyjęty przez Sołtysów podział środków + nansowych na funkcjonowanie świetlic wiejskich w 2017 r. 
Serdecznie dziękujemy za gościnność Pani Sołtys Jakubowa Lubińskiego Iwonie Kosińskiej i Paniom z Rady 
Sołeckiej. 

Konkurs plastyczny "OZDOBA WIELKANOCNA "
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W piątek 10 marca 2017 r., w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie, odbyło 
się spotkanie  z parakajakarką, brązową medalistką 
Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janerio 
w 2016 r., panią Kamilą Kubas i jej trenerem panem 
Janem Durczakiem.

Po powitaniu i przedstawieniu gości przez panią 
Dorotę Guzikowską, pełniącą obowiązki dyrektora 
szkoły w zastępstwie za pana Pawła Juchoma, trener 
zaprezentował sprzęt kajakarki i omówił jego para-
metry. Potem pani Kamila, zawodniczka Zrzeszenia 
Sportowo-Rehabilitacyjnego START Zielona Góra, 
opowiadała o codziennym życiu, ciężkich treningach 
i swoich największych sukcesach sportowych. Zapre-
zentowała obecnym swój medal olimpijski. Kajakarka 
odpowiadała na różne pytania uczniów i nauczycieli. 
W tym samym czasie chętni uczniowie, pod opieką 
trenera, mieli możliwość spróbowania swoich sił na 
trenażerze kajakarskim, na którym trenuje pani Ka-
mila.

Impreza przebiegła w miłej i sympatycznej atmos-
ferze. Zakończyła się sesją fotogra+ czną uczniów po-
szczególnych klas z parakajakarką. Następnie chętni 
uczniowie czekali w długiej kolejce po autografy pani 
Kamili i jej trenera.

Spotkanie z tą ambitną, pracowitą i dzielną kobie-
tą uświadomiło uczniom, że osoby niepełnosprawne 
mogą pokonywać trudności, wyznaczać sobie cele 
w życiu i osiągać sukcesy.                                                                                                             
     Jolanta Rekut

Zgodnie z planem, Noc Sów rozpoczęliśmy punk-
tualnie o godz. 18-stej prezentacją multimedialną. 
Z tej okazji w Przemkowskim Ośrodku Kultury, dzięki 
współpracy z Balladyną Kamińską zebrało się ponad 
sześćdziesięciu mniejszych i  większych fascynatów 
nocnych pierzaków. Liczną grupę stanowiły dzieci 
z turnusu  Domu Wczasów Dziecięcych w Przemko-
wie.

Po przedstawieniu organizatorów wydarzenia, 
czyli stowarzyszenia Ptaki Polskie oraz  współorga-
nizatorów: Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Bi-
blioteki, Nadleśnictwa Przemków, Przemkowskiego 
Parku Krajobrazowego oraz Koła Przewodników 
PTTK po Ziemi Przemkowskiej, przewodnik Nocny 

Sów przedstawiła uczestnikom podstawowe wiado-
mości  o polskich sowach. Prezentacja zawierała opis 
gatunków sów Polski, elementów ich biologii oraz hi-
storię postrzegania tych ptaków od  starożytności aż 
po dzień dzisiejszy. Na koniec prezentacji wskazano 
uczestnikom w jaki sposób każdy z nas może przyczy-
nić się do ochrony sów.

Po projekcji + lmu Artura Tabora pt. „Sowy Polski” 
zrealizowanego i udostępnionego z okazji Nocy Sów 
w ramach projektu Fundacji Wspierania Inicjatyw 
Ekologicznych (FWIE) ruszyliśmy „w teren”. Uczest-
nicy zostali zaopatrzeni w latarki zasponsorowane 
przez Nadleśnictwo Przemków.
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Ze względu na sporą liczbę neo+ tów sowiarstwa, 
podzieliliśmy się na dwie grupy. Grupa dzieci z Domu 
Wczasów dziecięcych wyruszyła w teren pod prze-
wodnictwem Ani Witrykus z Przemkowskiego Parku 
Krajobrazowego, natomiast druga – „mieszana” wie-
kowo grupa poszukiwała śladów obecności nocnych 
łowców wraz z Anią Findysz z Nadleśnictwa Przem-
ków i Lucjanem Zawadzkim z Koła Turystycznego 
PTTK  Ziemi Przemkowskiej.

Przedstawiciele rodzaju „strzyg” (łac. Strix) byli 
nam bardzo przychylni. W czasie wieczoru usłysze-
liśmy pohukiwania czterech samczyków i głos ostrze-
gawczy jednej samiczki puszczyka.

