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Szanowni Mieszkańcy,

22 listopada 2018 r. uroczystą sesją i ślubowaniem 
rozpoczęła się nowa kadencja Burmistrza i Rady 
Miejskiej na lata 2018-2023. W związku z ponow-
nym wyborem na stanowisko Burmistrza z całego 
serca chciałbym serdecznie wszystkim Państwu 
podziękować za zaufanie, którym mnie kolejny 
raz obdarzyliście. Jestem ogromnie wdzięczny 
za 2902 głosy, którze przełożyły się na otrzyma-
ne 85% Waszego poparcia. To najlepsza nagroda 
za dotychczasową pracę, ale przede wszystkim 
jest to ogromne zobowiązanie wobec Państwa na 
kolejne pięć lat. Z tego miejsca pragnę zapewnić, 
że z pełną odpowiedzialnością przyjmuję to zo-
bowiązanie – to dla mnie zaszczyt móc dalej dla 
Państwa i z Państwem pracować, by wspólnie 
zmieniać gminę. 

Gratuluję również nowo wybranym Radnym 
i dziękuję za to, że obdarzyliście zaufaniem aż 11 
osób startujących z mojego komitetu. Zapewnia to 
stabilną większość, która mam nadzieję, umożliwi 
realizację naszego wspólnego programu. Pragnę 
bardzo mocno podkreślić, że chcę współpraco-
wać z całą Radą ponieważ uważam, że na szczeblu 
Gminy powinniśmy ponad podziałami pracować 
dla dobra mieszkańców. Nigdy nie byłem i nie 
będę politykiem i mam mocne przekonanie, że 
polityki w Gminie nie powinno być. Bardzo liczę 
na współpracę z naszymi Radnymi Powiatowymi, 
ponieważ w tej kadencji, dzięki zawartej przy mo-

jej pomocy koalicji, mają wszystkie możliwości, 
żeby skutecznie działać i pozyskiwać środki dla 
naszej Gminy z powiatu polkowickiego.

Przede mną pięć lat ciężkiej pracy dla Państwa 
i obiecuję, że nadal będę starał się być jak najbli-
żej Mieszkańców, spotykać się, słuchać Państwa 
potrzeb i krytyki. Jest to moja druga kadencja, ale 
traktuję ją jako nowe wyzwanie i nowe otwarcie. 
Niedawno przedstawiłem Radzie Miejskiej i Re-
gionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu, 
który zakłada od stycznia 2019 roku zakończenie 
planu naprawczego. Mam nadzieję, że zostanie on 
uchwalony i w kolejnych latach otworzą się przed 
nami nowe możliwości. W Urzędzie Miejskim 
i jednostkach podległych Gminie będę chciał 
wprowadzić zmiany, które poprawią efektywność 
i jakość działania, a przede wszystkim zwięk-
szą zadowolenie Mieszkańców ze świadczonych 
przez Gminę usług. To jest, było i będzie dla mnie 
najważniejsze.

Szanowni Mieszkańcy,
w tym szczególnym okresie świątecznym pro-
szę przyjąć ode mnie najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego 
Narodzenia. Niech będzie to czas kiedy wszystkie 
inne codzienne sprawy odchodzą na bok, a my 
skupiamy się na tym co w życiu najważniejsze. 
Bardzo serdecznie tego nam Wszystkim życzę.

             Jerzy Szczupak 

BURMISTRZ 
PRZEMKOWA

JERZY 
SZCZUPAK
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Janusz Matuszak
ur. w 1954. Od 15 lat eme-
rytowany górnik. Moją 
pasją jest ogród i działka, 
uprawiam winorośla. Je-
stem miłośnikiem rzeczy 
muzealnych, które posiada-

ją znaczenie historyczne, zbieram rzeczy szczególnie 
dotyczące historii Gminy Przemków. Jestem radnym 
trzeciej kadencji, po raz drugi pełnię funkcję Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w  Przemkowie. 

