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WYWIAD 
Z BURMISTRZEM PRZEMKOWA
JERZYM SZCZUPAKIEM

Panie Burmistrzu, widzimy się w okresie przed-
świątecznym. Czego chciałby Pan życzyć mieszkań-
com  naszej Gminy z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku?

Chciałbym wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy życzyć zdrowych, spokojnych i wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszyst-
kich planów i marzeń w zbliżającym się 2018 
roku. Święta to jeden z najpiękniejszych momen-
tów w roku i najważniejsze jest to, żeby spędzać  
je wspólnie, rodzinnie, razem. Niezależnie od codzien-
nych sporów, trosk i zmartwień, których każdemu 
z nas nie brakuje. Tego życzę wszystkim mieszkańcom 
naszej Gminy.

Jaki to był rok dla Gminy? Jak wygląda realizacja 
planu naprawczego?

Był to przede wszystkim bardzo pracowity rok. 
Mimo wielu trudności udało się zrealizować najważ-
niejsze założenie planu naprawczego, czyli wyemito-
wać obligacje, które pozwoliły w końcu spłacić pożycz-
ki w parabankach zaciągnięte przez poprzednie władze  
i zrestrukturyzować nasze zadłużenie. Przypomnę, że 
niektóre z nich miały marżę kilkakrotnie wyższą niż 
obecna, a spłaty przypadające na ten rok i najbliższe 
lata pogrążyłyby budżet gminy. Cieszę się, że w rok 
2018 Gmina Przemków wchodzi z dalej ciężką, ale już 
stabilną sytuacją finansową i że będzie to ostatni rok 
obowiązywania planu naprawczego. Nadmienię, że od 
kiedy zostałem burmistrzem nasze zadłużenie spadło 
z ok. 25 mln i 110% zadłużenia do ok. 18 mln i mniej 
niż 60% naszego budżetu. Warto podkreślić, że pierw-
szy raz od ponad 8 lat RIO pozytywnie zaopiniowa-
ła wykonanie budżetu gminy za rok 2016, a także za 
pierwsze półrocze tego roku. 

Chciałbym podkreślić, że uzdrowienie finansów 
i zakończenie planu naprawczego jest kluczowe dla 
rozwoju naszej gminy. W ciągu ostatnich lat kilka-
krotnie, mimo złożenia bardzo dobrych wniosków 
o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, nie uzy-
skaliśmy pieniędzy, a jedynym powodem był fakt, że 
gmina realizuje plan naprawczy. Moim zdaniem jest 
to bardzo niesprawiedliwe, ponieważ ani ja ani miesz-
kańcy nie doprowadziliśmy do zapaści finansowej,  
ale niestety takie są realia. Dlatego cieszę się, że od 
roku 2019 będziemy mogli pozyskiwać więcej środków 
zewnętrznych na niezbędne inwestycje.

Wiem, że mimo trudności udało się pozyskać 
środki zewnętrzne na realizację kilku inwestycji.

Tak i to bardzo cieszy. Bardzo ważna jest podpisa-
na ostatnio umowa z Urzędem Marszałkowskim na 
zadanie obejmujące przebudowę dróg gminnych na 
ulicy Akacjowej i Topolowej. Chcemy wykonać prace 
na mocno zdewastowanym 700-metrowym odcinku 
i wykonać nową nawierzchnię bitumiczną oraz wy-
mienić część istniejących krawężników betonowych. 
Planowane są również zejścia dla osób niepełno-
sprawnych. Całkowita wartość inwestycji to 530 tys. 
zł, a dofinansowanie to 340 tys. zł. Planowany termin 
zakończenia to maj przyszłego roku. Dzięki tej inwe-
stycji mamy nadzieję poprawić sytuację i zwiększyć 
bezpieczeństwo drogowe na osiedlu Huta, szczególnie 
dla mieszkańców spółdzieni mieszkaniowej. Ta inwe-
stycja od początku kadencji była dla mnie priorytetem. 
Dodatkowo będziemy chcieli wykonać remonty chod-
ników gminnych na tym obszarze i odtworzyć progi 
zwalniające.

Kolejna zakończona inwestycja, na którą otrzymali-
śmy również środki zewnętrzne z Dolnośląskiego Fun-
duszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 150 tys. zł, 
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to II etap remontu chodników, który objął ulicę Nową, 
Ratuszową, Plac Kościelny i  część ul. Kościuszki.  
Całośc inwestycji to ok. 370 tys. zł.  

Szczególnie cieszy remont odcinka prowadzącego 
do szkoły i przedszkola, własnymi siłami zrobiliśmy 
również szkolne ogrodzenie.  

Najbardziej cieszy wykonany w całości ze środ-
ków zewnętrznych remont odcinka drogi woje-
wódzkiej razem z chodnikami od ul. Kolejowej do 
Dworca PKP oraz przebudowa chodnika od ul. Plac 
Wolności do skrzyżowania ul. Fabrycznej i Strumy-
kowej. Wartość wykonanych robót to ok. 1 mln zł, 
a dzięki moim staraniom i przychylności Marszał-
ka Cezarego Przybylskiego oraz wicemarszałka Je-
rzego Michalaka gmina nie dołożyła do remontu 
nawet złotówki. Cieszy fakt, że w naszej ciężkiej sy-
tuacji finansowej możemy liczyć na zrozumienie  
i pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Nie 
ukrywam, że prowadzę cały czas intensywne rozmo-
wy  na temat dalszego remontu tej drogi w roku 2018 
i jestem umiarkowanym optymistą. Chciałbym zreali-
zować to zadanie również tylko i wyłącznie ze środków 
zewnętrznych. Mam nadzieje, że się uda.

Jakie jeszcze inwestycje udało się zrealizować?

Kilka mniejszych zadań, m. in. z programu „Odnowa 
wsi”, takich jak budowa wiaty i placu zabaw we wsi Pio-
trowice czy siłowni zewnętrznej w Szklarkach. Chciał-
bym tutaj podziękować sołtysom – Januszowi Pyrzyko-
wi i Piotrowi Dziadykiewiczowi - za aktywność. Dzięki 
pomocy gminy i osobistemu zaangażowaniu miesz-
kańców udało się w końcu wyremontować świetlicę  
w Jedrzychówku, co nie byłoby możliwe bez pomo-
cy sołtysa – Pana Kazimierza Woźniaka. Praktycznie 
kończymy świetlicę w Łężcach, wykonana została także 
część prac w świetlicy w Karpiach. 

Rozmawiamy przed uchwaleniem budżetu na 
2018 rok. Jakie są jego założenia?

Potrzeby inwestycyjne są ogromne. Wiem o tym 
doskonale, bo praktycznie codziennie rozmawiam 
na ten temat z naszymi mieszkańcami. Brakuje nam 
przede wszystkim dróg, chodników, podstawowej in-
frastruktury, która nie była tworzona i remontowa-
na od lat. Dotyczy to zarówno miasta jak i sołectw. 
Kluczowe dla rozwoju Przemkowa jest zakończenie 
planu naprawczego w roku 2018, dlatego musimy trzy-
mać się wskaźników i założeń zaakceptowanych przez 
Regionalną Izbę Obrachukową. Jest to ciężkie i mało 

popularne, ale tego wymaga odpowiedzialność za 
mieszkańców. Pierwszy raz od lat mamy szansę uchwa-
lić budżet w ustawowym terminie i liczę tutaj na od-
powiedzialność wszystkich radnych. Zaplanowaliśmy 
kilka dużych zadań inwestycyjnych na przyszły rok, 
ale chcę również przygotować gminę na przyszłe lata, 
w związku z tym przygotowujemy również dokumen-
tację i projekty na realizację zadań w kolejnych latach. 
Musimy być przygotowani, ponieważ w roku 2019 
będziemy mogli starać się o duże środki zewnętrzne 
i znacznie zwiększyć budżet na inwestycje. Tak jak 
w tym roku, w miarę pojawiania się oszczędności, 
w ciągu roku będę chciał wprowadzać nowe zadania. 

Jakie będą kluczowe inwestycje w 2018 roku?

Wymienione już przeze mnie remont odcinka drogi 
wojewódzkiej 328 oraz przebudowa dróg na ul. Aka-
cjowej i Topolowej. Udało się również znaleźć środ-
ki na I etap remontu dróg na Osiedlu Głogowskim. 
Będziemy wykonywać stabilizację nawierzchni dróg 
gminnych gruntowych na  ul. Jodłowej, ul. Świerkowej, 
ul. Wrzosowej oraz część ul. Osiedle Głogowskie, wraz 
z zakupem i dowozem 1000 t kruszywa bazaltowego. 
Koszt zadania to ponad 200 tys. zł. Bardzo zaangażo-
wani w tę sprawę byli mieszkańcy, szczególnie Pan Ja-
cek Glapiński i radny Waldemar Urbaniak.

Wszyscy doskonale wiemy, w jakim stanie znajdują 
się chodniki na terenie Gminy, więc w przyszłym roku 
chcę rozpocząć III etap ich remontów, który obejmie 
centrum Przemkowa oraz chodniki gminne na osiedlu 
Huta. Mam nadzieję znaleźć również środki na remont 
chodnika prowadzącego na cmentarz komunalny. 
Wstępnie na ten cel zaplanowaliśmy w budżecie 500 
tys. zł łącznie ze środkami zewnętrznymi.

Do bużetu wprowadziliśmy również duże zadanie 
związane z remontem świetlicy w miejscowości Wy-
soka. Mamy gotową dokumentację, zadanie będzie 
realizowane w przypadku uzyskania dotacji z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to ostatnia wieś 
w naszej gminie, która nie ma własnej świetlicy. Ze 
względu na niższe koszty i lokalizację zdecydowaliśmy 
się wyremontować i zmodernizować istniejący budy-
nek w centrum wsi. Bardzo mi zależy na realizacji tego 
zadania, mocno zaangażowana w tę sprawę jest radna 
Anna Łukawa i  sołtys Tomasz Rydzanicz.

Bardzo ważnym wydatkiem dla bezpieczeństwa 
nas wszystkich jest dotacja celowa na dofinansowa-
nie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej 
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Straży Pożarnej. Koszt auta średniego to ok. 600 tys. 
zł. Chciałbym wesprzeć ten zakup kwotą 150 tys. zł, 
a resztę środków planujemy pozyskać m. in. od Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Urzędu Marszałkowskiego 
oraz Fundacji KGHM. Biorąc pod uwagę stan taboru 
OSP i liczbę zdarzeń, w których uczestniczą nasi stra-
żacy, mam nadzieję, że to się uda.

Po rozmowach z mieszkańcami i biorąc pod uwa-
gę potrzeby Święta Miodu i Wina oraz Ogólnopolskie 
Dni Pszczelarza, które będziemy organizować w roku 
2018, chcę wykonać kolejne alejki w parku miejskim. 
Planujemy na ten cel wydać 120 tys. zł. Rozszerzy to 
możliwości korzystania z parku przez mieszkańców 
na co dzień i rozwiąże coroczne problemy z błotem  
w trakcie trwania święta.

Jeżeli chodzi o prace projektowe to szykujemy się 
do planu zagospodarownia kapięliska po jego, mam 
nadzieję, niedługim przejęciu. Chcemy zaprojektować 
również ściężkę rowerową z Osieda Huta w stronę 
centrum miasta i cmentarza komunalnego tak, żeby 
w roku 2019 po zakończeniu planu naprawczego pozy-
skać zewnętrzne środki na ten cel. Wspólnie z gmina-
mi Radwanice, Chocianów, Niegosławice i Szprotawa 
przystępujemy również do projektowania szlaku kaja-
kowego. W naszej Gminie miałaby powstać przystań 
wraz z polem biwakowym. Koszty po naszej stronie nie 
są duże, a jeżeli uda nam się wspólnie zrealizować ten 
projekt powstanie najdłuższy szlak kajakowy w Polsce. 

Jest jeszcze kilkanaście mniejszych zadań, które 
chcemy zrealizować w przyszłym roku i o których 
będę informował na bieżąco oraz kilka dużych, które 
pojawią się w budżecie, jeżeli znajdziemy dodatkowe 
środki w trakcie roku.

Jak wyglądają inwestycje prywatnych podmiotów 
w Przemkowie? Pojawiły się informacje o sprzedaży 
przez Gminę jednej z działek i planowanym nowym 
markecie oraz o inwestycji na działce, gdzie znajdo-
wała się restauracja „Przemkowianka”?

Bardzo zależy mi na nowych, dobrych  inwestycjach 
w naszej gminie. Są to podatki, nowe miejsca pracy, 
większa dostępność usług dla mieszkańców. Staramy 
się pomagać inwestorom na tyle, na ile jest to możliwe 
i zgodne z przepisami prawa. 

Dlatego bardzo cieszę się z tego, że gminie udało 
się sprzedać działę koło marketu Biedronka i powsta-
nie tam, z informacji które posiadamy, market, pasaż 

handlowy oraz stacja benzynowa. Będzie to inwestycja 
warta kilka milionów złotych i mam nadzieję, że po-
prawi komfort życia mieszkańców. Podobnie wygląda 
sytuacja z inwestycją na działce po „Przemkowiance”. 
Powstaie tam również pasaż handlowy z kilkoma skle-
pami, których na dzień dzisiejszy nie ma w naszym 
mieście. Zostanie również w końcu zagospodarowany 
teren, który, nie ukrywajmy, szpecił centrum miasta.

Cały czas pracuję nad pozyskaniem nowych, poten-
cjalnych inwestorów oraz na rozwijaniu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, które mogą przy-
czynić się do rozwoju naszej gminy. Mam nadzieje, że 
przynajmniej dwa projekty uda się zrealizować w ciągu 
najbliższych 2 lat.

Głośno było również o planowanej budowie in-
stalacji do odzyskiwania odpadów na terenach na-
leżących do Gminy. Jak zakończyła się ta sprawa??