Ukoronowaniem wieczoru było wspólne ognisko 
z kiełbaskami, przy którym młodzi pasjonaci mogli 
uczestniczyć w quizie leśnym i zdobyć dodatkowe 
nagrody m. in. za nauczenie się naśladowania głosu 
samca puszczyka. Z relacji mamy jednego z  młod-

29 listopada 2016 r. w sali widowiskowej Zespołu 
Szkół Nr XIV we Wrocławiu odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady 
Ministrów na rok 2016/17. Stypendystą z Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sen-
dler w Przemkowie ponownie został Krystian Teler. 
Stypendia wręczał osobiście Dolnośląski Kurator 
Oświaty pan Roman Kowalczyk, który również wy-
głosił klika ciepłych słów skierowanych do stypendy-
stów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów. Krystian 
Teler jest uczniem klasy trzeciej. Już w ubiegłym roku 
otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jest 
też laureatem I miejsca Ogólnopolskiego Konkursu 
„Mam talent do nauki” zorganizowanego przez Poli-
technikę Wrocławską oraz laureatem I miejsca Woje-

szych uczestników wynika, że temat spotkał się z za-
interesowaniem ; młody ornitolog następnego dnia 
po Nocy Sów, w czasie wycieczki do lasu, poszukiwał 
ponoć sowich wypluwek pod każdym napotkanym 
drzewem :). 

Uczestnicy stwierdzili, że chętnie spotkają się znów 
w czasie Nocy Sów 2018. Mamy nadzieję, że stanie się 
to u nas wydarzeniem cyklicznym.

Wszystkich uczestników zachęcamy do wzię-
cia udziału w konkursie na najciekawszą opowieść 
z Nocy Sów.  Spośród Uczestników, którzy do 23 
kwietnia 2017 prześlą relację z Wydarzenia na adres 
magdalena.puczko@ptakipolskie.pl oraz wypeł-
nioneoświadczenie dostępne na stronie http://je-
stemnaptak.pl/aktualnosc/noc-sow-2017 zostanie 
wybranych 10 Zwycięzców, którzy w nagrodę za naj-
ciekawsze  relacje otrzymają folder o sowach i torby 
z logiem Wydarzenia  

     autor: Anna Findysz

wódzkiego Konkursu na najlepszy Uczniowski Mini 
Projekt Badawczy z + zyki we Wrocławiu. Interesuje 
go matematyka, informatyka, robotyka, muzyka, gra 
w szachy, czyli człowiek renesansu! Gratulujemy!

           (ZS)



Studniówka 2017  maturzystów z Zespołu Szkół 
im. Ireny Sendler w Przemkowie odbyła się 20 stycz-
nia 2017 r. Ponieważ jednym z ważniejszych zadań  
szkoły jest kształtowanie w uczniach postawy  szano-
wania tradycji i obyczajów, na Studniówce nie zabra-
kło  poloneza. 

Po słowach dyrektora szkoły, Pana Dariusza Dźwigaja:
„(…)Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wy-
loty kontusza, i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi 
i skłoniwszy się grzecznie w pierwszą parę prosi(…)”
Drodzy uczniowie, powtarzając za Wieszczem:
„Poloneza czas zacząć”!!!”

Uczniowie wraz z wychowawczynią, Panią Mo-
niką Dźwigaj,  odtańczyli staropolski taniec, będący 
od wielu już lat, symbolem balów studniówkowych 
w całej Polsce. W tym roku poloneza urozmaiciła 
(przerwała) „Belgijka” - taniec integracyjny. Polonez 
połączony z Belgijką wzbudził ogromny aplauz obec-
nych na sali nauczycieli i rodziców naszych liceali-
stów. 

Bezpośrednio po Polonezie połączonym z Belgijką 
mieliśmy możliwość wysłuchania przemówień dyrek-
tora szkoły Pana Dariusza Dźwigaja oraz  Przewodni-
czącej Rady Rodziców - Pani Katarzyny Wocial. Nie 

zabrakło podziękowań z naszej strony, w kierunku 
dyrekcji, grona pedagogicznego i rodziców.

 Po o+ cjalnych podziękowaniach uczniowie klasy 
III LO zaprezentowali swoje aktorskie  talenty w krót-
kiej części artystycznej. Rzeczywistość szkolna zawsze 
była ciekawa i zabawna. My przyjrzeliśmy się  jej z bli-
ska. Przenosząc się do zaczarowanego królestwa króla 
Darkusa I. Przypomnieliśmy trudy życia nauczycieli 
- magów i czarownic  i uczniów klasy maturalnej. Wy-
stępy uczniów rozbawiły publiczność do łez. Szkoda, 
że tak późno odkryliśmy aktorskie umiejętności nie-
których maturzystów.