Moją rolą będzie przede wszystkim koordynowanie 
właściwej współpracy radnych z Burmistrzem Przem-
kowa. W obecnej kadencji chciałbym się skupić na 
sprawach najważniejszych dla naszej Gminy i jej Miesz-
kańców, a przede wszystkim niedokończoną halą spor-
tową, odzyskaniem kontroli nad PWiK w Przemkowie, 
stawami, pozyskaniem dla naszej Gminy inwestorów 
strategicznych, pozyskaniem środków na odnowienie 
i zagospodarowanie zabytków. Ważna dla mnie jest 
także rewitalizacja centrum miasta i monitoring. Chcę 
przywrócić działalność świetlicy wiejskiej w Ostaszowie.

Radni Rady Miejskiej w Przemkowie kadencja 2018 - 2023

Irena Orłowska
z domu Bocian. Szklar-
skoporębianka osiadła 
w   Przemkowie w 1984 
roku. Absolwentka Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
Emerytowana nauczycielka 
matematyki. Prezes sek-

cji Brydża Sportowego „KARO” w MGKS ZAMET 
Przemków. Współorganizatorka turniejów brydża 
sportowego w  Przemkowie. Klarnecistka w Przem-
kowskiej Orkiestrze Dętej. Radna, której przewodnim 
hasłem jest: PRO PUBLICO BONO!

Ulubiona fraszka:
Krajobrazy jak ziarnka różańca odmawiam,
Nie pragnę nowych, stale stare wznawiam,

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 
ul. Osiedle Głogowskie, ul. Mod-
rzewiową, ul. Sosnową, ul. Świer-
kową, ul. Wrzosową, ul. Jodłową, 
ul. Kamienną, ul. Plac Cerkiewny, 
ul. Kościuszki od 7 do 15, ul. ks. 
Jana Skiby od 26 do 30, ul. Gło-
gowską od 25 do 32, ul. Antoniego 
Sokoła, ul. Jaśminową, ul. Wiązo-
wą. 

Jacek Glapiński, 
(42 lata) jestem żonaty i mam dwie córki Laurę i We-
ronikę. Posiadam wykształcenie wyższe mechaniczne 
oraz górnicze. Zawodowo pracuję jako Specjalista d/s 
technicznych i handlowych oraz prowadzę własną 
działalność gospodarczą. Od roku 2018 jestem człon-
kiem  Rady Sportu  w Przemkowie. 
Prywatnie mam wiele zainteresowań, wielu z Pań-
stwa pewnie kojarzy mnie z fotografią, inni jeszcze ze 
sportem.  Na studiach byłem członkiem AZS Poznań 
i uprawiałem lekkoatletykę.  Po pracy często aktywnie 
spędzam czas, bardzo lubię biegać, jeździć na rowerze 
szosowym, a od niedawna ćwiczę jogę, którą wszyst-
kim chcącym popracować nad własnym ciałem pole-
cam.

Jako radny będę zabiegał o to, aby dzieci i młodzież 
miały większy dostęp do realizacji własnych zaintere-
sowań.  Ogromnie mi zależy na poprawie warunków 
życia na Osiedlu Głogowskim, jak i całej gminy, aby 
nowo powstałe ulice były ulicami bezpiecznymi z do-
brą nawierzchnią i oświetleniem. Podejmę starania 
o  zagospodarowanie wolnych przestrzeni zielonych, 
by było czysto i estetycznie. Ważnym wyzwaniem bę-
dzie także podjęcie czynności poprawiających jakość 
oraz dostęp do opieki zdrowotnej. Aktualny stan jest 
nie wystarczający i nie spełnia, moim zdaniem, mini-
malnych oczekiwań.

Będę wspierał placówki edukacyjne na terenie gmi-
ny. W szczególności Szkołę Ponadpodstawową, gdyż 
uważam, że to ogromna wartość dodana naszej ma-

I na tych samych, z pasją ciągle nową 
Nalepiam moje niedołężne słowo.
Widać mnie tknęła Sopliców choroba,
Nic prócz ojczyzny mi się nie podoba.
         Jan Sztaudynger

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 
ul. Rybną od nr 9, ul. Akacjową.

Okręg wyborczy nr 11 obejmujący 
miejscowości Łężce, Ostaszów, 
Krępa.
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Jacek Janikowski
Posiadam wykształcenie wyż-
sze techniczne, licencję za-
rządcy nieruchomości oraz 
uprawnienia lustratora. Pra-
cuję w Spółdzielni Mieszka-

niowej PRZEMKO w Przemkowie. 