Tak jak mówiłem, zależy mi na inwestorach i  roz-
woju miasta, ale jest jeden warunek - muszą to być 
inwestycje nieszkodzące mieszkańcom i przyrodzie 
i przede wszystkim akceptowane przez społeczeństwo. 
Wszyscy doskonale pamiętamy plany poprzedniego 
burmistrza dotyczące budowy biogazowni i spalarni. 
Zawsze byłem przeciwny takim inwestycjom. Dlate-
go od samego początku włączyłem się jako burmistrz 
w zablokowanie budowy biogazowni w  Niegosła-
wicach, która z racji małej odległości byłaby bardzo 
uciążliwa dla mieszkańców osiedla Huta. Cały czas 
próbujemy zablokować tą inwestycję, szczególnie ak-
tywny w tej sprawie jest radny powiatowy Zdzisław 
Janisio. 

Tym bardziej nie mogłem zgodzić się na podobną 
inwestycję na naszym terenie. Po wyjeździe, wspólnie 
z radnymi oraz pracownikami  i zobaczeniu istniejącej 
instalacji w Górze Kalwarii, podjąłem decyzję o braku 
zgody na powstanie takiej instalacji w Przemkowie. 
W mojej ocenie byłaby ona szkodliwa dla mieszkań-
ców, znacznie zwiększyłaby ruch na naszych drogach, 
a ewentualne miejsca pracy byłyby niskopłatne i we-
dług deklaracji inwestora w dużej części zajęte przez 
pracowników z zagranicy. Taką samą decyzję będę 
podejmował w podobnych przypadkach.

W roku 2018 w całym kraju będziemy świętować 
100 rocznicę odzyskania niepodległości, w jaki spo-
sób będzie się to odbywało w naszej Gminie?

W najbliższym czasię będę powoływał specjalny ko-



Wieści Przemkowskie nr 2/2017 URZĄD MIEJSKI

6

Zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja centrum Przemkowa 
poprzez remont chodników - etap II obejmujący ulice Nową, Ratuszową, 
Plac Kościelny i część ulicy Kościuszki”. W lipcu 2017 r. Burmistrza Przem-
kowa Jerzy Szczupak podpisał umowę o  udzielenie Gminie Przemków 
dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł w  ramach Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej.

Do tegorocznej edycji, w ramach otwartego konkursu, wpłynęło 79 
wniosków. Ostatecznie 22 samorządy otrzymały dofinansowanie na łączną 
kwotę 3 milionów złotych. Gminy, które otrzymały dotację mogły ją prze-
znaczyć na projekty podnoszące standard życia mieszkańców. Najważniej-
szym założeniem projektu zrealizowanego w Przemkowie było wykonanie 
remontu chodników, elementu  kompleksowej i wielowymiarowej rewita-
lizacji zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum miasta.

Zrealizowana inwestycja z całą pewnością przyczyni się do poprawy 
warunków codziennego przemieszczania się po mieście. Jest to także kolej-
ny z planowanych etapów wielopłaszczyznowego rozwoju naszego miasta 
zmierzający do polepszenia warunków życia mieszkańców Przemkowa 
i poprawy jego wizerunku.

      Obligacje komunalne
Dzięki wielotygodniowym negocjacjom i usilnym staraniom Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka w dniu 

20 września 2017 r. na rachunek budżetu Gminy Przemków wpłynęła kwota 13.793.000 zł z tytułu emisji obligacji 
komunalnych. Uzyskana kwota została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w roku 2017 (2.525.124 zł) 
oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (11.267.876 zł). Burmistrz Jerzy Szczupak poinformował, 
iż uzyskał bardzo korzystne warunki emisji obligacji tj. oprocentowanie WIBOR 3M+ marża 3,5%, prowizja jed-
norazowa 99.195 zł brutto, termin wykupu zakreślony na lata 2019 – 2032. Wynegocjowano również możliwość 
wcześniejszego wykupu obligacji z opłatą na poziomie 0,5 % od wartości nominalnej wykupywanych obligacji. 
Emisja obligacji komunalnych jest kluczowym elementem realizacji przez burmistrza Jerzego Szczupaka planu 
naprawczego, którego wdrożenia wymagała fatalna sytuacja finansowa Gminy.

Ich emisja jest realizacją przedsięwzięcia naprawczego nr 1 – restrukturyzacja zobowiązań kredy-
towo-pożyczkowych, zawartego w uchwalonym przez Radę Miejską w Przemkowie Programie postę-
powania naprawczego Gminy Przemków na lata 2016-2018. Uzyskana kwota przede wszystkim po-
zwoli Gminie na spłatę zobowiązań zaciągniętych przez poprzedniego Burmistrza w parabankach 
oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych Urzędu i jednostek podległych.       
                     (UM) 

mitet ds. przygotowania obchodów z okazji 100 rocz-
nicy odzyskania niepodległości i sam będę kierował 
jego pracami. 

Bardzo mi zależy, żeby w jego skład w eszły osoby 
ze wszystkich środowisk: radni, społecznicy, nauczy-
ciele, członkowie stowarzyszeń, mieszkańcy. 

Bardzo ważne jest, żebyśmy wszyscy razem, wspól-
nie, ponad bieżącymi podziałami i sporami świętowali 
tę piekną rocznicę. Planujemy szereg działań i wyda-
rzeń, które nie ograniczą się tylko do dnia 11 listopada, 
ale będę działy się na terenie naszej gminy przez cały 
rok. 

  Dziękuję bardzo za rozmowę.

Nowe chodniki w centrum

ul. Plac Kościelny
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Przemków skorzystał z dofinansowania w ramach 
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej tak-
że w 2016 r. Środki zostały przeznaczone na remont 
chodników w centrum miasta obejmujący ulice Plac 
Wolności, Głogowską. 

      (UM)

13 listopada br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczu-
pak podpisał z Zarządem Województwa Dolnośląskie-
go reprezentowanym przez Członka Zarządu Jerzego 
Michalaka, umowę o przyznaniu pomocy na realiza-
cję zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Gminie 
Przemków obejmująca ulice Akacjową i Topolową. 

Wniosek o dofinansowanie, złożony w czerwcu 
br. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”  w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, dzięki owocnej współ-
pracy z Urzędem Marszałkowskim i Marszałkiem 
Województwa Cezarym Przybylskim, został pozy-
tywnie oceniony i wybrany do dofinansowania. Cał-
kowita wartość planowanego zadania wynosi  blisko 
530 000,00 zł z czego kwota dofinansowania wynosi  
337 225,00 zł. zł.

Planowana do realizacji operacja polega na prze-
budowie dróg gminnych obejmującej ulice Akacjową 
i Topolową, na odcinku łącznie ok. 696 m, mocno zde-
wastowanych i stwarzających niebezpieczeństwo dla 
mieszkańców. 

Realizacja przedsięwzięcia polega na wykonaniu 
nowej  nawierzchni  bitumicznej w miejscu istniejącej 
nawierzchni betonowej. Nowa nawierzchnia zosta-
nie wykonana po istniejącym dotychczas przebiegu. 
Część istniejących krawężników betonowych przewi-
dziano do wymiany na nowe po śladzie istniejącego 
krawężnika z planowanymi zejściami dla osób niepeł-
nosprawnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i osób od-
wiedzających Przemków, wpłynie na poprawę jakości 
życia oraz usprawnienie i polepszenie ruchu drogowe-
go, w tym pieszych, rowerzystów, dzieci, osób niepeł-
nosprawnych. 

Planowanym terminem zakończenia inwestycji jest 
maj przyszłego roku.      
      (UM)

Doposażone place rekreacyjno - zabawowe w Szklarkach i Piotrowicach
W sierpniu br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie i  doposażenie terenu rekreacyjno –zabawo-
wego w miejscowościach Piotrowice i Szklarki w Gminie Przemków”.  Projekt uzyskał dofinansowanie z  budżetu 
Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” edycja 2017.

W lutym Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs dla gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich, 
realizowany w miejscowości wiejskiej do 5 tys. mieszkańców. Celem konkursu było wsparcie aktywności miesz-
kańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą 
warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację konkursu dotyczącego m.in. zago-
spodarowania przestrzeni publicznej wsi.

Realizacja projektu obejmowała zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w miejscowości Piotrowice. 
W ramach projektu zakupiono elementy małej architektury m.in. huśtawki, bujaki, karuzelę, zestaw zabawowy, 
ławki i kosz na śmieci. Ogromną i ciężką pracę związaną z realizacją operacji wykonali sami mieszkańcy sołectwa 
Piotrowice na czele z sołtysem Januszem Pyrzykiem, którzy przygotowali teren pod plac zabaw i wykonali na-
wierzchnię bezpieczną pod urządzeniami. 

ul. Nowa

Remonty dróg 
na osiedlu Huta
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W ramach projektu doposażono także istniejący plac rekreacyjno-zabawowy w miejscowości Szklarki zakupu-
jąc urządzenia siłowni zewnętrznej m.n. steper, orbitrek, motyl. Zapotrzebowanie na taki sprzęt zgłosił w imieniu 
mieszkańców sołtys wsi Piotr Dziadykiewicz. Prace wykończeniowe wykonane zostały pracą własną mieszkańców 
sołectwa Szklarki, którym teren ma służyć.

Wartość projektu wyniosła łącznie 48.327,86 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w budżetu Województwa 
Dolnośląskiego w kwocie 21 426 zł. Finansowo projekt wsparła także nagroda w wysokości 3.500,00 zł uzyskana 
przez Sołectwo Szklarki w ramach „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi 
Powiatu Polkowickiego”.

 Nadrzędnym celem projektu była poprawa infrastruktury służącej do 
zaspokajania potrzeb mieszkańców sołectwa i spędzania wolnego czasu 
przede wszystkim przez dzieci i młodzież. Utworzone place rekreacyjno-
-zabawowe będą miejscem do organizowania imprez integrujących lokal-
ną społeczność Szklarek i Piotrowic, a także chętnych z terenu Gminy.

        (UM)

Przy okazji remontu chodnika na ul. Kościuszki, Bur-
mistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podjął decyzję o wymia-
nie ogrodzenie przy Szkole Podstawowej Nr 1. Dotychczaso-
we ogrodzenie istniało od początku wybudowania placówki.

Wymieniono ok. 70 m ogrodzenia, z przodu budynku. 
Pracami rozbiórkowymi, stawianiem i porządkowaniem 
terenu po wykonanej inwestycji zajmowali się pracownicy 
Urzędu Miejskiego zatrudnieni w ramach prac interwencyj-
nych. W ramach zadania utwardzono także dojście do szko-
ły. Swoją pomoc okazał mieszkający po sąsiedzku Pan Jan 
Ciżmar, który m.in. wykonał barierkę zapewniającą dzieciom 
bezpieczeństwo po wyjściu ze szkoły. 

Nowe ogrodzenie poprawiło wizerunek szkoły i otacza-
jącego terenu. Dzieciom z całą pewnością milej jest spędzać 
czas w dobrze i ładnie zagospodarowanym otoczeniu. 

Nowe ogrodzenie wokół szkoły

Planowane są prace związane z rozbiórkę 
ogrodzenia za szkołą.     
      
   (UM)

Piotrowice Szklarki
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XVIII Dolnośląskie Święto Miodu i Wina za nami. 
To kolejna edycja święta, która pomimo deszczowej 
pogody, cieszyła się dużym zainteresowaniem lokalnej 
społeczności, pszczelarzy, sportowców, zaproszonych 
gości i turystów z całego regionu, a nawet odległych 
zakątków Polski. Odwiedzili nas przede wszystkim mi-
łośnicy miodów i wszelkich wyrobów pochodzących 
z pasiek, także tych leczniczych, miodów pitnych, pol-
skich win i różnorodnych produktów lokalnych. 

Zgodnie z tradycją, lokalne obchody Święta Miodu 
i Wina rozpoczęły się już w piątek 22 września, w sali 
widowiskowej Przemkowskiego Ośrodka Kultury, 
gdzie odbyła się impreza pn. Święto Młodzieży Wrzo-
sowej Krainy. Podczas niej swój dorobek artystyczny 
zaprezentowali uczniowie szkół, przedszkoli, zespoły 
działające w ośrodku kultury oraz mieszkańcy Przem-
kowa działający w amatorskich grupach artystycznych.

W programie tegorocznego święta były wydarzenia, 
które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem, jak 
XIV Spotkania Osób Niepełnosprawnych przy Szkole 
Podstawowej nr 1, których uczestnicy rozpoczynają 
biegiem osób niepełnosprawnych Ogólnopolski Bieg 
po Miód. Zawody pod patronatem Jerzego Górskiego, 
mistrza świata w podwójnym triathlonie, w tym roku 
odbyły się już po raz XV. W biegu udział wzięło 685 
osób. Zwycięzców poszczególnych kategorii prezentu-
jemy na str. 10.

 
W sobotę odbył się też IV Rajd Rowerowy po 

Wrzosowej Krainie o puchar Proboszcza parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przemko-
wie Krzysztofa Mrukowicza. Z roku na rok chętnych 
do udziału w rajdzie jest coraz więcej, w tym roku było  
blisko 150 osób. Do przejechania były trzy trasy: ro-
dzinna o długości ok. 10 km, dla średniozaawansowa-
nych na odcinku 30 km i dla bardziej zaawansowanych 
o długości ok. 60 km. Rajd zakończył się wspólnym 
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Wszyscy uczestnicy 
rajdu otrzymali medal ufundowany przez Proboszcza 
Krzysztofa Mrukowicza oraz okolicznościową czarkę 
z miodem. 

Uroczystości niedzielne rozpoczęła msza świę-
ta odprawiona w kościele parafialnym pw. WNMP 
w Przemkowie z udziałem księży proboszczów przem-
kowskich parafii, krajowych duszpasterzy pszczelarzy, 

pocztów sztandarowych związków i kół pszczelarzy 
oraz honorowych gości święta. Po mszy świętej odbył 
się przemarsz do Parku Miejskiego, na czele z pocz-
tami sztandarowymi i Przemkowską Orkiestrę Dętą, 
gdzie miał miejsce dalszy ciąg obchodów. Po oficjal-
nym otwarciu i powitaniu gości XVIII Dolnośląskiego 
Święta Miodu i Wina przez Burmistrza Przemkowa 
Jerzego Szczupaka oraz Prezydenta Polskiego Związ-
ku Pszczelarskiego Waldemara Kudłę, podsumowano 
konkursy, które tradycyjnie rozstrzygane są podczas 
święta - na „Wzorową Pasiekę” i „Wzorowe Gospo-
darstwo Pasieczne” Dolnego Śląska w 2017 r. oraz na 
Najlepsze Miody XVIII Dolnośląskiego Święta Miodu 
i Wina. Ten konkurs rozstrzygnięto w 8 kategoriach, 
oceniając miód wrzosowy, wielokwiatowy, rzepakowy, 
akacjowy, lipowy, gryczany, spadziowy, nawłociowy. 