Noc na balu minęła niesamowicie szybko, ale na 
długo pozostanie we wspomnieniach tych, którzy 
w tym balu uczestniczyli. Uczniowie i wychowawca 
klasy III LO składają serdeczne podziękowania Pani 
Magdalenie Żuchowskiej - Jakubowskiej za przy-
gotowanie układu Poloneza i cierpliwość w trakcie 
prób.  Serdecznie dziękujemy również rodzicom za 
ich wkład w organizację imprezy, a szczególnie Pani 
Renacie Sykuła i Pani Katarzynie Wocial. 
  „Bo coś w szaleństwach jest z młodości,
 Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
 Co jest mądrzejsze od mądrości
 I rozumniejsze od rozumu”.     
    (ZS w Przemkowie)

Studniówka 2017 r
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W piątek 3 lutego 2017 r. odbył się apel podsumowujący pierwsze półrocze w Zespole Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie. Taki apel stał się już tradycją naszej szkoły. Uczniowie za swoje osiągnięcia i prace otrzymują na-
grody i podziękowania. Tegoroczny apel poprowadził uczeń klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego – Szymon Dryja. 
W tym roku apel rozpoczął się nietypowo, ponieważ od przedstawienia satyrycznego przygotowanego przez uczniów 
klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego pod opieką pani Moniki Dźwigaj. Premiera tegoż przedstawienia miała miejsce 
20 stycznia w czasie balu studniówkowego. W piątek wersję poszerzoną mieli okazję obejrzeć wszyscy uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. A wszystko zaczęło się tak:

„Dawno, dawno temu do pewnego zaczarowanego królestwa, króla Darkusa Pierwszego, przybyło dwudziestu kilku 
młodych ludzi.Słyszeli oni bowiem, że w  krainie tej  można zdobyć znak cudowny maturą zwany i zapragnęli gorąco 
na własność go posiąść.Król owego kraju, ujrzawszy tylu młodzieńców, spojrzał na nich groźnie i spytał: Czy wszyscy 
chcecie pozostać na lat trzy w królestwie moim? Chcemy! – odparli głosem drżącym z trwogi i przejęcia”.

Oprócz króla Darkusa pojawili się inni madzy i czarownice: czarownica Monikus – która znęcała się nad nimi 
okrutnie i życie im bez ustanku uprzykrzała, wiele wycierpieli oni  od tej czarownicy różnymi dziwnymi liczbami 
się zajmującej, waliła ich sinusem, poprawiała cosinusem a wykańczała tangensem i cotangensem, księżna Hanna, 
czarownica Anna i Joanna, czarownica Renatus, mag Iwona wszczepiała im miłość do ojczyzny, po krainie rozsze-
rzonej geogra+ i, jako przewodnik  poprowadziła ich wróżka Anna, byli też magowie okrutni Urszulus, Magdale-
nus, Adamus i Iwonus Wuefusami zwani, którzy z biednych uczniów litry potu wylewali oraz mag Michalus, przed 
którym wszyscy respekt czuli. Przedstawienie wszystkim bardzo się spodobało. 