Moim celem jako radnego jest dokończenie remontu 
dróg na osiedlu mieszkaniowym SM PRZEMKO.

Okręg wyborczy nr 8 
obejmujący ul. Szkolną od 1 do 9 oraz 
od 24, ul. Ogrodową do nr 12, ul. Ko-
lejową z wyłączeniem nr 9, ul. Wielkie 
Piece, ul. Rentową, ul. Cichą, ul. Plac 
Najświętszego Zbawiciela, ul. Elek-
tryczną, ul. Rybną do nr 8, ul. Plac Jor-
danowski, ul. Klonową, ul. Topolową

Zdzisław Janisio 
ur. 23.07.1940 r. Przez 21 lat byłem ławnikiem Sądu 
Okręgowego w Legnicy (1986-2007), 16 lat radnym 
Rady Miejskiej w Przemkowie (1988-1990, 1998-
2006, 2010-2014) oraz radnym Rady Powiatu Polko-
wickiego przez 2 kadencje (2006-2010, 2014-2018).
 
Jestem aktywny, zawsze obecny i skuteczny, zgłosiłem 
40 interpelacji w minionej kadencji w samym Przem-
kowie. Jestem człowiekiem niezależnym, odważnym, 
zdecydowanym, który bezpardonowo staje zawsze 
w  obronie praw mieszkańców. Rozumiem potrzeby 
starszych i młodszych i zawsze jestem gotów do po-
mocy i działania. Jestem obrońcą czystości powietrza 
w Przemkowie i będę nieustannie czuwał aby w naszej 
Gminie nie doszło do katastrofy ekologicznej i   aby 
zawsze respektowane były prawa mieszkańców. Będę 

Okręg wyborczy nr 1 
obejmujący ul. Głogowską od 
nr 1 do 24 oraz od nr 33, ul. Plac 
Wolności, ul. Ratuszową, ul. Reja,  
ul. Słoneczna od nr 17

Agata Jęć
Wykształcenie wyższe, absol-
wentka Wyższej Szkoły In-
żynierskiej w Zielonej Górze 
oraz Akademii Ekonomicz-

nej we Wrocławiu. Od 25 lat pracuję w bankowości, 
mężatka. Bardzo lubię czytać książki, oglądać progra-
my dokumentalne i przyrodnicze. 

W obecnej kadencji chciałabym zadbać o centrum 
miasta, przede wszystkim o organizację ruchu i rewi-
talizację budynków, poprawę bezpieczeństwa i jakości 
życia mieszkańców.

Mariusz Kaczmarczyk 
Lat 43.Wykształcenie średnie, 

żonaty. Emerytowany funkcjonariusz Policji. Zainte-
resowania: pszczelarstwo, film, książka, muzyka. 

Moje plany na najbliższą kadencję: usprawnienie/po-
prawa opieki medycznej oraz realna poprawa bezpie-
czeństwa mieszkańców Gminy Przemków, podjęcie 
działań na rzecz rewitalizacji centrum miasta, wspie-
ranie działań na rzecz rozwoju sportu w Gminie i pro-
pagowanie imprez kulturalno-oświatowych. 

łej miejscowości. Dać młodzieży możliwość zdobycia 
zawodu oraz wykształcenia średniego  w miejscu za-
mieszkania, unikając kosztownych, długich i męczą-
cych dojazdów, to ogromny dar, o który trzeba się 
troszczyć.  

nr 11 oraz od nr 13

Okręg Wyborczy nr 3
obejmujący Szklarki ul. Ceglaną,  
ul. Strzelecką, ul. Leśną Górę, 
ul. Wiśniową, ul. Kwiatową, ul. Sło-
neczną od 1 do 16, ul. Garncarską, 
ul. Plac Kościelny, ul. Szprotawską, 
ul. Krótką, ul. Wilczą, ul. Brzozową, 
ul. Kaczanowską

wspierał każdą inicjatywę na rzecz prawdziwej popra-
wy życia mieszkańców, Związku Emerytów i  Renci-
stów oraz działających w Stowarzyszeniu Dzieci Woj-
ny, a także zespół Przemkowianki.