Łącznie Komisja konkursowa oceniła 85 miodów. 
Lista zwycięzców poszczególnych kategorii dostępna 
jest na stronie www.przemkow.pl.

Estrada w Parku Miejskim czynna była od wcze-
snych godzin popołudniowych. Występy, które się na 
niej odbyły to przede wszystkim prezentacje lokalnych 
artystów: zespoły ludowe „Marzenie”, „Łastiwoczka”, 
„Łastiwczata”, zespoły muzyczne „ZBB”, „Sekcja”, 
„Coolbaba”, Sestry Boczniewicz, wokalistka Angeli-
ka Maszczak, zespoły taneczne „Cykady” i „Mozaika” 
oraz Przemkowska Orkiestra Dęta. Odbyły się też dwa 
pokazy – mody dziecięcej i zumby. Kolejne dwa dni 
świętowania kończyły koncerty z udziałem znanych 
gwiazd. W sobotę był to zespół DR MANIANA, a fina-
łowy, niedzielny koncert, przy udziale kilkutysięcznej 
publiczności wykonał zespół VIDEO.

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom i spon-
sorom, wśród których znaleźli się Związek Gmin Za-
głębia Miedziowego w Polkowicach, Gmina Polkowice, 
Nadleśnictwo Przemków, Aqua Hotel Polkowice, Fun-
dacja KGHM Polska Miedź, Multimet Spółka  z o.o. 
w Przemkowie, Intertrans PKS SA Głogów, Legnic-
ka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Bank Spółdzielczy 
w Przemkowie, BZWBK Partner Przemków, Firma 
Masters Tomasz Głogowski.

Doceniając nasze sukcesy w organizacji Dolnoślą-
skiego Święta Miodu i Wina, Zarząd Polskiego Związ-
ku Pszczelarskiego w grudniu 2016 r. zdecydował 
o powierzeniu Gminie Przemków organizacji XXXVI 
Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w 2018 r. W ramach 

Święto Miodu i Wina
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Ogólnopolskich Dni Pszczelarza będziemy gościć 
dodatkowo oficjalne delegacje wszystkich polskich 
regionalnych związków pszczelarskich, delegacje za-
graniczne pszczelarzy oraz jeszcze większą liczbę wy-
stawców i gości.

Już dzisiaj zapraszamy na Dolnośląskie Świę-
to Miodu i Wina i Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 
w  Przemkowie w 2018 roku.

     (UM)

Wyniki XV Ogólnopolskiego Biegu po Miód
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12 października 2017 r. w Przemkowie odbyła się oficjalna uroczystość związana ze zmianą nazwy jednej 
z przemkowskich ulic. Uchwałą nr XXVII/133/17 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie 
zmiany nazw ulic na terenie miasta Przemków, dawna ulica Marszałka Roli-Żymierskiego została nazwana na 
cześć ks. dr Jana Skiby, wieloletniego proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Przemkowie

Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą przy grobie ks. Jana Skiby, złożono także kwiaty na jego grobie. 
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, gdzie przedsta-
wiono prezentację multimedialną opisującą życie ks. Jana Skiby, a o godz. 12.00 ksiądz kanonik proboszcz Krzysz-
tof Mrukowicz odprawił mszę św. Prezentację przygotował ksiądz Michał Płończak. Po mszy wszyscy uczestnicy 
przemaszerowali na ulicę nazwaną na cześć ks. Jana Skiby, gdzie dokonano oficjalnego jej odsłonięcia.

Ku czci ważnego Przemkowianina

Ostatnia część uroczystości odbyła się w Przemkowskim Ośrodku Kultury, gdzie zaprezentowano film o księdzu 
Janie Skibie oraz można było obejrzeć wystawę fotografii. Ważnym i z całą pewnością drogocennym elementem 
były wspomnienia mieszkańców Przemkowa o księdzu Janie. 

Wybór znanego Przemkowianina na patrona ulicy nie jest przypadkowy. Przypomnijmy, ksiądz Jan Skiba był 
długoletnim proboszczem Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryii Panny w Przemkowie, w której obowiązki 
duszpasterskie objął w 1961 r. i pełnił je aż do śmierci w dniu 15 sierpnia 1993 r. Wcześniej był wikariuszem oraz 
proboszczem w kilku parafiach, kapelanem w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu, w szpitalu sióstr 
Elżbietanek Szarych w Szklarskiej Porębie oraz pracownikiem Sądu Biskupiego i Kurii Biskupiej we Wrocławiu. 

Będąc kapelanem więziennym był świadkiem egzekucji członków 
Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych, a świadec-
two 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 prowadził aktywną działalność ekumeniczną, skupiał wokół 
siebie dzieci, młodzież oraz dorosłych i przyczynił się do rozwoju parafii. 
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski ksiądz Tadeusz Lityński, poinformowa-
ny 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 zarówno w budzeniu i podtrzymywaniu wia-
ry wśród mieszkańców Przemkowa, jak również w budowaniu lokalnej 
tożsamości oraz krzewieniu wartości patriotycznych.  (UM)

Senator RP Dorota Czudowska, Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matuszak 

na ul. ks. Jana Skiby
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Uroczystości z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości

11 listopada obchody rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele Miłosierdzia Bożego w Przemkowie, prze-
marsz na uroczysty apel do Szkoły Podstawowej nr 2 
w Przemkowie poprowadziła Przemkowska Orkiestra 
Dęta. O godz. 12:00 rozpoczęła się msza w kościele 
pw. WNMP w Przemkowie, po mszy na czele z Przem-
kowską Orkiestrą Dętą uczestnicy obchodów przema-
szerowali pod Pomnik Dzieci Wojny gdzie członko-
wie Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Oddział 
w Przemkowie poprowadzili oficjalną część uroczy-
stości. Po odśpiewaniu hymnów w części artystycznej 
wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Przemkowie oraz 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie. Na zakoń-
czenie tego dnia odbył się już V Turniej Brydżowy Par 
z okazji Święta Niepodległości, pod patronatem Bur-
mistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka. 

Dziękujemy organizatorom oraz uczestnikom ob-
chodów za tak bogate upamiętnienie tego dnia.

    (UM)

Tegoroczne obchody z okazji 99. Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości przez Polskę, trwały już od 
9 listopada. Uroczystości rozpoczęły się w czwartek 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej uroczy-
stym apelem, następnie odbył się marsz po ulicach wsi 
Wysoka. Kolejnego dnia 10 listopada, przy współpracy 
z Zespołem Szkół w Przemkowie, Szkołą Podstawową 
nr 1 oraz Publicznym Przedszkolem nr 1 w Przemko-
wie odbył się coroczny Marsz Niepodległości. Na czele 
przemarszu stanął Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczu-
pak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie 
Janusz Matuszak, dyrektorzy szkół wraz z uczniami 
przemkowskich szkół i przedszkola. Marsz Niepod-
ległości przebiegał ulicami Przemkowa, etapem koń-
cowym było spotkanie się wszystkich pod Urzędem 
Miejskim.

 

Na sesji w dniu 16 listopada 2017 r. Rada Miejska w Przemkowie podjęła uchwałę nr XXXVIII/172/17 w sprawie 
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 
2018 rok.”

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi stanowi kluczowy element rozwoju 
demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. Roczny Program Współpracy Gminy z Organizacjami Poza-
rządowymi na 2018 rok jest dokumentem systematyzującym i precyzującym tę współpracę. Niniejszy Program 
współpracy ma na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi oraz określenie 
czytelnych reguł współpracy i zakresu zadań merytorycznych. Został opracowany zgodnie z wymogami ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Program został poddany konsultacjom zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą L/332/10 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 listopada 
2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadzono poprzez zamiesz-
czenie na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Gminy 
Przemków projektu Programu wraz z informacją o możliwości przesyłania uwag, opinii i propozycji zmian. We 
wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub propozycje zmian.

Treść Programu dostępna jest w Bazie aktów prawnych Gminy Przemków na stronie www.przemkow.pl (lewe menu). 
            (UM)

Współpraca z NGO
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„50 lat minęło…”
Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych 

wydarzeń w życiu człowieka. Złożona przysięga zobo-
wiązuje do bycia ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu 
i chorobie, chociaż przeciwności w życiu bywa wiele: 
i tych rodzinnych i materialnych, a często i zdrowot-
nych. Jednak, jak widać: jest to możliwe…To wielki dar 
od losu móc przeżyć wspólnie ze współmałżonkiem 
50 lat.

Żywym tego dowodem byli Jubilaci, którzy 17 listo-
pada 2017 roku świętowali w Urzędzie Stanu Cywilne-
go w Przemkowie swoje „Złote Gody”.

Przed kierownikiem USC, w obecności świadków, 
złożyli Oni oświadczenia o wstąpieniu w związek mał-
żeński, wypowiadając słowa przysięgi składanej przez 
młode pary do dziś, a mianowicie: „Świadomi praw 
i obowiązków, wynikających z założenia rodziny, uro-
czyście oświadczamy, że wstępujemy w związek mał-
żeński i przyrzekamy uczynić wszystko, aby małżeń-
stwo nasze było zgodne szczęśliwe i trwałe”.

W gronie Szanowanych Jubilatów znaleźli się Pań-
stwo: Irena i Ferdynand Rejmentowie, Irena i Jan  
Wolaninowie, Wiera i Franciszek Gabinetowie.

Osoby, które przeżyły w jednym związku 50 lat są 
nagradzane w naszym Kraju na mocy ustawy z dnia 16 
października 1992 roku o orderach i odznaczeniach - 
specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji wraz z ży-
czeniami dokonał Burmistrz Przemkowa - Pan Jerzy 
Szczupak. Złożył Jubilatom serdeczne życzenia długich 
i jeszcze piękniejszych wspólnych lat w zdrowiu, po-
myślności i wzajemnej miłości. Zwracając się do Jubi-
latów Pan Burmistrz podkreślił, że takie jubileusze są 
zarówno dowodem zrozumienia istoty związku mał-
żeńskiego jak i doskonałym przykładem dla młodych 
pokoleń. Jubilatom życzymy dużo szczęścia.

      (UM)

Druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie jak najbardziej rok bieżący mogą zaliczyć do 
bardzo pracowitych. Tylko do końca listopada wyjeżdżali już 184 razy do wszelakich działań ratowniczo-gaśniczych. 

Niestety, pomimo corocznych apeli nadal na przełomie lutego i marca strażacy najwięcej pracy mają przy poża-
rach traw i trzcinowisk na nieużytkach. Niejednokrotnie pożary te stanowiły zagrożenie dla budynków czy lasów, 
w tym roku do tego typu pożarów doszło już ponad 40 razy. Sporo pracy strażacy mieli także przy usuwaniu skut-
ków letnich burz i nawałnic, a przede wszystkim podczas październikowych orkanów. Podczas silnych wiatrów 
szkody powstały także w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Coraz częściej strażacy, dzięki temu, iż na 
wyposażeniu mają defibrylator oraz dwa zestawy pierwszej pomocy medycznej, są wzywani  do działań medycz-
nych, pomocy przy reanimacjach czy do zabezpieczeń lądowisk dla śmigłowców LPR. Straż pożarna to nie tylko 
akcje ratownicze, to także liczne ćwiczenia oraz pokazy, które przeprowadzane są co roku dla dzieci przedszkolnych 
oraz w szkołach podstawowych. 

Strażacy w  akcji
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Do najbardziej poważniejszych akcji w tym roku można zaliczyć:
- udzielanie pomocy medycznej osobie, która upadła z wysokości na byłych zakładach metalurgicznych;
- wypadek drogowy na DK12 w okolicach Buczyny;
- liczne pożary traw na nieużytkach;
- pożary lasów w Wierzbowej oraz Michałowie;
- pożar budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej w Przemkowie;
- usuwanie skutków październikowych orkanów;
- poszukiwania dwóch kobiet w lasach okolic Piotrowic;
- pożar stolarni w Wilkocinie;
- pożar  budynku mieszkalnego w Gostyniu.

Życzymy wszystkim mieszkańcom i strażakom oby takich akcji było jak najmniej.
            (OSP)

11 listopada 2017 r. o godzinie 16:00 w Świetlicy Caritas przy ul. Szkolnej w Przemkowie,  rozpoczął się  Turniej 
Brydżowy Par „V  BRYDŻ NIEPODLEGŁOŚCIOWY  PRZEMKÓW’2017” o Puchar Burmistrza Przemkowa Je-
rzego Szczupaka. Pomysłodawcami takiego świętowania Dnia Niepodległości byli założyciele sekcji państwo Kry-
styna i Marian Bajowie.  Turniej zorganizo-
wała Sekcja Brydżowa KARO PRZEMKÓW 
ZAMET PRZEMKÓW przy współudziale 
Burmistrza Przemkowa, który patronował 
turniejowi.

Prowadzącym turniej był pan Marian 
Baj.W  turnieju brało udział 13 par. War-
to przypomnieć, że w ubiegłym roku brało 
udział 6 par z Przemkowa i Lubina. W tym 
roku w turnieju udział wzięli brydżyści ze 
Szprotawy i Żagania. Pary zajęły miejsca 
przy sześciu stolikach. Odbyło się 11 rund 
po 2 rozdania. Gra przebiegała w dobrej, 
sportowej atmosferze i skończyła się o 20:30. 
W międzyczasie uczestnicy  raczyli się kawą, herbatą i Rogalikami Marcinkowskimi, upieczonymi z okazji Odpustu 
św. Marcina z Siemianówki przez panie z Caritasu. Sędzia, jak zwykle, sprawnie i szybko dokonał podsumowania 
wyników:         

I miejsce zajęła  para Władysław Baranowski i Marian Baj 
II miejsce zajęła para Zenon Hasiej i Krzysztof Sinicki
III miejsce zajęła para Jan Dyba i Roman Chudzik

W imieniu Burmistrza Przemkowa, pana Jerzego Szczupaka,  puchary wręczała Irena Orłowska, prezes Sekcji 
Brydżowej Karo Przemków.