Po nim dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie przedstawił wyniki klasy+ kacji półrocznej. 
Najwyższą średnią ocen w całym Zespole uzyskała uczennica klasy 2A – Klaudia Kondzioła. Jej średnia ocen 
wyniosła 5,21. Najwyższe średnie kwali+ kujące do świadectwa z wyróżnieniem uzyskali: J. Surzykiewicz 3A, 
K. Wawryn 3A, P. Fesz 1B, P. Piech 1LO, P. Oleksiuk 3B, W. Sitarek 1B, K. Teler 3LO (stypendysta Stypendium 
Premiera), N. Habura 2A, W. Purgał 3B, J. Żerebecki 3B i K. Omietańska 1ZSZ. Najwyższą średnią ocen uzyskała 
klasa 3A, zaś najwyższą frekwencję miała klasa 1B. Klasą z najwyższym procentem bez ocen niedostatecznych 
była klasa 3 LO. Najaktywniejsze klasy w konkursach: 3A, 1LO, 3B, 3C i 3LO. Największe sukcesy w konkursach 
odnotował uczeń Liceum Ogólnokształcącego Szymon Dryja, który drugi rok z rzędu zakwali+ kował się do Fina-
łów Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach. Liczne sukcesy wokalne odnotowała uczennica gimnazjum Angelika 
Maszczak nawet na arenie ogólnopolskiej. Najaktywniejsze „społecznie” klasy: 1LO, 3A, 3LO, 3C i 2LO, które 
angażowały się w wiele akcji szkolnych, gminnych i powiatowych. Były również podziękowania dla „szkolnego 
fotografa” – Z. Furmańczyk, dla Samorządu Uczniowskiego – B. Skrzyńska, M. Mazur, K. Kania, A. Piotrowska, 
W. Szajder, K. Kurkowska i K. Amrozy, za działania na rzecz środowiska lokalnego i szkoły – A. Maszczak 3A, 
P. Piech 1LO, K. Mączka 3A, B. Skrzyńska 1LO, O. Szarko 1LO, O. Zgrzebska 1LO i S. Dryja 1LO, dla pocztu 
sztandarowego – D. Janus, M. Hubica, I. Denuszek, P. Skrobak, podziękowania i gratulację za reprezentowanie 
szkoły w konkursach i zawodach, za pomoc w organizacji Orszaku Trzech Króli, przemkowskiego + nału WOŚP 
czy też podziękowania od Przemkowskiego Ośrodka Kultury. Na 
koniec był + lm przedstawiający to co wydarzyło się w przeciągu ca-
łego półrocza. W + lmie przedstawiono najważniejsze wydarzenia 
od września do lutego. Było wspomnienie wizyty w Zespole Szkół 
Ministra Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka wraz 
z córką naszej Patronki, panią Janiną Zgrzembską, Tygodnia Chleba 
Żytniego, Święta Młodzieży Wrzosowej Krainy, ostatnich Otrzęsin, 
Jasełek, WOŚP, Orszaku Trzech Króli, Dnia Papieskiego, Marszu 
Niepodległości, wielu konkursów i imprez. Wszystkim zaangażo-
wanym w najmniejsze działanie, uczniom, rodzicom, nauczycielom 
i pracownikom szkoły, ludziom dobrej woli – SERDECZNIE DZIĘ-
KUJEMY!!!                 (ZS w Przemkowie)
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W dniu 10 marca 2017 r. odbył się w Zespole 
Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie Między-
szkolny Konkurs Wiedzy o Irenie Sendler pod pa-
tronatem Senator RP Doroty Czudowskiej.

W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół 
im. Ireny Sendler w Przemkowie (z Publicznego Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego) oraz ucznio-
wie szkół podstawowych z terenu gminy Przemków. 

Celem konkursu było bliższe poznanie przez mło-
dzież działalności Pani Ireny Sendler, a także przy-
bliżenie historii holokaustu i zdobycie umiejętności 
odniesienia płynących z historii przesłań.  Konkurs 
promował wartości, takie jak „miłość, tolerancja i po-
kora”, które były najważniejsze w życiu naszej patron-
ki, a które  warto i należy uwypuklać współcześnie.

W sobotę i niedzielę 18-19 marca Przemków ponow-
nie gościł szachistów z całego rejonu, a nawet z dal-
szych od Przemkowa części Polski. Na dwudniowy 
Klasy+ kacyjny Turniej Szachowy „Przemków 2017” 
przybyli miłośnicy „królewskiej gry” m.in. z: Szpro-
tawy, Lubina, Polkowic, Chocianowa, Wrocławia, Le-
gnicy, Gościeszowic, Wiechlic, Niegosławic, Głogowa, 
oczywiście z Przemkowa, a nawet ze Szczecina. Orga-
nizatorami turnieju był UKS Szach-Mat Przemków 

Mottem konkursu ogłoszono słowa: „Aby zło za-
panowała, wystarczy, aby ludzie dobrej woli wstrzy-
mali się od czynu”. Organizatorkami konkursu są: 
pani Iwona Łopacińska- Skraba, pani Monika Dźwi-
gaj i pani Aneta Sołtysiak.

Swoją obecnością na konkursie zaszczycili nas: 
Pani Senator RP Dorota Czudowska oraz Bur-
mistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak. Pani Se-
nator obejmując patronat nad konkursem przygoto-
wała nagrody dla laureatów oraz słodkie upominki 
dla wszystkich uczestników. Ze strony Burmistrza 
Przemkowa wszyscy uczniowie otrzymali nagrody 
w postaci książki dotyczącej historii naszego miasta.

 
Poza testem sprawdzającym wiedzę uczniów na te-

mat życia Ireny Sendler odbyła się rozmowa uczestni-
ków konkursu z gościem honorowym, Panią Senator 
RP. Rozmowa dotyczyła bohaterki - patronki Zespołu 
Szkół oraz wartości jakimi kierowała się ona w swo-
im życiu. Nie zabrakło również wspomnień z uroczy-
stości nadania  szkole imienia Ireny Sendler, w której 
Pani Senator uczestniczyła.

Na podium w konkursie stanęli:
Michał Dźwigaj (SP1 Przemków) - 1 miejsce
Patrycja Piech (LO w Zespole Szkół w Przemkowie) 
- 2 miejsce
Katarzyna Zielonka (SP1 Przemków) - 3 miejsce.