Okręg wyborczy nr 10 
obejmujący ul. Topolową nr 5, 7, 8,
 9, 10 i 12.
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Okręg wyborczy nr 14 
obejmujący miejscowości Jakubowo 
Lubińskie, Jędrzychówek, Łąkociny, 
Węgielin.

Iwona Kosińska
Urodziłam się i wychowałam 
w  Przemkowie, a po ślubie 
przeprowadziłam się do ro-
dzinnego domu męża. Od 19 
lat mieszkam w Jakubowie Lu-

bińskim i  wraz z małżonkiem wychowujemy dwie 
córeczki w  wieku 7 i 12 lat. Lubię tańczyć, ekspery-
mentować w kuchni, spotykać się z ludźmi i jak każ-
dy Polak lubię dobrze zjeść:) W wolnym czasie jeżdżę 
na rowerze, uprawiam nordic walking i spędzam czas 
z  przyjaciółmi.

Jako radna pragnę skupić się na tematach, które są 
najpilniejsze dla mieszkańców m.in. budowa i remon-
ty chodników wzdłuż głównych dróg aby zwiększyć 
bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności na-
szych dzieci w drodze do szkoły. Chcę się także zająć 
działaniami na rzecz aktywizacji i integracji wszyst-
kich pokoleń. 

Edward Lichtański
Wykształcenie średnie tech-
niczne o specjalności napra-
wa i eksploatacja pojazdów 
samochodowych. Nie pracuję 
w zawodzie zgodnym z moim 

wykształceniem. W  1982 roku z województwa war-
mińsko-mazurskiego „za chlebem” przyjechałem do 
zagłębia miedziowego. Podjąłem pracę w Zakładach 
Górniczych „Rudna” w   Polkowicach. Przeszedłem 
ciężką drogę zawodową. Pracę poznałem „od pod-
szewki”. Od 2004 roku zatrudniony jestem na stano-
wisku Nadsztygara Mechanicznego d/s Transportu 
Poziomego. Żonaty niemal od czterdziestu lat. Ojciec 
trójki dorosłych i samodzielnych dzieci. Dotychczas 
jedynie raz (cztery i  pół roku temu) zostałem dziad-
kiem.

Moja pasja to przede wszystkim ruch na świeżym po-
wietrzu. Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w hokeja, 
maszeruję po górach, jeżdżę na łyżworolkach podpie-
rając się kijkami. W sezonie z przyjemnością zbieram 
dorodne borowiki w lasach przemkowskich.

Jako radny chciałbym przyczynić się do zwiększe-
nia bazy sportowej dla młodzieży na terenie Gminy 
Przemków. Uważam, że ruch jest najbardziej natu-
ralnym i wyjątkowo skutecznym procesem  kształtu-
jącym sylwetki i charaktery młodych ludzi. Wspólne 
zabawy, a później zdrowa rywalizacja sportowa bu-
duje relacje na wiele lat, pozwala poczuć smak zwy-
cięstwa, uodparnia na niepowodzenia i „odciąga” od 
uzależnień.

Okręg wyborczy nr 7 
obejmujący ul. Zieloną, ul. Ogro-
dową od nr 13, ul. Łąkową,  
ul. Norwida, ul. Mickiewicza,  
ul. Słowackiego, ul. Krasińskiego, 
ul. Fabryczną nr 10a i 12a, ul. Ko-
lejową nr 9, ul. Hutniczą.

Szymon Lewandowski
21 lat, student Zarzą-
dzania na UJW, Wy-

działu Zamiejscowego w Lubinie. Na co dzień 
trener grup dziecięco-młodzieżowych w UKS 
Huta Przemków oraz MGKS Zamet Przemków.  
Prezes Stowarzyszenia „Odbudujmy Sportem”.