Wszyscy uczestnicy obiecali przybycie za rok na kolejny, VI BRYDŻ NIEPODLEGŁOŚCIOWY  PRZEM-
KÓW’2018

Ponadto informujemy:Z bardzo dużą przyjemnością powitamy tych z Państwa oraz młodzież, którzy mają ochotę 
nauczyć się gry w  brydża bądź przypomnieć sobie jego elementy. 

             (IO)

V Brydż Niepodległościowy

Wydawca: Urząd Miejski w Przemkowie • Plac Wolności 25 • 59-170 Przemków • tel. 76 831 92 10
Wydawnictwo: Drukarnia Wydawnictwo Druk-Ar • 67-200 Głogów • ul. Mechaniczna 30 • tel. 76 834 19 88 
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Partnerstwo dla książki
Projekt pn. „Nasza wspólna bajka” realizowany 

przez Przemkowski Ośrodek Kultury i Bibliotekę 
w ramach programu „Partnerstwo dla książki” trwa od 
maja tego roku. Zakończenie planowane jest w grud-
niu, ale niektóre działania wciąż trwają. Pełną parą od-
bywają się  przygotowania do wystawienia spektaklu 
teatralnego dla najmłodszych dzieci. 

„Babciny teatrzyk” - pod tą nazwą kryją się człon-
kinie Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
pracujące nad przedstawieniem opartym na bajce pt. 
„Czerwony kapturek”, które będzie wystawione w sali 
widowiskowej POKiB w grudniu. 

Na warsztatach krawieckich powstały ogromne 
„zwierzakowe” pufy, które zapraszać będą do wygod-
nego słuchania bajeczek w Czytelni Malucha „Podu-
cha”, która powstaje w bibliotece miejskiej oraz jej fiili 
w Wysokiej. Będzie to miejsce systematycznych spo-
tkań z książką najmłodszych mieszkańców Przemko-
wa. 

Kolejnym zadaniem była „Rapobajka”, czyli zaba-
wa z tekstami różnych bajek, do której zaprosiliśmy 
dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia Przyjaciół „Cykad” 
oraz dorosłą młodzież z Ochotniczego Hufca Pracy 
w Przemkowie. Na podstawie najpopularniejszych ba-
jek opracowane zostały teksty piosenek, które później 
były wspólnie rapowane. 

Wszelkie działania realizowane w projekcie są do-
kumentowane w postaci zdjęć i filmów. Po ich zakoń-
czeniu ukaże się jeszcze publikacja. Program „Part-
nerstwo dla książki” jest finansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

     (POKiB)

Coraz ładniej i bardziej kolorowo robi się w naszej 
„Czytelni pod chmurką”, która znajduje się na placu 
koło Biblioteki Miejskiej. Na warsztatach powstały 
ławki i stoliki z palet, tablice do malowania czy ryso-
wania, bajkowe chodniczki pomalowane przez dzieci 
oraz tor wyścigowy. Czytelnię musimy niestety za-
mknąć, ale już wiosną będzie można przyjść razem 
ze swoimi pociechami i poczytać książkę na świeżym 
powietrzu. W tworzeniu „Czytelni pod chmurką” po-
mogli nam członkowie Przemkowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku oraz młodzież ze Stowarzyszenia 
Przyjaciół „Cykad”. 
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9 października przemkowska biblioteka go-
ściła pana Marcina Brykczyńskiego. W spotka-
niu brali uczniowie z trzecich klas Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie. 
Pan Marcin Brykczyński jest pisarzem i tłumaczem 
książek nie tylko dla dzieci. Jest również autorem 
wierszy i opowiadań dla najmłodszych. „Jak się nie 
bać ortografii?”, „Czarno na białym, biało na czarnym”, 
”Ni pies, ni wydra”, ”Skąd się biorą dzieci” i innych. 
Jest laureatem wielu nagród: Fundacji Świat Dziecka, 
Polskiej sekcji IBBY, Polskiego Towarzystwa Wydaw-
ców Książek. Spotkania autorskie z panem Marcinem 
Brykczyńskim mają charakter pełnych humoru zabaw 
literackich, dzięki którym mali czytelnicy poznają bo-
gactwo i piękno języka polskiego.

Przed spotkaniem ogłoszono konkurs, który pole-
gał na głośnym czytaniu wybranego wiersza autora. 
Jury oceniając uczestników brało pod uwagę płynność 
czytania, intonację, poprawną wymowę i ekspresję. 
W czasie spotkania autor wręczył zwycięzcom i uczest-
nikom konkursu nagrody książkowe i pamiątkowe dy-
plomy. 

Spotkanie autorskie z panem Marcinem Brykczyńskim

Ocalić od zapomnienia 

Jury przyznało następujące miejsca: 1 miejsce Ol-
gierd Więckowski, 2 miejsce Kamil Świeboda, 3 miej-
sce Karol Ochman, dodatkowo wyróżniono Milenę 
Urbaniak. Miłym zaskoczeniem dla pana Marcina 
Brykczyńskiego, była prezentacja konkursowych wier-
szy przez nagrodzonych uczniów. 

Spotkanie autorskie ufundowała Miejsko – Gminna 
Biblioteka Publiczna w Polkowicach.    
     (POKiB)

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział 
w Przemkowie był wnioskodawcą projektu „Ocalić od 
zapomnienia”. Projekt obejmował trzy zadania: wy-
cieczkę historyczno-kulturalną do Wrocławia, warsz-
taty pamiętnikarskie i spotkanie Wieczór wspomnień.

6 października 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia 
odbyła się uroczysta premiera publikacji z udziałem 
autorów, ich rodzin, władz samorządowych, Wiceprze-
wodniczącej Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubi-
nie, radnych Rady Powiatu, dyrekcji POK i Biblioteki 
w Przemkowie, dyrektorów szkół przemkowskich, 
przedstawicieli Stowarzyszeń.

Jest to już druga publikacja, której inicjatorami 
byli Wanda Gur i Ryszard Mituła. Została zrealizo-
wana dzięki darowiźnie z Fundacji KGHM Polska 
Miedź w Lubinie, wsparcia finansowego udzielił Bank 
Spółdzielczy w Przemkowie i Nadleśnictwo Przem-
ków. Przy powstaniu tej publikacji brali również udział 
wolontariusze, członkowie Zarządu SDW. Redaktorem 
publikacji był Robert Biały. Celem projektu było spisa-
nie 10 indywidualnych wspomnień członków Stowa-

rzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Oddział w Przem-
kowie i członków Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którzy 
przeżyli II wojnę światową.

Wydana publikacja pozwoli utrwalić historię i  pa-
mięć o tych wydarzeniach. Spotkanie było wspaniałą 
okazją do zaprezentowania swoich wspomnień. Go-
ście z wielkim zainteresowaniem wysłuchali osobi-
stych opowieści o losach osób, jakie przeżyli podczas 
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II wojny światowej. W spotkaniu swoimi wspomnie-
niami podzieliła się Pani Helena Pawłowska, Pan 
Mieczysław Boczniewicz i Pan Mieczysław Szwed, 
ich wystąpienia zrobiły duże wrażenie na wszystkich 
uczestnikach.

Uczestnicy projektu oprócz publikacji otrzymali od 
organizatorów podziękowania za ich ogromny wkład 

pracy i wysiłek włożony w wydanie publikacji.
Mamy nadzieję, że druga oferta również doda se-

niorom energii do życia oraz radości i dumy, zachęci 
do pisania tych, którzy uważają, że ich wspomnienia 
są warte podzielenia się nimi.

      (WG)

Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień 
zatwierdziła listę laureatów tegorocznego konkursu 
stypendialnego „zDolny Śląsk”. Wpłynęło ponad 250 
wniosków, z których Kapituła przyznała 56 stypen-
diów. Dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych 
przyznano 14 stypendiów, dla uczniów i absolwentów 
gimnazjów 22, zaś dla uczniów i absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych 20. Zdolni mieszkańcy Dolnego 
Śląska zostali docenieni za osiągnięcia naukowe, arty-
styczne, sportowe i działalność społeczną. Z powiatu 
polkowickiego Stypendium „zDolny Śląsk” otrzymało 
tylko dwoje uczniów. Wśród nich po raz drugi z rzędu 
Laureatem Stypendium „zDolny Śląsk” wśród uczniów 
szkół podstawowych został  Michał Dźwigaj, które-
go nagrodzono za osiągnięcia naukowe. Michał jest 
uczniem klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Przemkowie. Osiąga bardzo wysokie 
wyniki w nauce. Ma wiele osiągnięć matematycznych 
na szczeblu gminy, powiatu czy też województwa i kra-
ju. Wśród nich wymienić można: I miejsce w powiato-
wym konkursie „Mała Olimpiada Matematyczna”, IX 
miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej 
z matematyki OLIMPUS, bardzo dobry wynik w Mię-
dzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMA-
TYCZNY, bardzo dobry wynik w ogólnopolskich kon-
kursach matematycznych MAKS MATEMATYCZNY, 
ALFIK MATEMATYCZNY, w ogólnopolskim konkur-
sie MAT Michał zajął 2 miejsce w województwie dol-
nośląskim. Po raz drugi Michał awansował również do 
finału ogólnopolskiego Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego Pangea 2016/2017. 

Jak widać uczeń wykazuje szczególne uzdolnienia 
w zakresie matematyki. Z sukcesami bierze udział 
w  konkursach przyrodniczych i języka niemieckie-
go. Interesują go gry i łamigłówki logiczne. Ma rów-
nież osiągnięcia na polu szachowym. Od czterech lat 
jest członkiem szkolnej drużyny szachowej. Uczest-
niczy w pozaszkolnych zajęciach szachowych, należy 
do UKS „Szach-Mat Przemków”. Od niedawna pasją 
Michała stała się robotyka. Od września br. uczęszcza 
na zajęcia robotyki w Gminnym Centrum Robotyki 

Michał Dźwigaj po raz drugi Laureatem Stypendium „zDolny Śląsk”!
w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Jest 
także ministrantem w parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Przemkowie. 

Akt Stypendialny Michał otrzymał 18 listopada 
z rąk przedstawicieli władz samorządowych regionu, 
przedstawicieli Dolnośląskiej Kapituły Wspierania 
Uzdolnień, w tym od prezesa Fundacji Edukacji Mię-
dzynarodowej. Uroczysta Gala została zorganizowa-
na w siedzibie Fundacji Edukacji Międzynarodowej 
we Wrocławiu. W Gali uczestniczyli przedstawiciele 
Dolnośląskiej Kapituły Wspierania Uzdolnień, Urzędu 
Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

        
      (MD)

Michał z mamą Moniką Dźwigaj
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30 listopada 2017 roku Patrycja Piech, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im Ireny Sendler 
w Przemkowie, odebrała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom 
z rejonu wrocławskiego i legnickiego odbyła się w Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu. W uroczystości uczest-
niczył Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk, który życzył uczniom wielu przeszkód, ponieważ to 
one motywują do działania i osiągania sukcesów. 

O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać 
się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, 
uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub uzyskując 
szczególne osiągnięcia w co najmniej jednej dziedzinie 
wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozo-
stałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. 
Patrycja spełniła pierwszy warunek uzyskując promo-
cję z wyróżnieniem i najwyższą średnią w naszej szkole. 
Uczennica osiąga też sukcesy w Olimpiadzie Przedsię-
biorczości, jest członkiem szkolnej drużyny szachowej, 
zastępcą przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Jest 
zaangażowana w organizację imprez i uroczystości szkol-
nych. Pracuje jako wolontariusz w projekcie „Logiczne 
myślenie – pierwszy krok do sukcesu”. 

Podczas uroczystości prezentowane były sylwetki wybitnych naukowców, kompozytorów i malarzy. Oprawę 
muzyczną przygotowali wychowankowie Centrum Kultury AGORA.

             (ZS)

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
dla Patrycji Piech

Grand Prix X Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Vi-
vat Polonia” trafił do Przemkowianki - Angeliki Masz-
czak, za wykonanie piosenki pt.: „Historie zagubione”.

 Jubileuszowy X Festiwal Piosenki Patriotycznej 
„Vivat Polonia” rozbrzmiewał pieśniami o treściach 
patriotycznych. W eliminacjach na scenie Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Głogowie wzięło udział 71 wyko-
nawców w kilku kategoriach wiekowych. 

Nawiązując do najszlachetniejszej polskiej tradycji, 
służącej popularyzacji piosenki patriotycznej, uczest-
nicy festiwalu zaprezentowali wspaniałe treści, które 
poruszyły zebranych. Koncert finałowy poprzedziły 
eliminacje, na których wyłoniono najlepszych woka-
listów i zespoły. 

Głównym organizatorem Festiwalu Piosenki Pa-
triotycznej „Vivat Polonia” był Zespół Szkół Ekono-
micznych im. Jana Pawła II w Głogowie. Finałowy 
koncert swoją obecnością zaszczycił Dolnośląski Ku-
rator Oświaty Roman Kowalczyk, który powiedział: 
cyt: ”Chcemy, aby Polacy byli wspólnotą. A będą nią, 
jak będą sięgać do historii, jeżeli będą śpiewać piosenki 
i w nich odnajdywać wzorce. To są przepiękne melo-
die, a śpiew łączy„.

Impreza służyła popularyzacji treści patriotycznych, 
ale była także elementem obchodów 99 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

      (AM)

 Kolejny sukces Przemkowianki
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Grupa słuchaczek z Przemkowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z wielkim zaangażowaniem bierze 
udział w projekcie pn. „Nasza wspólna bajka” reali-
zowanym przez Przemkowski Ośrodek Kultury i Bi-
bliotekę w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. 
Od maja tego roku trwały przygotowania do wystawie-
nia na scenie POK-u dla najmłodszych mieszkańców 
Przemkowa, bajki pt. „Czerwony Kapturek”. Panie sys-
tematycznie spotykały się na próbach, pracowały nad 
scenariuszem, scenografią i rekwizytami.