W miłej atmosferze, spędziliśmy piątkowe przed-
południe, które na długo pozostanie w naszej pamięci. 

    (ZS w Przemkowie) 

i Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Była 
to kolejna wspólna impreza szachowa po wrześnio-
wym Turnieju Klasy+ kacyjnym „Szachy - Sport, Na-
uka, Pasja” i cyklu „Przemkowska Liga Szachowa pod 
Patronatem Burmistrza Przemkowa”. Tym razem sza-
chiści rywalizowali w trzech grupach podzielonych 
według rankingów szachowych. W każdej grupie 
można było uzyskać lub podwyższyć kategorię sza-
chowe. Ogółem w trzech grupach rywalizowało 54 

Konkurs wiedzy o Irenie Sendler



GMINNE CENTRUM ROBOTYKI W  ZESPOLE 

szachistów. Sędzią głównym zawodów był pan Artur 
Adamek. W grupie C (ranking 1000-1100 PZSzach) 
I miejsce zajął Albert Janik, II miejsce - Radosław 
Sroczyński, III miejsce - Aleksander Mydłowski, IV 
miejsce – Adrian Szeremeta, V miejsce – Maciej Pa-
churka. W grupie B (1200–1400 PZSzach) I miejsce 
zajął Piotr Zapolski, II miejsce - Antoni Komendecki, 
III miejsce Michał Wojtanowski, IV miejsce – Michał 
Dźwigaj, V miejsce – Krystian Teler. W grupie A (za-
wodnicy z rankingiem od 1600 PZSzach) walka trwa-
ła najdłużej. Ostatecznie I miejsce zajął Bartosz Patla, 
II miejsce - Jakub Kaczmarczyk, III miejsce Bartło-
miej Róg, IV miejsce Kacper Werner i V miejsce Rafał 
Topoła. Zwycięzcy otrzymali puchary. Nagrody były 
wręczane przez Prezesa UKS „Szach-Mat” pana Józefa 
Tarawskiego. Aż 20 szachistów uzyskało lub podwyż-
szyło swoje kategorię. Wśród uczestników turnieju 
znalazło się dziewięciu szachistów z Przemkowa oraz 
dziewięciu szachistów z UKS „Szach-Mat” Przemków. 
Grupa młodych przemkowskich szachistów z każdym 
rokiem powiększa się, zaś Przemków staje się silnym 
ośrodkiem Królewskiej Gry w naszym powiecie, ale 
również w regionie. Organizatorzy przygotowali dla 
wszystkich uczestników poczęstunek. Serdecznie 
dziękujemy za odwiedzenie Przemkowa!!!     
       (ZS w Przemkowie)

Przedstawiamy kolejne projekty realizowane przez 
uczniów Zespołu Szkół w Gminnym Centrum Ro-
botyki, które są realizowane dzięki wsparciu + nan-
sowemu działalności naszego Centrum uzyskanemu 
z  Banku Spółdzielczego w Przemkowie i Nadleśnic-
twa Przemków. Projekty realizowane w tym czasie to 
m.in. robot będący manipulatorem sterowanym róż-
nymi sposobami. Robot poza aluminiowymi częścia-
mi został w całości wydrukowany za pomocą naszej 
drukarki 3D i ostatecznie robotem będzie można ste-
rowa za pomocą:  
- systemu AHRS (określenie pozycji dłoni w prze-
strzeni) i bezprzewodowej komunikacji z manipula-
torem określającej jego pozycję,
- za pomocą potencjometrów określających pozycję 
robota,
- funkcją uczenia - polegającą na wykonaniu robotem 
ruchów i ich rozpoznaniu oraz dokładnym powtarzaniu,
- za pomocą GamePada w oparciu o komunikację 

bezprzewodową.
Kolejnym projektem jest robot pełniący funkcję 
LineFollower’a, którego zadaniem jest optymalne 
utrzymanie trasy wyznaczonej przez czarną taśmę 
określającą tor jego jazdy. 

Efekty pracy uczniów można zobaczyć na stornie 
http://www.zsprzemkow.internetdsl.pl/news.php 
lub kanale YouTube pod adresem: www.youtube.
com/channel/UCkHi0k1QyLQHca0qBWK1Hrg 