Podczas pięcioletniej kadencji Rady Miejskiej mam 
zamiar przyczynić się do poprawy komfortu życia 
mieszkańców naszej przemkowskiej społeczności. 
Zamierzam działać w takich dziedzinach życia jak 
oświata, ochrona środowiska, kultura, kultura fizycz-
na, czy pomoc społeczna. Twierdzę ponadto, że każde-
mu z Państwa należy się dostęp do opieki zdrowotnej 

Radni Rady Miejskiej w Przemkowie kadencja 2018 - 2023
o wysokim standardzie, a obecna sytuacja daleka jest 
od ideału. Pragnę być otwarty na głosy mieszkańców 
z całej gminy, a nie jedynie na ludzi z mojego okręgu 
wyborczego. Dowodem na to będą cykliczne spotka-
nia, na które zapraszać będę społeczności z różnych 
części naszej miejscowości.

Okręg wyborczy nr 9 
obejmujący ul. Leśną, 
ul. Szkolną od nr 10 do 23.
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Łukawa Anna 
Jestem mieszkanką wsi Wy-
soka. Ukończyłam studia na 
Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu na kierunku fi-
nanse i bankowość. Pracuję 

w   Przemkowskim Ośrodku Kultury i Bibliotece, fi-
lii w Wysokiej jako bibliotekarka. Prowadzę również 
zajęcia świetlicowe dla dzieci. Jestem szczęśliwą żoną 
i mamą Ilonki i Gracjanka. 

Mariusz Rokosz
Wykształcenie: Zarządzanie fi-
nansami przedsiębiorstw. Zain-

teresowania: ekologia, przyroda, turystyka.

W obecnej kadencji chciałbym pośredniczyć w roz-
wiązywaniu Państwa problemów, realizować Państwa 
pomysły oraz inicjować własne koncepcje na rzecz 
poprawy naszego wspólnego życia w Gminie Przem-
ków. Będę zabiegał o wsparcie zadań realizowanych 
przez organizacje pozarządowe, w tym stowarzysze-
nia i fundacje, także w pozyskiwaniu środków finan-
sowych. 

Chcę wspierać na wszystkich płaszczyznach działa-
nia utrwalające tożsamość, kulturę i historię naszych 
grup etnicznych, zadbać o porządek i czystość, mię-
dzy innymi w miejscu historycznego wejścia do Par-
ku Zabytkowego, tworzenia warunków dla zaktywi-
zowania zawodowego najsłabszych grup społecznych 
w  naszym mieście.
 
Będę dążył do reaktywacji eko-strategii Gminy 
Przemków, celem urealnienia możliwości rozwojo-
wych opartych na bogactwie przyrodniczym, m. in. 
poprzez maksymalne udostępnienie rezerwatów przy-
rody dla odwiedzających nasz region turystów, w tym 

Janusz Pyrzyk 
ur. 04 07. 1964 r. Wykształce-
nie średnie - technik – obróbka 
skrawania, rodzina: żona Aga-
ta, córka Martyna i Aleksan-
dra, syn Grzegorz i Michał. Od 

2014 r. emerytowany górnik. Od 20 listopada 2017 r., 
zatrudniony w DZPK O/Legnica – Przemkowski Park 
Krajobrazowy. Moje hobby to działalność agrotury-
styczna, produkcja zdrowej żywności, poznawanie 
wartości kulturowych i historycznych naszego regio-
nu. Sołtys wsi Piotrowice. 

W obecnej kadencji chciałbym skupić się na realizacji 
wielu działań na rzecz mieszkańców zapewniających 
poprawę warunków codziennego życia społeczności 
gminy, bezpieczeństwa, a także możliwości aktywiza-
cji zawodowej, dzięki wzmożeniu ruchu turystyczne-
go m.in. poprzez: 

• doprowadzenie do wyznaczenia dodatkowego 
przejścia dla pieszych na wysokości przejścia do po-
mnika przyrody - dąb „Chrobry” wraz z dokończe-
niem chodnika; 

• dokończenie prac przy wiatach edukacyjno-wypo-
czynkowych;

• wsparcie mieszkańców w walce z zanieczyszcze-
niem powietrza (smog) – pomoc w pozyskiwaniu 
środków na termomodernizację oraz zmianę systemu 
ogrzewania mieszkań i budynków jednorodzinnych; 