W ramach zaplanowanych działań zawitały do obu przemkowskich 
przedszkoli i Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej, by zapraszać na 
grudniowe spektakle.       (POK)

Babciny Teatrzyk

Już od września 2017r. Grupa nieformalna „Lo-
gicznie myślący” i Zespół Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie zachęcali wszystkich LOGICZNIE MY-
ŚLĄCYCH lub chcących nauczyć się LOGICZNEGO 
MYŚLENIA mieszkańców Gminy Przemków do udzia-
łu w projekcie „Logiczne myślenie – pierwszy krok 
do sukcesu”. Projekt jest dofinansowany ze środków 
programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację „Wrzosowa 
Kraina”. W ramach  projektu zakupione zostały gry 
logiczne oraz logiczno-matematyczne, a także inne 
pomoce naukowe rozwijające m.in. wyobraźnię prze-
strzenną. Przeprowadzono cykl zajęć i spotkań dla lo-
kalnej społeczności, dotyczących rozwoju logicznego 
myślenia, umiejętności matematycznych i wyobraźni 
przestrzennej.

Zajęcia kierowane do dzieci i młodzieży pokazały 
im, jak można poprzez zabawę rozwijać się intelek-
tualnie. Dorośli uczestniczący w zajęciach  połączyli 
aktywność umysłową z poszerzeniem swojej wiedzy 
na temat pomocy dzieciom w rozwijaniu umiejętności 
matematyczno-logicznych. Projekt pokazał,  że  trud-
ności związanych z uczeniem się matematyki można 
uniknąć lub je zmniejszyć. Pomagają w tym m.in. ćwi-
czenia logicznego myślenia i szereg gier i zabaw logicz-
no-matematycznych jakie zaprezentowaliśmy w cza-
sie zajęć. Projekt przyczynił się również do integracji 
społeczności lokalnej, zarówno dzieci i młodzieży, 
jak i osób dorosłych. Wskazał sposób na pożyteczne 
i przyjemne spędzanie czasu wolnego. Dzięki udzia-
łowi w projekcie młodzież z Zespołu Szkół pozyskała  

Gdy logika to zabawa - cały świat to łatwa sprawa! 
informacje o możliwych źródłach finansowania oddol-
nych inicjatyw i zdobyła doświadczenie w planowaniu 
i organizacji przedsięwzięć dla społeczności lokalnej. 

Umowy na realizację projektu zostały uroczyście 
wręczone  30 czerwca 2017 r. Wakacje upłynęły na do-
konywaniu zakupów gier logicznych i innych pomocy 
naukowych. We wrześniu podpisane zostały umowy 
z wolontariuszami pracującymi w projekcie. 

Dokładnie 26 września 2017 w Zespole Szkół 
w Przemkowie odbyło się spotkanie promocyjno-or-
ganizacyjne dotyczące projektu „Logiczne myślenie 
– pierwszy krok do sukcesu”. Przybyłym rodzicom, 
młodzieży i dzieciom przedstawione zostały główne 
założenia projektu oraz krótka prelekcja „Jak rozwijać 
logiczne myślenie u dziecka?” Pierwsze spotkanie za-
kończyło się wspólną zabawą przy zakupionych w ra-
mach projektu grach logiczno-matematycznych.

Kolejne wrześniowe spotkania miały miejsce 28 
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i 29 września oraz 19 października.  Zmagania z grami 
i łamigłówkami logicznymi podjęli uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego, uczniowie klas gimnazjalnych 
i szkół podstawowych. Piątkowe i czwartkowe popo-
łudnia świetlicę szkolną w Zespole Szkół zapełnili mło-
dzi adepci logicznego myślenia. Cieszymy się, że do 
zabawy z dziećmi dołączyli ich rodzice, ciocie i babcie. 

15 listopada uczniowie Liceum Ogólnokształcące-
go w Zespole Szkół w Przemkowie pod opieką pani 

Moniki Dźwigaj i przy współpracy z panią Małgorzatą 
Basałygą przeprowadzili zajęcia warsztatowe z dziećmi 
i rodzicami w świetlicy wiejskiej w Krępie. Warszta-
ty uświetnił swoją obecnością Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Przemkowie, pan Janusz Matuszak, któ-

30 listopada  Stowarzyszenie Przyjaciół „CYKAD” 
zakończyło projekt pn. „Tańczyć każdy może”, który 
był realizowany dzięki Ośrodkowi Działaj Lokalnie, 
Fundacji „Wrzosowa Kraina” oraz Polsko-Amerykań-

Tańczyć każdy 
może

ry jest mieszkańcem Krępy. Młodzież, dzieci i dorośli 
razem z panem przewodniczącym spędzili miło czas 
bawiąc się i ucząc jednocześnie. Dziękujemy panu 
przewodniczącemu i panie Małgorzacie Basałyga za 
tak serdeczne przyjęcie. 

Piątkowe popołudnie 24 listopada uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego w ZS w Przemkowie pod 
opieką pani Moniki Dźwigaj oraz pani Ewy Kuźmiak 
przeprowadzili kolejne zajęcia skierowane do wszyst-
kich mieszkańców Gminy Przemków. W zajęciach 
uczestniczyli słuchacze Przemkowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku wraz z panią prezes Anną Krze-
szewską. Były to niezwykle budujące zajęcia łączące 
pokolenia poprzez wspólną zabawę. Liczymy na dalszą 
współpracę!

Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie i realiza-
torzy projektu bardzo dziękują wolontariuszom pra-
cującym na rzecz projektu, w tym uczniom  Liceum 
Ogólnokształcącego w ZS w Przemkowie za pomoc 
w organizacji i przeprowadzeniu zajęć. 

18 grudnia 2017r w Przemkowskim Ośrodku Kul-
tury nastąpiło podsumowanie projektu i odbył się koń-
czący projekt turniej „Gier logiczno-matematycznych”. 
Dla najlepszych wręczono nagrody w postaci gier lo-
gicznych.

Realizatorzy projektu: Monika Dźwigaj, Agnieszka 
Jagielska, Michał Mazur   (ZS)

skiej Fundacji Wolności. Od września rodzice wraz 
z dziećmi uczęszczali na ćwiczenia i zajęcia ruchowe 
prowadzone przez instruktorkę zespołu Joannę Więc-
kowską. 24 września podczas XVIII Dolnośląskiego 
Święta Miodu i Wina w Przemkowie można było obej-
rzeć rodziców wraz z całą grupą CYKAD tańczącą na 
jednej scenie, aby podsumować miesiąc realizowanego 
projektu. 

Na zakończenie i podsumowanie projektu zorgani-
zowane zostało „CYKADOWE MAM TALENT”, czyli 
konkurs, w którym  dzieci mogły zaprezentować swój 
talent i otrzymać nagrodę. 

Głównym celem projektu było: rozwijanie pasji 
oraz talentów tanecznych poprzez ćwiczenia i udział 
w warsztatach, wspólna zabawa, wspólne spędzanie 
czasu wolnego przez rodziców i dzieci, integracja spo-
łeczna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez taniec, 
pokazanie jednej z form kreatywnego spędzania wol-
nego czasu. Realizacja projektu w znacznym stopniu  
przyczyniła się do wzmocnienia więzi rodzinnych za 
pomocą tańca.

     (POKiB)
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Warsztaty z Mozaiką
Jak co roku zespół Mozaika pojawił się w Publicz-

nym Przedszkolu nr 1 w Przemkowie. Pani Kasia 
Krawczonek poprowadziła warsztaty z najmłodszymi 
ale ... tym razem nie były to zajęcia taneczne jak zawsze :) 
Każdy wie, że Mozaika jest zespołem Taneczno-Wo-
kalnym i oprócz zajęć tanecznych ma również  zajęcia 
wokalne, na których uczy sie mi.n. emisji głosu. Dla-
tego tym razem przedszkolaki zapoznawały się z tym, 
czym Mozaika zajmuje się na zajęciach wokalnych 
czyli: pracą z mikrofonem, pracą nad głosem i przeła-
maniem własnych słabości. Bo to nie jest takie proste 
jak się niektórym wydaje. Każdy z nas lubi śpiewać... 
w samochodzie, w łazience, podczas zabawy, podczas 
sprzątania domu i w każdym możliwym miejscu, ale 
nie każdy wie jak naprawdę brzmi nasz głos. Człowiek 
jest przyzwyczajony do swojej barwy głosu, ale czy tak 
samo słyszą nas inni?? I tym właśnie zajmowali się 
mali wokaliści:)

Każdy przedszkolak nagrał swoje imię oraz zaśpie-
wał wraz ze swoją grupą piosenkę. A na koniec warsz-
tatów każdy mógł usłyszeć efekty swoich nagrań. Re-
akcje przedszkolaków były różne oprócz zawstydzenia, 
śmiechu, dobrej zabawy i nowych doświadczeń czasa-
mi na ich twarzach pojawiało się zdziwienie...Czy to 
naprawdę mój głos?? A Wy? Wiecie jak Waszą barwę 
głosu słyszą inni?? Efekty pracy z Przedszkolakami już 
niebawem.

Mimo końcówki roku zespół nie zwalnia tempa. 
Oprócz przygotowań programu świątecznego wokal-
nego jak i tanecznego, Mozaika rozpoczęła pracę nad 
płytą kolęd. Młodzi artyści rozpoczęli nagrania stu-
dyjne oraz intensywne przygotowania nad świąteczną 
niespodzianką, która pojawi się na stronie  FB Zespołu 
Mozaika oraz kanale YouTube przed samymi świętami.

      (KK)
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Wszystkich chętnych, niezależnie od wieku, do-
świadczenia i posiadanych umiejętności zapraszamy 
do udziału w zajęciach sekcji wokalnej w Przemkow-
skim Ośrodku Kultury i Bibliotece. 

Zajęcia wokalne odbywają się w poniedziałki o go-
dzinie 17.00 w Bibliotece Miejskiej przy Placu Targo-
wym, prowadzi je Pani Katarzyna Kucharz. (POK)

Zajęcia wokalne - nowa 
oferta rzemkowskiego Ośrodka 

Kultury i Biblioteki

Awans Szymona Dryja do Finałów Mi-
strzostw Polski w Szachach 2018!

W dniach 11-17 listopada w Jastrzębiej Górze ro-
zegrano Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów w Sza-
chach 2017. W Półfinałach wzięło udział ponad 270 
młodych szachistów. Turniej został rozegrany w od-
dzielnych wiekiem grupach dla dziewcząt i chłopców. 
Awans do finałów Mistrzostw Polski Juniorów i Mło-
dzików w roku 2018 mogło uzyskać do 10 najlepszych 
szachistów w klasyfikacji końcowej każdej z grup. 

Wśród najlepszych szachistów po raz kolejny zna-
lazł się uczeń przemkowskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler Szymon 
Dryja. Szymon ma na swym koncie już wiele sukcesów 
na etapie wojewódzkim i ogólnopolskim. Rywaliza-
cja o premiowane miejsca rozgrywała się do ostatniej 
rundy. Po dziewięciu rundach Szymon miał pięć zwy-
cięstw, dwa remisy i dwie porażki. Zdobył 6 punktów 
zajmując 6 miejsce premiowane awansem do Finałów 
Mistrzostw Polski. Do pierwszego miejsca zabrakło 
1 punktu!

Gratulujemy ogromnego sukcesu! Szymon po raz 
trzeci z rzędu awansował do Finałów Mistrzostw Pol-
ski!

Turniej szachowy w Wiechlicach

Sukcesy szachistów W środę 22 listopada Szkoła Podstawowa w Wie-
chlicach zorganizowała IV Otwarte Mistrzostwa w Sza-
chach Szybkich o Puchar Burmistrza Szprotawy z oka-
zji Święta Niepodległości. Zaproszone zostały również 
szkoły z Przemkowa, w tym Zespół Szkół im. Ireny 
Sendler w Przemkowie. Naszą szkołę reprezentowała 
trójka szachistów: Aleksandra Jas, Damian Lewan-
dowski i Szymon Dryja. Turniej rozgrywano systemem 
szwajcarskim na dystansie sześciu rund tempem dzie-
sięć minut na zawodnika. W grupie OPEN zagrało 17 
szachistów. 

Po rozegraniu ostatniej, szóstej rundy poznaliśmy 
zwycięzców. Pierwsze miejsce z kompletem sześciu 
punktów zdobył Szymon Dryja. Wśród dziewcząt dru-
gie miejsce zajęła Aleksandra Jas. Gratulujemy!!!

      (ZS)

Szymon Dryja
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W dniach 22-29 października rozegrane zostały III Igrzyska Szkolne w szachach klasycznych  
w miejscowości  Drzonków w województwie lubuskim - pier wszy krok do mistrzostwa. 
W dwóch grupach rywalizowało 110 zawodników z całej Polski. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci.... Cel imprezy to: podwyższanie kwa-
lifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny: szachy oraz wyłonienie zwycięzców w grupach turniejowych. 
Organizatorem Igrzysk był Polski Związek Szachowy, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. W Igrzyskach 
Szkolnych udział wzięło łącznie 110 młodych zawodników w wieku 8-14 lat: 55 osób - dzieci z projektu „Edukacja 
przez szachy w szkole” oraz 55 osób – dzieci z pionu młodzieżowego PZSzach. W grupie B na 36 zawodników III 
miejsce zajął zawodnik klubu szachowego UKS „Szach-Mat Przemków” Michał Suchecki zdobywając 5,5 pkt na 7 
możliwych, a tym samym III kategorię szachową uzyskując Ranking 1600. Michał w tym roku wykazał się dużym 
zaangażowaniem oraz cierpliwością, a także ciężką pracą dzięki czemu od lutego 2017 r. zdobył trzy kategorie 
szachowe tj.: V w marcu 2017 - IV w sierpniu 2017 - oraz ww. III kategorię w październiku.  Zawodnikowi należą 
się podziękowania za wytrwałość oraz Rodzicom za pomoc i wsparcie.