Pracę trwają nieprzerwanie od kilku lat. Ucznio-
wie uczący się w Gminnym Centrum Robotyki odno-
towali już kilka znaczących sukcesów w konkursach. 
W 2015 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
wzięli udział w wojewódzkim konkursie na Uczniow-
ski Mini Projekt Badawczy z zakresu + zyki pn. „Prak-
tyczne zastosowanie + zyki na zajęciach robotyki”, 
w którym zaprojektowali mechanikę i stworzyli opro-



gramowanie „robota ręki”. Uczniowie zajęli pierwsze 
miejsce w województwie, deklasując 47 innych pro-
jektów ze wszystkich ścisłych dziedzin naukowych. 
Kontynuując działalność Gminnego Centrum Robo-
tyki w 2016 roku uczeń Liceum Ogólnokształcącego 
w Przemkowie zajął pierwsze miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie „Mam talent do nauki” organizo-
wanym przez Politechnikę Wrocławską. Zwycięstwo 
w tym konkursie dało uczniowi indeks Politechniki 
Wrocławskiej oraz stypendium naukowe i możliwość 
wyboru dowolnego kierunku studiów na politechni-
ce. Uczeń zaprezentował program komputerowy, po-
magający przy doborze nastaw regulatora PID oraz 
skonstruował narzędzie kalibrujące magnetometr, 
którego działanie mogą zakłócać ferromagnetyki. 

W pracach Gminnego Centrum Robotyki uczest-

niczą przede wszystkim uczniowie Publicznego Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
im. Ireny Sendler w Przemkowie. Opiekunem Gmin-
nego Centrum Robotyki jest pan Paweł Kuźmiak.   
       (ZS w Przemkowie)

10 lutego 1987 r. rozpoczęła swoją działalność Bożena Golińska w zakładzie fryzjerskim TARA w Przemkowie. 
Od początku działalności salon skutecznie przyciągał nowe klientki,  aby dzisiaj wspólnie z właścicielką cieszyć 
się z jubileuszu.

Z okazji 30-lecia istnienia Zakładu Fryzjerskiego „TARA” jego właścicielka Bożena Golińska 
serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które kiedykolwiek na przestrzeni tych lat były uprzejme skorzystać 

 z usług w jej zakładzie. Przesyłając pozdrowienia, serdecznie zaprasza na wizytę w zakładzie.

Życzymy dalszych wielu lat działalności i rosnącego grona zadowolonych klientów.

30-lec i e Salonu TARA
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Niech Łączy nas Święto Niepodległości – hasło to 
skupiło lokalną społeczność od uczniów po senio-
rów by wspólnie uczestniczyć w obchodach najważ-
niejszego święta narodowego. 10 listopada br. zor-
ganizowany został IV Marsz Niepodległości ulicami 
Przemkowa.Jak tradycja nakazuje najpierw odbyła 
się uroczysta msza św. w Kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, podczas której zgromadze-
ni modlili się za Ojczyznę, a także nastąpiło uroczyste 
poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia Dzieci Wojny 
w Przemkowie.

Następnie spod kościoła wyruszył Marsz Nie-
podległości prowadzony przez poczty sztan-
darowe szkół i Dzieci Wojny. Ulicami Głogow-
ską i Nową radosny pochód przeszedł na Pl. 
Targowy, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie 
pomnika z napisem: „Pamięci dzieci, które w latach 
1939-1945 doznawały cierpień lub poniosły śmierć 
w wyniku działań wojennych i represji reżimów tota-
litarnych”. Uroczystego odsłonięcia dokonali Senator 
RP Dorota Czudowska, Burmistrz  Przemkowa Jerzy 

Szczupak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przem-
kowie Janusz Matuszak. Ksiądz proboszcz Krzysztof 
Mrukowicz poświęcił pomnik. Przewodnicząca Od-
działu Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Przemkowie 
– Genowefa Jabłońska wygłosiła przemówienie przy-
pominając wszystkim, że wolność i niepodległość to 
najcenniejsze dobra każdego narodu. Po złożeniu pod 
pomnikiem kwiatów przez delegacje zakładów pracy, 
marsz ruszył dalej ulicami Lipową i Sikorskiego.
Trzecia część uroczystości odbyła się w POK-u. Tam 
uczniowie  ze szkół podstawowych zaprezentowali 
pieśni i wiersze patriotyczne. W dalszej części wręczo-
no medale i krzyże zasługi osobom, które wspierają 
Stowarzyszenia Dzieci Wojny lub aktywnie działają 
w Stowarzyszeniu.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do uświetnianie obchodów Marszu Nie-
podległości, a szczególnie młodzieży szkolnej i ich 
nauczycielom.      
      (DW)
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W sołectwie Piotrowice trwa budowa wiaty na 
terenie przy świetlicy wiejskiej. O realizacji przed-
sięwzięcia mówiono już wiele lat temu, jego pomy-
słodawcą byli sami mieszkańcy Piotrowic, a pomysł 
zrodził się już ponad 20 lat temu. Przedsięwzięcie, nie 
tylko + nansowo, wspiera Burmistrz Przemkowa Je-
rzy Szczupak, a także Przewodniczący Rady Miejskiej 
Janusz Matuszak. Budowa wiaty możliwa jest dzięki 
środkom z budżetu gminy, ale ogromny wkład mają 
mieszkańcy Piotrowic, którzy współpracują przy in-
frastrukturze, a nad postępami praca czuwa sołtys Ja-
nusz Pyrzyk.