Radni Rady Miejskiej w Przemkowie kadencja 2018 - 2023
• zapewnienie ochrony przed inwestycjami zagraża-

jących bezpieczeństwu mieszkańców jak wieże teleko-
munikacyjne w centrum obszarów wiejskich; 

• doprowadzenie do wzmożonej/sukcesywnej lub 
stałej kontroli prędkości na drodze krajowej nr 12, 
przebiegającej przez wieś Piotrowice;

• dostosowanie infrastruktury boiska sportowego 
w   Piotrowicach do codziennego korzystania przez 
młodzież;

• pozyskiwanie środków zewnętrznych dla plano-
wanych przedsięwzięć infrastrukturalnych poszerza-
jących place zabaw i miejsca odpoczynku mieszkań-
ców.

Okręg wyborczy nr 13 
obejmujący miejscowości Wysoka, 
Wilkocin.

Okręg wyborczy nr 12 
obejmujący miejscowości Piotrowi-
ce, Szklarki bez ul. Ceglanej, Karpie.

Okręg wyborczy nr 6 
obejmujący ul. Długą, 
ul. Dworcową, ul. Młyńską, 
ul. Karpową, ul. Strumykową, 
ul. Stawową, ul. Krochmalną,  
ul. Fabryczną z wyłączeniem nr 10a 
i  12a, ul. Polną.
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wsparcie dla utworzenia szlaku kajakowego na rzece 
Szprotawa. Będę także zabiegał o właściwe zagospo-
darowanie akwenu wodnego o powierzchni ponad 45 
ha w samym centrum zurbanizowanej części miasta. 
Akwenu, który winien służyć naszym mieszkańcom.
 
W rejonie Młynowa zadbam o rozwój infrastruktury 
sportowo-turystyczno-rekreacyjnej m.in. wiaty inte-
gracyjnej, miejsca odpoczynku, placu zabaw, miejsca 
na ognisko oraz do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
na szlaku ścieżek przyrodniczych.

 
Joanna Więckowska
Mężatka. Debiutuję w radzie 
miasta. Od 13 lat pracuję 
w  Przemkowskim Ośrodku 

Kultury i Bibliotece, jestem animatorką kultury i in-
struktorką zespołu tanecznego Cykady. 

Chciałabym przyciągnąć i zachęcić jak najwięcej osób, 
aby brały udział w imprezach kulturalnych, warszta-
tach, animacjach, które odbywają się w naszym mie-
ście.

Olgierd Zielonka
47 lat. Jestem żonatym, szczę-
śliwym ojcem dwóch córek: 
Zuzanny i Katarzyny. Ukończy-
łem Uniwersytet Zielonogórski, 

a od 15 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. 
W wolnym czasie zgłębiam politykę krajową i mię-
dzynarodową. Często podróżuję, ale i  tak wracam do 
Przemkowa, gdzie z rodziną czuję się najlepiej. Nie 
należę do żadnej partii politycznej, ale wszędzie, gdzie 
jestem, walczę o dobre imię Polski i Polaków.
Chciałbym podziękować wszystkim moim wyborcom 
za poparcie w ostatnich wyborach do Rady Miasta. 
Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby polepszyć byt 
mieszkańców naszej gminy.

W pierwszej kolejności chciałbym wyjaśnić sprawę 
dymiących kominów, które każdego ranka zatruwają 
mieszkańców centrum miasta. Priorytetem jest zmia-
na organizacji ruchu-ze względu na duże jego natę-
żenie wielu przemkowian, zwłaszcza starszych, czuje 
się niezbyt bezpiecznie (stąd pomysł na ograniczenie 
prędkości w centrum miasta do 30km/h) i odmalowa-
nie pasów dla pieszych na ulicy Głogowskiej. 

Jako wiceprzewodniczący Komisji Skarg i Wniosków 
przyjrzę się każdej sprawie indywidualnie i obiecu-
ję, że nie będę stronniczy w wydawaniu końcowych 
wniosków. 

Radni Rady Miejskiej w Przemkowie kadencja 2018 - 2023

Komisje Rady Miejskiej w Przemkowie
Komisja Spraw Społecznych 

Skład:
    1. Joanna Więckowska- Przewodnicząca
    2. Szymon Lewandowski 
    3. Irena Orłowska 
    4. Mariusz Kaczmarczyk 
    5. Jacek Janikowski. 