             (UKS)

III Igrzyska Szkolne w szachach klasycznych

Finał II Przemkowskiej Ligi Szachowej
9 grudnia 2017 r. odbył się ostatni IV Turniej II 

Przemkowskiej Ligi Szachowej pod patronatem Bur-
mistrza Przemkowa pana Jerzego Szczupaka. Orga-
nizatorami Przemkowskiej Ligi Szachowej są UKS 
„Szach-Mat Przemków” oraz Zespół Szkół im. Ireny 
Sendler w Przemkowie. Nad prawidłowym przebie-
giem turniejów czuwał sędzia pan Artur Adamek. 
Przemkowska Liga Szachowa składała się z cyklu czte-
rech turniejów rozgrywanych od września do grudnia. 
Każdy turniej rozgrywano systemem szwajcarskim po 
7 rund. Inne było tempo kolejnych turniejów. I i IV 
rozgrywano tempem 15 minut na zawodnika, II – 30 
minut, zaś III tempem 5 min, czyli tzw. blitz (szachy 
błyskawiczne). Każdy turniej gromadził dużą grupę 
entuzjastów królewskiej gry, nie tylko z Przemkowa, 
ale m.in. z Polkowic, Chocianowa, Głogowa, Lubina, 
Legnicy, Żarowa czy też z Wrocławia. Turniej rozgry-
wano w trzech grupach. Po każdym turnieju zwycięzcy 
otrzymywali medale za trzy pierwsze miejsca, zaś do 
klasyfikacji generalnej wliczano trzy najlepsze turnieje. 

W czwartym turnieju rywalizowało razem 30 sza-
chistów. Po siedmiu pasjonujących rundach wyłoniono 
zwycięzców ostatniego turnieju. I tak w najmłodszej 
grupie A I miejsce zajął Mateusz Uhryn, II miejsce 
Jan Molecki, III miejsce Łukasz Uhryn. W grupie 
B zwyciężył Kacper Werner, II miejsce zajął Michał 
Wojtanowski, a III – Krzysztof Mydłowski. W grupie 
C-Open zwycięzcą był Hubert Zieliński, drugie miej-
sce zajął Mirosław Cygan, trzecie Michał Grzebieniow-
ski. 

Po wręczeniu medali za ostatni turniej przyszedł 
moment najbardziej ekscytujący, czyli podsumowanie 

II Przemkowskiej Ligi Szachowej. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy, puchary oraz nagrody finansowe. Nagrody 
wręczali Burmistrz Przemkowa pan Jerzy Szczupak, 
dyrektor Zespołu Szkół pani Monika Dźwigaj i pre-
zes UKS „Szach-Mat Przemków” pan Józef Tarawski. 
Walka o czołowe miejsca trwała do ostatniej rundy 
ostatniego turnieju. W grupie A I miejsce zajął Gabriel 
Karaszewski, II miejsce zajął Jan Molecki, III miejsce 
zajął Aleksander Mydłowski. W grupie B trzy pierwsze 
miejsca przypadły trzem Michałom. I miejsce zajął Mi-
chał Grzebieniowski, II – Michał Wojtanowski, zaś III 
miejsce Michał Dźwigaj. W grupie C-Open zwycięz-
cą został Hubert Zieliński, II miejsce zajął Mirosław 
Cygan III miejsce Stanisław Barański. W ten sposób 
zakończyła się II Przemkowska Liga Szachowa. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za walkę 
fair play, sportową rywalizację w przyjaznej atmosfe-
rze. Patrzymy na to co nas łączy, a nie dzieli! Szachy 
łączą pokolenia! Dziękujemy sponsorom, a szczególnie 
Burmistrzowi Przemkowa panu Jerzemu Szczupakowi 
za objęcie patronatem i wsparcie turnieju!!! 

      (ZS)



Wieści Przemkowskie nr 2/2017 URZĄD MIEJSKI

24

Drużyna szachowa Szkoły Podstawowej nr 1 
w Przemkowie w składzie Adrian Tarawski, Michał 
Dźwigaj, Michał Marciniak i Katarzyna Zielonka po 
wicemistrzostwie powiatu awansowała do półfinału 
wojewódzkiego strefy legnickiej. Opiekunem drużyny 
jest pan Dariusz Dźwigaj. 

Sukces druźyny młodych szachistów

Święty Mikołaj w Krępie

7 grudnia w Chojnowie odbył się półfinał woje-
wódzki. W rywalizacji brało udział dziesięć najlep-
szych drużyn ze strefy legnickiej, po dwie z powiatu. 

Do finału wojewódzkiego awans mogły zdobyć dru-
żyny, które zajęłyby pierwsze lub drugie miejsce. Do 
rozgrywki przystąpiły: SP nr 1 Przemków, SP Chocia-
nów, SP nr 9 Legnica, SP nr 8 Lubin, SP Lipa, SP nr 1 
Złotoryja, SP nr 4 Chojnów, SP Kaczorów, SP nr 18 
Legnica i SSP Lubin. 

Pierwszą rundę drużyna z Przemkowa rozpoczęła 
od pojedynku z SP nr 18 z Legnicy. Po zaciętej walce 
wygrała 3:1. Kolejne dwie rundy wygrała po 4:0 z SP 
nr 9 z Legnicy i SSP Lubin. Potem przyszły zwycięstwa 
nad SP nr 8 z Lubina i z SP Lipa. W szóstej rundzie na-
stąpiło spotkanie na szczycie z SP Chocianów, które do 
tej rundy również odniosło pięć zwycięstw bez straty 
punktu. Nasi młodzi szachiści stanęli na wysokości za-
dania wygrywając 3:1, w ten sposób stali się liderami! 
Jednak do końca były jeszcze trzy rundy. Awansując 
na pierwsze miejsce nie oddali go do końca wygrywa-
jąc kolejne trzy rundy! Ostatecznie uplasowali się na 
pierwszym miejscu z kompletem punktów!!! Zostali 
mistrzami półfinału wojewódzkiego strefy legnickiej 
i awansowali do finału wojewódzkiego we Wrocła-
wiu!!!      (DD)

6 grudnia to dzień powszechnie znany 
każdemu. Wiedzą o nim nie tylko dzieci 
i  młodzież, ale również dorośli. Wszystko 
to za sprawą Świętego Mikołaja, który we-
dług legendy przybywa na swoich saniach, 
aby obdarować wszystkie grzeczne osoby. 
Mikołajki są także doskonałą okazją do 
zabawy. W tym dniu na ulicach mniej-
szych i większych miast, w szkołach oraz 
innych instytucjach można spotkać wielu 
sobowtórów Świętego, usłyszeć świątecz-
ne nuty i oczywiście otrzymać mikołajko-
we podarki. I dlatego jak co roku również 
w Krępie tradycji stało się zadość. Jak co 
roku Mikołaj dotarł do Krępy, ale tym ra-
zem osobiście w każdym domu odwiedził 
zarówno tych najmłodszych mieszkań-
ców, jak i też postanowił sprawdzić tych 
starszych. Niespodziewana wizyta świętego Mikołaja zaskoczyła dzieci i sprawiła im wielką niespodziankę. Dzie-
ciom tego wieczoru towarzyszyły różne emocje od nieśmiałości do radości. Ale znaleźli się śmiałkowie, którzy 
cieszyli ucho Mikołaja swoim śpiewem i recytacją pięknych wierszy. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci paczkami. 
Każdy miał okazję zrobić pamiątkowe zdjęcie oraz opowiedzieć o sobie i swoich marzeniach.    
           (MB)
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8 grudnia br.  jak co roku w przemkowskim Hufcu 
Pracy odbyły się Mikołajki.  Już tradycją stało się, iż 
przemkowski hufiec obchodzi je na sportowo. W Mi-
kołajkowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej udział 
wzięła młodzież i absolwenci z Hufca Pracy, Liceum 
Ogólnokształcącego i Gimnazjum. Turniej cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Uczniowie rywalizowali 
ze sobą w systemie rozgrywek – każdy z każdym do 
dwóch wygranych setów. W przeprowadzeniu tur-
nieju i sędziowaniu podczas rozgrywek pomogli nam 
p. Adam Rusynko i p. Iwona Mokwińska nauczyciele 
wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Przemko-
wie. Zawodnicy wykazali się dużą walecznością oraz 
dobrym opanowaniem techniki gry. Na twarzach mło-
dzieży pojawiało się skupienie oraz sportowa, zdrowa 
rywalizacja. Celem turnieju była popularyzacja piłki 
siatkowej wśród młodych ludzi, jako formy aktywne-
go wypoczynku, integracja międzyszkolna, zachęcenie 
uczniów do aktywności ruchowej i sportu, wyrobienie 
nawyków samodzielnego usprawniania się, ukazanie 
zdrowotnych aspektów czynnej rekreacji i sportu w ży-
ciu człowieka. Podczas turnieju uczestnikom dopisy-
wały dobre humory oraz miła i zdrowa rywalizacja. 
Turniej pokazał prawdziwą ideę barona Pierre de Co-
ubertina, w której liczy się udział a nie zajęte miejsce 
w zawodach, a zasada fair-play jest najważniejsza.  

Po zaciętych setach i bardzo wyrównanej grze do-
tarliśmy do końca, ale jak to w turniejach bywa zwy-
cięzca mógł być tylko jeden. Została nim drużyna „Ze-
msta za październik”. W czołówce uplasowała się na 
drugim miejscu drużyna hufca „AllPlayer”, a trzecie 
miejsc zajął zespół „Gwardia LO”. Statuetki i nagrody 

Mikołajkowa Tradycja Trwa... 

Sportowa pasja

zwycięzcom oraz słodkości wszystkim uczestnikom 
wręczył oczywiście Święty Mikołaj, którego nie mogło 
zabraknąć w tym dniu na sali. Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom oraz dziękujemy za dobrą zabawę  i  grę 
zgodną z zasadami fair-play.

      (MB)

Maciej Skraba to 15-letni mieszkaniec naszej gmi-
ny, którego największą pasją od dziecka jest sport. Co 
roku startuje w Ogólnopolskim Biegu po Miód orga-
nizowanym w ramach Dolnośląskiego Święta Miodu 
i Wina w Przemkowie, zawsze stając na podium. Warto 
przypomnieć jego osiągnięcia, gdyż od 9 lat zajmuje 
czołowe miejsca w rankingu zawodów: 

2010 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2016 r., – 1 miejsce
2011 r., 2015 r., 2017 r. – 2 miejsce
2009 r. – 3 miejsce.
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I miejsce zajął także w organizowanym w Przem-
kowie Biegu Orłana.

Dodatkowo swoje zainteresowania realizuje w róż-
nych konkursach i zawodach sportowych.

Maciek jest uczniem 3 klasy gimnazjum Szkoły Mi-
strzostwa Sportowego „Certus” w Głogowie. Od po-
czątku  tego roku  należy do klubu Chrobry Głogów, 
w którym trenuje piłkę nożną. 

Maciek odnosi sukcesy nie tylko dzięki swojemu 
talentowi sportowemu, dużo pracuje nad swoją kon-
dycją gdyż ważne jest dla niego doskonalenie swoich 
umiejętności. 

Młodemu sportowcowi i jego rodzicom gratuluje-
my sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne. (UM)

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Przem-
kowie wzięli udział w konkursie „Józef Piłsudski 
w oczach współczesnego pokolenia”. Organizatorami 
konkursu byli poseł na Sejm RP Wojciech Zubowski 
i Senator RP Dorota Czudowska. Celem konkursu 
była popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Pol-
ski w XX wieku, przybliżenie postaci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, uczczenie 150 rocznicy urodzin J. Piłsud-
skiego i 99 rocznicy odzyskania niepodległości. Kon-
kurs skierowany był do uczniów ponadgimnazjalnych 
z terenu powiatu polkowickiego i głogowskiego. Naszą 
szkołę, w kategorii prac plastycznych, reprezentowały: 

   Wyróżnienie dla uczelnic LO

Sukces Walecznych Przemków

Anna Kawecka uczennica klasy I LO, Dominika Ko-
walska uczennica klasy ILO, Nikola Sikorska uczenni-
ca klasy II LO, Sandra Solska uczennica klasy III LO. 
Wyróżnienie i wycieczkę do Warszawy przyznano 
Nikoli Sikorskiej oraz Dominice Kowalskiej. Nikola 
wykonała pracę plastyczną przedstawiającą Józefa Pił-
sudskiego jako maszynistę pociągu wiozącego wolność 
Polakom. Dominika namalowała portret Marszałka. 
W Warszawie 13 grudnia 2017 roku przyznano głów-
ną nagrodę Gogle VR. Opiekunem uczennic była pani 
Iwona Łopacińska – Skraba.

      (ZS)

W dniach 20 - 22.10.2017 r. odbyły się Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików w Baseballu w Miej-
skiej Górce – najważniejszy turniej baseballowy dla 
kategorii wiekowej 9 – 12 lat, w których uczestniczyli 
baseballiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie 
– Waleczni Przemków, zdobywając srebro!

W mistrzostwach wzięły udział drużyny – UKS 
ZSZ Wołów, UKS Wilki Witnica, Klub Sportowy Ba-
rons  Wrocław, Towarzystwo Sympatyków Basebollu 
Demony Miejska Górka. Mecze rozgrywane były na 
dwóch boiskach baseballowych w atmosferze zdrowej 
rywalizcji.

Zwycięstwo Walecznych Przemków nad Demonami 
Miejska Górka, KSB Wrocław oraz UKS Wołów po-
zwoliło uplasować się na drugim miejscu klasyfikacji. 
Jest to historyczny moment dla przemkowskiej druży-
ny i ogromny sukces. 

Na wynik wspólnie pracowali: Gabriel Bokacz - ła-
pacz, Kacper Waśko – miotacz, Bartek Balik - pierw-

szobazowy, Bartek Kurkowski – drugobazowy, Domi-
nik Bogucki – trzeciobazowy, Dawid Habura – łącznik 
oraz zapołowi: Fabian Więckowski, Błażej Marciniak 
i Kryspin Kałużny. Na szczególne wyróżnienie zasłu-
gują mocne, precyzyjne rzuty naszego miotacza – Kac-
pra Waśko oraz odbicie Home Run (odbicie za płot 
boiska) Gabrysia Bokacza, za co otrzymał nagrodę 
indywidualną. 

Wszyscy zawodnicy odebrali puchar oraz złote medale. 
     (ES)
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W dniach 22-26.11.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Przemkowie - uczniowie klas dru-
gich i trzecich gimnazjum pod opieką pani Elżbiety Righi, 
zorganizowała wyjazd na specjalistyczny obóz językowy  
,,Euroweek - Szkoła Liderów” w Międzygórzu.