Czy realizowane przedsięwzięcie było w wiosce 

potrzebne i dlaczego i jaki ma ono wpływa na ogólną 

strategie i wizję rozwoju sołectwa w przyszłości?

Janusz Pyrzyk: Realizowane przedsięwzięcie było 
w wiosce potrzebne, wręcz niezbędne. Miało ono po-
służyć do zintegrowania mieszkańców wsi, wciągnię-
cia ich w prace społeczne, wspólną zabawę i spędze-
nie wolnego czasu. Realizowany projekt ma znaczny 
wpływ na estetykę i wizję rozwoju sołectwa w przy-
szłości, ponieważ będzie służyć licznym imprezom 
kulturalnym, spotkaniom integracyjnym, mieszkań-
com oraz szkołom i gościom parku krajobrazowego.

Budowa wiaty w Piotrowicach

W październiku  w siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o/Legnica - Piotrowice rozegrano 
XV Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologiczno - Wędkarskiej. W konkursie uczestniczyły cztery re-
prezentacje szkół z terenu Gminy Przemków i reprezentacja młodzieżowa Polskiego Związku Wędkarskiego Koło 
nr 30 w Przemkowie. W części teoretycznej drużyny rozwiązywały zadania z zakresu sposobów ochrony przy-
rody, rozpoznawały poszczególne przedmioty i szkodliwe substancje w nich zawarte, rozpoznawały gatunki ryb 
z podaniem wymiaru i okresu ochronnego. Rozpoznawały też gatunki drzew występujących na terenie Przem-
kowskiego Parku Krajobrazowego na podstawie ich szczątków. W części praktycznej zawodnicy musieli wykazać 
się znajomością segregacji odpadów komunalnych, składali wędkę na czas i rzucali zanętą do celu.
Wyniki konkursu:
1 miejsce - Reprezentacja Młodzieżowa PZW Koło nr. 30 w Przemkowie
2 miejsce – Reprezentacja Zespołu Szkół – Gimnazjum w Przemkowie
3 miejsce - Reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej
4 miejsce - Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie
5 miejsce - Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie.
Każdy z uczestników + nału otrzymał pamiątkowy certy+ kat Młodego Przyjaciela Natury i nagrodę książkową. 
Dodatkowo drużyny sklasy+ kowane od pierwszego do trzeciego miejsca nagrodzone zostały pamiątkowymi pu-
charami. Nauczycielom - opiekunom każdej z reprezentacji szkół przyznano certy+ kat Super Przyjaciela Natury, 
dodatkowo Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu o/Legnica - Piotrowice nagrodził każdego 
opiekuna albumem Parki Krajobrazowe Województwa Dolnośląskiego. Na zakończenie wspólnie pieczono kieł-
baskę na ognisku.                                  Jacek Cieślak

Co jeszcze zostało do zrobienia – harmonogram 

prac. Na kiedy planowane jest zakończenie prac? 

Janusz Pyrzyk: Do zrobienia przy obiekcie zosta-
ło jeszcze: odeskowanie dachu, pokrycie dachu papą, 
wylanie sceny. Zakończenie wyżej wymienionych 
prac planujemy zakończyć w czerwcu 2017r. Pod-
niesienie estetyki całego obiektu będzie realizowane 
w następnych latach. 

Obserwując postępy prac i zaangażowanie miesz-
kańców wsi, możemy liczyć na szybkie zakończenie 
inwestycji.             (RF)
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NOWI  RADNI W GMINIE PRZEMKÓW
13.12.2016 r. młodzież z Hufca Pracy w Przemko-

wie odwiedziła  Urząd Miejski w Przemkowie. Spotka-
nie odbyło się w ramach programu „Tu żyjemy” oraz 
dzięki uprzejmości Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Przemkowie, Pana Janusza Matuszaka.
Wizyta rozpoczęła się od zapalenia światełka oraz 
uczczenia minutą ciszy o+ ar 35 rocznicy wybuchu 
stanu wojennego. Po części o+ cjalnej młodzież zasia-
dła w sali posiedzeń, za stołem, gdzie zwykle obradu-
je Rada Miasta, by móc przeprowadzić swoją sesję. 
Na wstępie Pan Przewodniczący przedstawił zasady 
funkcjonowania gminy, powiedział, jakie są zasady 
obowiązujące podczas sesji oraz jak głosują obradu-
jący. Kolejnym etapem były pytania, które młodzież 
mogła zadawać, by bliżej poznać swój region. 
Pytań było co nie miara, co jest dowodem na to, że 
młodzież bardzo angażuje się w życie swojej miejsco-
wości, posiada tak ważny w dzisiejszych czasach pa-
triotyzm lokalny.