Okręg wyborczy nr 5 
obejmujący ul. Nową, ul. Powstań-
ców Styczniowych, ul. Zamko-
wą, ul. Plac Targowy, ul. Lipową,  
ul. Winogrodzką, ul. Nieznaną,  
ul. Owczą, ul. Górską.

Okręg Wyborczy nr 4 
obejmujący ul. Kościuszki od 1  do 
6 oraz od 16, ul. ks. Jana Skiby od 1 do 
25 oraz od 31, ul. Generała Sikorskie-
go, ul. Generała Andersa.
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Do zakresu działania Komisji Spraw Społecznych należą sprawy:
    • oświaty,
    • ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
    • kultury,
    • kultury fizycznej,
    • turystyki,
    • porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
    • opiniowania kandydatów na ławników ludowych,
    • nazw ulic i placów, herbu miasta,
    • honorowego obywatelstwa gminy.

Komisja Rozwoju Gospodarczego 
Skład:
    1. Mariusz Rokosz - Przewodniczący
    2. Janusz Pyrzyk 
    3. Janusz Matuszak 
    4. Zdzisław Janisio 
    5. Edward Lichtański. 
Do zakresu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego należą sprawy:
    • budżetu gminy,
    • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
    • programów gospodarczych i gospodarki terenami,
    • podatków i opłat,
    • zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, utrzymania czystości,
    • dróg, komunikacji, organizacji ruchu drogowego,
    • rolnictwa i ochrony środowiska,
    • handlu i usług,
    • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Skład:
    1. Anna Łukawa - Przewodnicząca
    2. Mariusz Kaczmarczyk 
    3. Olgierd Zielonka. 
Do zakresu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należą sprawy:
    • rozpatrywanie skarg dotyczących działalności Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organiza- 
       cyjnych, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
    • rozpatrywanie wniosków oraz petycji obywateli kierowanych do Rady.

Komisja Rewizyjna 
Skład:
    1. Jacek Glapiński - Przewodniczący
    2. Agata Jęć 
    3. Iwona Kosińska. 
 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą sprawy:
    • opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź 
       nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi,
    • kontrola realizacji uchwał rady głównie w zakresie gospodarki finansowej,
    • opiniowanie wniosków w sprawie odwołania Burmistrza,
    • kontrola działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
    • wykonywanie innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli.
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Pieniądze na drogi 
30 listopada br. opublikowana została ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zatwierdzona przez Wojewodę 
Dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Na liście znalazł się, zgłoszony przez Gminę Przemków, projekt pn. „Przebudo-
wa dróg ulicy Rentowej i Klonowej w Przemkowie”, który zakłada przebudowę dróg na Osiedlu Huta na odcinku 
0,3811 km wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Klonowej. 
Ulice Klonowa i Rentowa w chwili obecnej są w bardzo złym stanie technicznym. Posiadają nawierzchnie grunto-
we, które w trakcie opadów deszczu i śniegu są praktycznie nieprzejezdne. Założono koszty na realizację zadania 
w wysokości ponad 906 tys. zł, w tym ponad 450 tys. zł dofinansowania.
              (UM)

Otwarte Strefy Aktywności w Przemkowie

Nowe place zabaw

Celem ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” była budowa ogólnodostępnych, 
bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla 
dzieci, dorosłych oraz osób starszych.
Gmina Przemków złożyła wniosek inwestycyjny pn. „Utworzenie trzech Otwartych Stref Aktywności w Przem-
kowie przy ul. Jodłowej, ul. Plac Targowy i  ul. Mickiewicza” i otrzymała dofinansowanie w  wysokości 62 200 zł. 
W   ramach realizacji projektu utworzono 3 Otwarte Strefy Aktywności w wariancie podstawowym obejmują-
cym siłownię zewnętrzną oraz strefę relaksu. W październiku zakończono i na każdym z  terenów zamontowano 
6 urządzeń siłowni zewnętrznej, stoły do gry w szachy, grę dla dzieci kółko/krzyżyk, ławki i stojak na rowery. 
Zrealizowana inwestycja ma sprzyjać integracji społecznej i jest skierowana do różnych grup wiekowych. Chęt-
nych na korzystanie z urządzeń jest wielu, dlatego Burmistrz Przemkowa, słuchając potrzeb mieszkańców Gminy, 
podjął decyzję o wzięciu udziału w konkursie. Zamontowana infrastruktura będzie służyć wszystkim mieszkań-
com Przemkowa więc wspólnie zadbajmy o jej jakość i stan, a przede wszystkim użytkowanie zgodnie z jej prze-
znaczeniem. Zwracajmy uwagę na wszelkie akty wandalizmu, które można zgłosić w Urzędzie Miejskim w Przem-
kowie tel. 76 8 319 210.
              (UM)