Wspólnie z uczniami klas pierwszych i drugich 
Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Ireny 
Sendler w Przemkowie pod opieką pani Danuty No-
wakowskiej, młodzi przemkowianie zgłębiali tajniki 
języka angielskiego i brali udział w ekscytującej warsz-
tatowej przygodzie z wolontariuszami z Ugandy, In-
donezji, Etiopii, Gruzji, Turcji, Armenii i Wietnamu...

Podczas intensywnych spotkań w różnorodnych 
grupach zawiązały się nowe cudowne przyjaźnie. 
Uczestnicy szkolenia nie spodziewali się, że przełamią 
nie tylko bariery językowe, ale również emocjonalne. 
Ostatniego dnia, podczas wręczania certyfikatów, łzy 
w oczach mieli wszyscy: nauczyciele, wolontariusze 
i uczniowie...

Do zobaczenia w przyszłym roku...

,,Język angielski z ...pazurem!”

sportowa wysoka

Uczestnicy obozu pn. ,,Euroweek-Szkoła Liderów”

30 listopada 2017 roku oficjalnie zakończył się  pro-
gram Szkolny Klub Sportowy, którego realizatorem 
było Ministerstwo Sportu i Turystyki, a operatorem 
Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu. 

Celem SKS jest kształtowanie nawyku podejmowa-
nia aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież szkol-
ną ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mniej 
aktywnych oraz dziewcząt. Szkoła Podstawowa w Wy-
sokiej przystąpiła do programu w lutym 2017 roku. 

Przez blisko 2 semestry w zajęciach wzięło udział 
21 uczniów z klas V – VI w tym 11 dziewczynek i 10 
chłopców. Treningi odbywały się 2 razy w tygodniu 
po 60 minut. Uczniowie systematycznie i  z wielkim 
zaangażowanie uczestniczyli w zabawach i grach ze-
społowych. Rozwijali cechy motoryczne, doskonali-
li elementy techniczne w piłce siatkowej, baseballu, 
unihokeju, a także wdrażali się do systematycznego 
kształtowania nawyku podejmowania pozalekcyjnej 
aktywności fizycznej. 

Program Szkolny Klub Sportowy to obok systema-
tycznych zajęć także ewaluacja, której wyniki pozwo-
lą na szczegółową ocenę sprawności fizycznej dzieci 
i młodzieży uczestniczącej w projekcie. Kooperacja 
z Programem Narodowa Baza Talentów pozwoli na 
identyfikowanie sportowych talentów. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2018 roku na 
realizację działań z zakresu upowszechniania sportu 
wśród dzieci i młodzieży chce  przeznaczyć rekordową 
kwotę ponad 226 mln zł! Oznacza to wzrost aż o 93%  
w stosunku do 2015 roku.

Mamy nadzieję,  że ta nowa sportowa inicjatywa  
w postaci pozalekcyjnych zajęć sportowych „SKS” bę-
dzie realizowana również w naszej szkole w roku 2018.  
Za realizację projektu odpowiedzialna była nauczy-
cielka wychowania fizycznego pani Kornelia Dwor-
czyńska.

     (PSPW)
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Zdobywanie wiedzy, umiejętności, kształtowanie 
postaw i zrównoważonego rozwoju emocjonalnego, 
twórczego działania to zadania szkoły, których realiza-
cja ma przygotować uczniów do życia. Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Wysokiej stwarza dogodne warunki 
dla wszechstronnego rozwoju ucznia. Poczucie bezpie-
czeństwa, przyjazny klimat, zindywidualizowana praca 
z uczniem to atuty naszej szkoły, do której z roku na 
rok uczęszcza coraz więcej uczniów. 

Ważną uroczystością w naszej szkole było paso-
wanie pierwszoklasistów na uczniów, podczas której 
zaprezentowali program artystyczny, recytowali wier-
sze i śpiewali piosenki. Uroczystego pasowania doko-
nała pani dyrektor Marzena Biała. Na pamiątkę tego 
wydarzenia uczniowie zostali nagrodzeni dyploma-
mi, a  w klasie wręczono im upominki ufundowane 
przez Bank Spółdzielczy w Przemkowie. Drugą częścią 
uroczystości był Koncert Życzeń dla nauczycieli i pra-
cowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Występowali uczniowie klas 2, 3, 4 i 5 z repertuarem 
poetycko - muzycznym: recytowali wiersze, śpiewali 
piosenki w języku polskim i angielskim, grali na gita-
rze oraz tańczyli. Ponieważ program artystyczny miał 
charakter koncertu życzeń, każdy z występów był de-
dykowany innemu nauczycielowi lub pracownikowi 
szkoły.

Już najmłodsze dzieci mają możliwość rozwijania 
swojej kreatywności poprzez udział w naszej szkole 
w  takich  zajęciach jak np. Śniadanie daje moc, Świa-
towy Dzień Pluszowego Misia, warsztaty plastyczne 
prowadzone przez artystów- plastyków. 

 Dużą uwagę przykłada się do kształtowania po-
staw obywatelskich i samorządności. Uczniowie biorą 
czynny udział we wszystkich szkolnych i gminnych 
uroczystościach przez co uczą się szacunku do historii 
i starszego pokolenia Polaków. Uczestniczyli w uroczy-
stości nadania imienia ulicy ks. Jana Skiby, w Marszu 
Niepodległości i przygotowali z tej okazji uroczysty 
apel.

Z własnej inicjatywy zorganizowali Dzień spódnicy, 
przygotowali i poprowadzili zabawy i wróżby podczas 
dyskoteki andrzejkowej, uczestniczą w zajęciach koła 
redakcyjnego.

Jesień to bardzo pracowity czas dla wszystkich 
uczniów, przede wszystkim dla tych, którzy brali udział 
w konkursach szkolnych, gminnych i powiatowych. 
Czterech uczniów reprezentowało naszą szkołę w kon-
kursie BYSTRZAK organizowanym przez Nadleśni- 

Wytyczamy, zmierzamy, osiągamy...
ctwo Przemków i Sitech. Chłopcy przygotowywali się 
pod opieką pani Barbara Narogowicz. Wykazali się 
szeroką wiedzą przyrodniczą i w rezultacie zajęli na-
stępujące miejsca: II miejsce - Filip Kaźmierczak, III 
miejsce - Dawid Kasperski, IV miejsce - Jakub Kraw-
czonek. 

Emocjonującym wydarzeniem był zorganizowany 
po raz piąty - „Mistrz Tabliczki Mnożenia”, w którym 
miejsce I -zajął Dawid Kasperski, miejsce II - Mateusz 
Fuks miejsce III - Alan Wójcik.

Po raz kolejny nasi uczniowie zajęli zarówno miej-
sca na podium jak i otrzymali wyróżnienia w II edycji 
konkursu plastycznego pt. „Odpady Przemkowskiego 
Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPA-
DOLUDKI w nim mieszkają”. Konkurs zorganizował 
DZPK oddział Legnica z siedzibą w Piotrowicach. 
Uczniowie przygotowali imponujące prace, a ich 
twórczość została nagrodzona. W kategorii klas 1 – 3 
drugie miejsce zajęła praca Natalii Gacek – klasa 3, 
trzecie miejsce zajęła praca Amelii Burdzy - klasa 1. 
Dodatkowo przyznano trzy wyróżnienia dla: Julii Sta-
finiak, Krystiana Ślusarskiego, Laury Kazimierczak. 
W kategorii klas 4 - 7 - pierwsze miejsce zajęła praca 
Dawida Kasperskiego - klasa 5, drugie miejsce Alek-
sandry Majewskiej - klasa 4.

Nasze uczennice odniosły sukces w Powiatowym 
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Polkowicach. 
Pierwsze miejsce zajęła Natalia Gacek, a  wyróżnienie 
otrzymała  Karina Żywokarta - dziewczynki śpiewały 
w języku angielskim. Uczennice do konkursu przygo-
towała Pani Izabela Narogowicz.

W listopadzie mieliśmy niezwykłą przyjemność 
gościć w naszej szkole znamienitych gości Członka 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusza 
Samborskiego, pana Włodzimierza Izbana dyr. Ma-
zowieckiego Teatru Muzycznego oraz pełniącego 
obowiązki dyrektora Zespołu Ludowego „Mazowsze” 
i autora książki pt.: „Co tak pięknie gra”, pana Andrzeja 
Walus zastępcę dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu oraz panią Aurelię Sobczak aktorkę znaną 
z teatru i telewizji. Cieszymy się, iż Burmistrz Przem-
kowa pan Jerzy Szczupak przyjął zaproszenie i przybył 
do nas na to wydarzenie. Nasi goście przeprowadzili 
żywą lekcję muzyki. Uczniowie aktywnie uczestniczy-
li w lekcji, brali udział w zabawach, konkursach i za-
gadkach, w których nagrodami były książki autorstwa 
pana Włodzimierza Izbana. 

Dźwięki popularnych melodii i utwory muzyki po-
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cd
ważnej grane na instrumentach smyczkowych i dętych 
dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń. 

Korzystając z okazji pan Tadeusz Samborski zapro-
sił reprezentację naszej szkoły na uroczystości zwią-
zane z obchodami rocznicy śmierci Wł. St. Reymonta 
do Warszawy, pokrywając koszty przejazdu z Wrocła-
wia do Warszawy. Uroczystości odbyły się na Cmen-
tarzu Powązkowskim, następnie uczniowie zwiedzili 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, gdzie 
odbył się pokaz filmu z prelekcją oraz Muzeum Kolej-
nictwa. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Hanna 
Żmijewska. Zaangażowanie i aktywny udział uczniów 
w  spotkaniu są dowodem na to, że uczniowie są cie-
kawi świata i warto tę ciekawość zaspakajać.

Duża grupa uczniów z klas I-VII uczęszcza na zaję-
cia szkolnego ludowego zespołu „Tęcza”. Śpiew, taniec 
umożliwiają nie tylko rozwijanie talentu lecz kształ-
cą poczucie wrażliwości na piękno rodzimej muzyki 
i kultury. W tym semestrze członkowie zespołu pod 
kierownictwem pani dyrektor Marzeny Białej i pani 
Moniki Kucharczyk przygotowują wiązankę kolęd 
i pastorałek, które będą wydane na płycie „Tęczowe 
kolędowanie”. Efekty wokalnych zmagań małych ar-
tystów będzie można usłyszeń na wieczorze z kolędą, 
który odbędzie się 20.12.2017 r. o godz. 17.00 w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej. Aranżacje 
instrumentalne oraz realizację nagrań studyjnych 
zawdzięczamy absolwentowi naszej szkoły Pawłowi 
Krawczonkowi – Studio Nagrań „MUZYKOLUDZIE”.

Poczucie bezpieczeństwa, przyjazny klimat, zin-
dywidualizowana praca z uczniem to atuty naszej 
szkoły, do której z roku na rok uczęszcza coraz więcej 
uczniów. Przedstawione powyżej działania i sukcesy 
uczniów dowodzą, że szkoła stwarza bardzo dobre wa-
runki do wszechstronnego rozwoju ucznia. 

W październiku pani dyrektor Marzena Biała zosta-
ła nominowana do nagrody Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego w plebiscycie NAUCZYCIEL NA ME-
DAL 2017. Poprzez głosowanie SMS wybrano najbar-
dziej cenionych i lubianych nauczycieli. Pani Marzena 
Biała została laureatką województwa dolnośląskiego 
zajmując I miejsce w powiecie polkowickim.  Laureaci 
odbiorą medale i nagrody z rąk Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego podczas 
Dolnośląskiego Kongresu Edukacyjnego we Wrocła-
wiu.

        
     (PSPW)
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Od początku roku szkolnego nasi uczniowie wzięli udział w wielu konkursach oraz zawodach sportowych. 
Prezentując szeroką wiedzę i wysoki poziom umiejętności, zdobyli czołowe lokaty:

- Ogólnopolski Bieg po miód: kategoria chłopcy 2005-2006 - I miejsce Piotr Gębala, III miejsce Paweł Gębala;
- Międzynarodowy Turniej Judo z okazji 760 - lecia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - III miejsce Jędrzej  
   Janikowski;
- XI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna” - II miejsce Julia Kurylak,  III miejsce Hanna Golonko,  
   wyróżnienie Hanna Sawicka;
- II Turniej Przemkowskiej Ligi Szachowej pod patronatem Burmistrza Przemkowa - I miejsce Aleksander  
   Mydłowski kl. I-III, I miejsce Krzysztof Mydłowski kl.IV-VI;
- IV Otwarte Mistrzostwa w Szachach Szybkich o puchar Burmistrza Szprotawy z okazji Święta Niepodległości 
- I miejsce Aleksander Mydłowski;
- Konkurs w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2017”- „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie  
   zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają” - III miejsce Paweł Gębala, wyróżnienie Piotr Gębala;
- VII Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod patronatem Starosty Polkowickiego - I miejsce drużynowo Agniesz- 
   ka Karczyńska, Marysia Brych, Szymon Biedrowski, tytuł Drugiego Mistrza Ortografii Agnieszka Karczyńska;
- Dekanalne Rozgrywki Ligii Ministranckiej - I miejsce drużynowo Bartek Drzazga, Borys Borkowski, Paweł  
   Gębala, Piotr Gębala;
- XVI Gminny Finał Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Ekologiczno-Wędkarskiej - IV miejsce drużynowo Paweł  
   Gębala, Piotr Gębala, Dominik Leszczewski;

Z życia Szkoły Podstawowej nr 2 

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

10 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie obchodziliśmy 99 rocznicę odzy-
skania niepodległości przez Polskę oraz Święto Szkoły.