Najciekawszym momentem posiedzenia - sesji 
były pomysły, które młodzież mogłaby zrealizować 
dzięki pomocy radnego. Dyskusja była tak owoc-

Geologia była głównym tematem kolejnego spotka-
nia integracyjnego dzieci ze Świetlic Środowiskowych 
z Krępy i Wilkocina. Pszczółki w tym dniu odwiedził 
również geolog p. Wojciech Kaczmarek - wolontariusz 
KGHM Miedź Polska S.A. oraz emerytowany górnik 
p. Janusz Matuszak. Spotkanie było nawiązaniem do 
zbliżającej się „Barbórki”.  Podczas zajęć dzieci miały 
możliwość obejrzenia, dotknięcia i przeprowadzenia 
prostych doświadczeń z użyciem skał i minerałów wy-
korzystywanych przez człowieka do produkcji przed-
miotów codziennego użytku wykonanych ze szkła, 
metali oraz innych surowców naturalnych. Posługi-
wali się magnesami i lupami. Dzieci poznały wpływ 
przyrody nieożywionej na życie człowieka: znaczenie 
wybranych skał i minerałów dla człowieka. Uczestni-
cy warsztatu obserwowali skały reagujące na magnes, 
elektryzujące się, twarde  i miękkie, lite i sypkie, roz-
puszczające się w wodzie, o różnej gęstości. 

Opiekun i dzieci ze świetlicy środowiskowej 
w Krępie dziękują p. Agnieszce Łeńskiej i dzieciom 
ze świetlicy z Wilkocina za kolejne odwiedziny 
a p. Wojciechowi za niecodzienną lekcję o geologicz-

na, iż uczestnicy spotkania  wywalczyli zapewnienie 
pana Janusza, że na wiosnę powstaną ławeczki i stoliki 
w parku koło szkoły, w którym młodzież często spę-
dza przerwy. Mało tego, obradujący zadeklarowali, że 
zaangażują się w to osobiście.

„Dziękujemy bardzo Panu Przewodniczącemu za 
ciepłe przyjecię, za to, że przez chwilę mogliśmy się 
poczuć ważni i potrzebni dla naszego miasta. Z nie-
cierpliwością czekamy na kolejne spotkania. Posie-
dzenie rady uważamy za zamknięte, owocne i udane”.  
                (HF)

nych tajemnicach ziemi, za profesjonalizm i miłą 
atmosferę oraz upominki, i oczywiście p. Dorocie 
i p. Januszowi Matuszak za pomoc w realizacji spotka-
nia.                                    (MB)
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Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak w dniach 27 i 30 marca spotkał się w Przemkowskim Ośrodku Kul-
tury z instruktorami i rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach zespołów tanecznych Cykady i Mozaika oraz 
dyrektor Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Bogumiłą Ornatowską – Cichoszewską. 

Była to okazja do podsumowania ostatnich miesięcy działalności zespołów, ale też przede wszystkim mo-
zliwość porozmawiania o przyszłości, o planach koncertowych czy potrzebach zespołów.  Na chwilę obecną 
w Cykadach jest ponad 70 osób a w Mozaice ok. 50 uczestników. Jest więc to – jak na naszą gminę - bardzo licz-
na grupa młodych pasjonatów tańca, a zdaniem Pana Burmistrza wielki powód do radości i dumy. Mówił też 
o wsparciu, na które zespoły mogą liczyć ze strony Gminy Przemków. 

W najbliższym czasie planowane są spotkania z Przemkowską Orkiestrą Dętą, Łemkowskim Zespołem Pieśni 
i Tańca „Łastiwoczka”, zespołem ludowym „Marzenie” ze Szklarek i zespołem śpiewaczym „Przemkowianki”. 
                                                                                                                                  (POKiB)

Spotkania Burmistrza z lokalnymi zespołami

„My Słowianki ...”

Tegoroczny Dzień Kobiet w Przemkowskim 
Ośrodku Kultury świętowany był przez ponad 70 Pań 
pod hasłem „My Słowianki wiemy jak...” Przybywają-
ce na imprezę Panie witał Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Przemkowie, pan Janusz Matuszak. Kilkugo-
dzinnej zabawie towarzyszyła wspaniała atmosfera. 
Panie chętnie brały udział w zabawach i przygotowa-
nych dla nich konkursach. 

Najważniejszy z nich – konkurs na najciekawsze 
przebranie wygrała, pokonując kilkadziesiąt konku-
rentek Pani Magdalena Gałka.