W pierwszej części uroczystości uczniowie z koła teatralnego przedstawili montaż słowno-muzyczny poświę-
cony obchodom Święta Niepodległości, przygotowany pod opieką pani Doroty Guzikowskiej, muzykę wybrał pan 
dyrektor, a prezentację multimedialną opracował pan Waldemar Łapkowski. Całość była wzruszającą lekcją historii, 
co dało się zauważyć po reakcjach widowni. Widownia w skupieniu obejrzała zaprezentowany program i chętnie 
śpiewała pieśni żołnierskie. Wszyscy uczestnicy apelu mieli przypięte biało-czerwone kotyliony, co jeszcze bardziej 
podkreślało doniosłość uroczystości.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część - Święto Szkoły. Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie klas pier- 
wszych złożyli ślubowanie i zostali pasowani przez pana dyrektora na pełnoprawnych uczniów naszej szkoły. 
Wcześniej dzieci przedstawiły piękny program artystyczny, podczas którego zaprezentowały swoją wiedzę i umie-
jętności, aby pokazać gotowość do złożenia ślubowania i pasowania. Uczniów do uroczystości przygotowała pani 
Jolanta Rekut- wychowawca klasy.

Na zakończenie naszego wspólnego świętowania przeszliśmy ulicami osiedla, niosąc z godnością symbole na-
rodowe.

Z okazji Święta Niepodległości lokalna społeczność 11.11.2017 r. mogła też obejrzeć montaż słowno-muzyczny. 
Wcześniej sztandary wszystkich szkół gminnych, Burmistrz Przemkowa - pan Jerzy Szczupak, przedstawiciele Rady 
Miejskiej, wzięli udział we mszy św., po której odbył się uroczysty przemarsz do naszej szkoły, w rytm okoliczno-
ściowych melodii granych przez Przemkowską Orkiestrę Dętą pod batutą pana Andrzeja Kurylasa.

             (DM)

sukcesy uczniów
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Z życia Publicznego Przedszkola nr 1 w Przemkowie

W roku szkolnym 2017/2018 do Publicznego 
Przedszkola nr 1 w Przemkowie uczęszcza 135 dzieci, 
w tym 39 rozpoczynających swoją przygodę z przed-
szkolem. W placówce mamy 6 grup przedszkolnych, 
wśród których jest jeden oddział integracyjny, w któ-
rym uczy się i przygotowuje do życia w grupie 5 dzie-
ci niepełnosprawnych z orzeczeniami do kształcenia 
specjalnego. 

Przygotowując się do nowego roku szkolnego dzięki 
Radzie Rodziców uzupełniliśmy i wymieniliśmy sprzęt 
audiowizualny i komputerowy. Między innymi zaku-
piliśmy 5 nowych radiomagnetofonów, 5 laserowych 
drukarek wielofunkcyjnych i dwa komputery. Oprócz 
tego zakupiliśmy jeden pawilon szybkorozkładalny 
i  stojak rowerowy. Dokonaliśmy także prac remon-
towych. Odświeżone zostały ściany w sali trzylatków 
oraz przyciemnione okna dachowe na stołówce.  

Oferta przedszkola poza zajęciami wychowania 
przedszkolnego obejmuje jeszcze zajęcia specjalistycz-
ne takie jak: logopedyczne, socjoterapeutyczne, rewa-
lidacyjne, terapii pedagogicznej, a także zajęcia języka 
angielskiego, języka łemkowskiego i religii. Wart pod-
kreślenia jest fakt, że prawie wszystkie zajęcia są pro-
wadzone przez stałą kadrę przedszkola, która posiada 
kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

Obecny rok szkolny wiąże się z nowymi zadaniami 
szczególnie dla oddziału integracyjnego przedszkola. 
Od września dzieci uczęszczające do oddziału zostały 
objęte szeregiem dodatkowych zajęć w ramach pro-
jektu pn. „Zajęcia terapeutyczne w przedszkolu szansą 
na wszechstronny rozwój dziecka niepełnosprawnego” 
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. Projekt o wartości 
93 372 zł. realizowany będzie do czerwca 2018r. i obej-
muje dzieci z oddziału dodatkowymi zajęciami grupo-
wymi teatroterapii, socjoterapii, arteterapii i rytmiki, 
a także indywidualnymi zajęciami hipoterapii i  inte-
gracji sensorycznej. Tymi ostatnimi objęte są dzieci 
niepełnosprawne. Dzięki realizacji projektu przedszko-
le zostało doposażone w nowy sprzęt audiowizualny 
i komputerowy oraz nowoczesne środki dydaktyczne. 
Na potrzeby sali terapeutycznej zaadoptowano po-
mieszczenie magazynowe. Wyposażono ją w urządze-
nia terapeutyczne, meble, wykładzinę i sprzęt kompu-
terowy. Jako, że nie wszystkie zaplanowane w projekcie 
zajęcia jesteśmy w stanie realizować samodzielnie, 
nasze przedszkole nawiązało współpracę z ośrodkiem 
rehabilitacyjnym „Samarytanin” w Głogowie.  Dzieci 
niepełnosprawne z naszego przedszkola są tam do-

wożone dwa razy w miesiącu na zajęcia hipoterapii. 
Wszystkie opisane w ramach projektu zadania mają 
na celu wszechstronny rozwój dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, w tym wsparcie rodziców 
w organizowaniu rehabilitacji swoim dzieciom.

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość roz-
woju, nauki, zabawy i samorealizacji.  Współpracuje-
my z Lubuskim Biurem Koncertowym „Orfeusz” by 
umożliwić przedszkolakom spotkania z instrumentami 
muzycznymi, muzykami i muzyką. Dzieci biorą udział 
w pokazach eksperymentów w ramach spotkań z Kra-
iną Eksperymentów. Czynnie uczestniczą w akcjach 
charytatywnych. Od listopada pomagamy w zbiórce 
artykułów potrzebnych do wsparcia osób potrzebu-
jących w  Afryce w ramach akcji „Opatrunek na ratu-
nek”. W przedszkolu prężnie działa „Kącik wymiany 
książek”, z którego chętnie korzystają przedszkolacy. 
Dwa razy do roku zapraszamy rodziców do zabawy ze 
swoimi pociechami w ramach zajęć otwartych. 

Jednocześnie zapewniamy rodziców, iż bezpie-
czeństwo ich dzieci jest dla nas najważniejsze.  Mię-
dzy innymi dzięki ich wsparciu w ramach akcji 1% 
podatku, zamontowaliśmy dodatkowe zabezpieczenia 
drzwi wejściowych (elektrorygiel), uniemożliwiające 
osobom niepowołanym wejście na teren przedszkola, 
a dzieciom jego samodzielne opuszczenie. Zachęcamy 
również do wzięcia udziału w tegorocznej akcji.

      (WB)
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Pasowanie na przedszkolaka
9 listopada br. w naszym przedszkolu odbyło się paso-
wanie na przedszkolaka. Celem uroczystości było włą-
czenie grupy najmłodszej do społeczności przedszkol-
nej. Grupa „KOTKI” przedstawiła gościom program 
artystyczny. Był to pierwszy tak ważny debiut 3-4-lat-
ków, do którego dzieci przygotowywały się przez wiele 
dni. Główną część święta poprowadziła pani dyrektor 
Renata Wolanin, która zaczarowanym ołówkiem pa-
sowała każdego przedszkolak mówiąc: „Pasuję Cię na 
przedszkolaka”. Rodzice również zostali włączeni do 
przysięgi, w której obiecali być dobrymi rodzicami. 
Upominki dla nowych przedszkolaków wręczyły dzieci 
ze starszych grup, a Rada Rodziców przygotowała tort 
w kształcie kotka. 

 Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 
17 listopada br. dzieci z grupy MĄDRE SÓWKI I EKO-
LODZY podczas spotkania z p. Anią mogły poczuć się 
jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się 
w sytuacjach zagrożenia życia. Wiele emocji wzbudził 
pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na 
fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pani Ani mo-
gły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością 
udzielania pierwszej pomocy.

Była to doskonała lekcja - połączenie zabawy 
z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może 
przynieść nieoceniony efekt - ratowanie życia.  

Spotkanie z pielęgniarką 
23 listopada br. Publiczne Przedszkole nr 2 odwiedzi-
ła pani pielęgniarka. Celem spotkania było uświado-
mienie przedszkolakom konieczności dbania o własne 
zdrowie, aby do późnych lat swojego życia mieć dobre 
samopoczucie i siły witalne do działania. Podczas spo-
tkania dzieci dowiedziały się m.in. jak należy zdrowo 
się odżywiać, gdzie mieszkają witaminki, jak dbać o hi-
gienę osobistą i ubierać się odpowiednio do warunków 
otoczenia

 Święto Pluszowego Misia 
24 listopada br. przedszkolaki uczestniczyły w obcho-
dach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia 
każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim ma-
łym lub dużym przyjacielem –  Misiem.  Różnej wiel-
kości i koloru, a każdy piękny i wyjątkowy.

Przedszkolaki poznały historię święta, wspólnie 
recytowały wiersze i bawiły się przy piosenkach o mi-
siach. Dla dzieci w tym dniu w przedszkolu przygoto-
wano wiele atrakcji, jednak najwięcej radości sprawił 
dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia ko-
legom i możliwość zabawy z pluszakiem.

Z życia Publicznego Przedszkola nr 2 w Przemkowie 

Dzień  Górnika 
4 grudnia 2017 r. przedszkolaki powitały specjalnych 
gości- górników. Górnicy ubrani byli w piękne, galowe 
mundury, na czapkach, które poprawnie nazywają się 
czako, lśniły pióropusze. Górnicy opowiadali dzieciom 
o trudach swojej pracy, przygotowali także film o pracy 
górników. W podzięce za ciężką, niebezpieczną pracę 
wychowankowie zaprezentowali program artystyczny. 

Dzieci i pracownicy przedszkola dziękują wszyst-
kim gościom, którzy odwiedzili przedszkole.

     (PP2)



Wieści Przemkowskie nr 2/2017URZĄD MIEJSKI

33

31 października tego roku do Przemkowskiego Ośrodka Kultury przyleciały piękne i słodkie aniołki by wziąć 
udział w ANIELSKIEJ ZABAWIE zorganizowanej przez zespół Cykady dla swoich członków. Wspólne tańce, za-
bawy, konkursy i moc słodkości sprawiły, że na sali widowiskowej POK-u było jak w raju.  

             (POKiB)

ANIELSKA ZABAWA

Wzorem lat poprzednich, również w tym roku  Mozaika zorganizowała Mozaikowe Halloween, na które człon-
kowie zespołu zaprosili tyle koleżanek i kolegów ile chcieli:) Sala Przemkowskiego Ośrodka Kultury w tym dniu 
wypełniła się uczniami ze wszystkich przemkowskich szkół podstawowych i przedszkoli. Kostiumy jak zawsze były 
bardzo kreatywne. Były konkursy wokalne, zabawy, tańce,  słodycze i mnóstwo nagród, które ufundowali: Bank 
Zachodni WBK Przemków, Bank Spółdzielczy Przemków, „Marato” Donata Przychocka, Kwiaciarnia „Azalia” 
Anna i Mariusz Danek, Agencja Ubezpieczeniowa Marek Mazurek, Agencja Ubezpieczeniowa Ryszard Szklar-
czuk, Agencja Ubezpieczeniowa PZU Krystyna, Grzegorz Kasprzak, Kwiaciarnia „U Moniki” Monika Pieniarska, 
Delikatesy „Odido” Irena, Mirosław Andrzejczak,  Delikatesy „Słoneczko” Agnieszka Stachura-Sroga. 

Mozaikowe Halloween

Członkowie i opiekunowie zespołu składają ogromne podziękowania za otrzymane wsparcie.
             (KK)
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KOMUNIKAT 
Przypomina się mieszkańcom Gminy Przemków, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r. 

poz.1289) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przemków przyjęty uchwałą nr XXIII/113/16  
Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 3 listopada 2016 r.,  nakłada na właścicieli nieruchomości dbanie o czystość przy swoich 
nieruchomościach i działkach. Zgodnie z § 2 Regulaminu do obowiązków właścicieli należy:

1. uprzątnięcie liści, błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, niezwłocznie po ich powstaniu, z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego (chodniki, zjazd prowadzący z drogi do posesji); przez niezwłoczne
uprzątnięcie należy rozumieć usunięcie w dniu powstania zanieczyszczeń,  jednak nie później niż 6 godzin

 po ich powstaniu; 
2. obowiązek, o którym mowa w pkt.1 powinien być realizowany poprzez uprzątnięcie liści, błota, śniegu, lodu

 oraz innych zanieczyszczeń w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów;
3. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób

 trzecich. 
Obowiązek sprzątania dotyczy: właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostek organi-

zacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nierucho-
mością. Obowiązek ten dotyczy właścicieli wszystkich nieruchomości, bez względu na przeznaczenie i sposób użytkowania. 
W związku z tym bez znaczenia jest czy działka granicząca z chodnikiem jest czy nie jest zabudowana i czy właściciel mieszka, 
czy nie mieszka na danej posesji oraz czy nieruchomość ma charakter mieszkalny czy inny.

             (UM)

Uchwały podjęte przez Radę Miejską:

- na sesji w dniu 5 października 2017 r.

1. uchwała nr XXXVII/168/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok.

2. uchwała nr XXXVII/169/17 w sprawie regulaminu i przepisów porządkowych dla korzystających z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Przemków

3. uchwała nr XXXVII/170/17 w sprawie podtrzymania stanowisk w sprawie rozpatrzenia skarg na Burmistrza Przemkowa i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przemkowie

- na sesji w dniu 16 listopada 2017 r.

1. uchwała nr XXXVIII/171/17 w sprawie zmiany budżetu gminy Przemków na 2017 rok.

2. uchwała nr XXXVIII/172/17 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.”

3. uchwała nr XXXVIII/173/17 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

4. uchwała nr XXXVIII/174/17 w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiących

 własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.

5. uchwała nr XXXVIII/175/17 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie

6. uchwała nr XXXVIII/176/17 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie

- na sesji w dniu 30 listopada 217 r.

1. uchwała nr XXXIX/177/17 w sprawie zmian w  budżecie gminy Przemków na 2017 rok.

2. uchwała nr XXXIX/178/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nie

ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.

3. uchwała nr XXXIX/179/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie oraz nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie

4. uchwała nr XXXIX/180/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie, 

w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie oraz nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie

5. uchwała nr XXXIX/181/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława St. Reymonta 

w Wysokiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława St. Reymonta w Wysokiej oraz nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Władysława St. Reymonta w Wysokiej

6. uchwała nr XXXIX/182/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Przemkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół

 w Przemkowie w Branżową Szkołę I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Przemkowie.

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