W październiku br. zakończono realizację projektu 
pn „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – zaba-
wowego w miejscowościach Łężce, Wilkocin i Karpie 
w Gminie Przemków”. 21 sierpnia 2018 r. Burmistrz 
Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej w formie dota-
cji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego 
w  wysokości 25 000,00 zł w ramach konkursu „Od-
nowa Dolnośląskiej Wsi”.
Celem konkursu było wsparcie aktywności miesz-
kańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez 
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych 
z  poprawą warunków życia na wsi. Środki finanso-
we przeznaczone zostały na realizację konkursu do- Wilkocin
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W centrum miasta zakończono remont kolejnych 
odcinków chodników. Projekt pn. „Rewitalizacja cen-
trum Przemkowa poprzez remont chodników” obej-
mował w 2018 r. remont chodników na ul. Reja oraz 
części ulicy Kościuszki. W czerwcu br. Burmistrza 
Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę o  udzie-
lenie Gminie Przemków dotacji celowej w kwocie 
140  000,00 zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej.

Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej przy-
znane zostało 24 gminom Województwa Dolno-
śląskiego. Gminy, które otrzymały dotację mogły ją 
przeznaczyć na projekty podnoszące standard życia 
mieszkańców. Głównym założeniem projektu zreali-
zowanego w   Przemkowie było kontynuowanie re-
montu chodników w centrum miasta, jako elemen-

tyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi. Nadrzędnym 
celem realizowanego zadania była poprawa infrastruktury umożliwiającej 
organizację wolnego czasu przede wszystkim przez dzieci i młodzież. Utwo-
rzone place rekreacyjno-zabawowe będą miejscem do organizowania imprez 
integrujących lokalną społeczność.
W ramach projektu zakupiono elementy zabawowe i małej architektury 
m.in. huśtawki, bujaki, karuzele, ławki i kosze na śmieci. W projekt aktywnie 
włączyła się lokalna społeczność sołectw, na terenie których powstały place 
(Wilkocin, Łężce, Karpie). Mieszkańcy samodzielnie przygotowali teren pod 
planowane urządzenia, wykonali piaskowe nawierzchnie bezpieczne pod 
urządzenia, zamontowali ogrodzenie. Wszystkim mieszkańcom zaangażo-
wanym w realizację zadania, a szczególnie sołtysom, serdecznie dziękujemy.
         (UM)

Kolejne wyremontowane chodniki 
tu kompleksowej i wielowymiarowej rewitalizacji 
zdegradowanej przestrzeni publicznej. Zrealizowana 
inwestycja z  całą pewnością przyczyni się do popra-
wy warunków codziennego przemieszczania się po 
mieście, a tym samym polepszenia warunków życia 
mieszkańców Przemkowa i poprawy jego wizerunku.

Przemków skorzystał już z dofinansowania w ramach 
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w la-
tach 2016 - 2017. Środki zostały przeznaczone na re-
mont chodników w centrum miasta obejmujący uli-
ce Plac Wolności, Nową, Ratuszową, Plac Kościelny, 
Głogowską, Kościuszki.       (UM)

Karpie Łężce
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Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w „Wieściach 
Przemkowskich” Grupa Teatralna Przemkowskie-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku we współpracy 
z   Przemkowskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką 
wystawiła dramat Adama Mickiewicza „Dziady cz. II”.

Przedstawienie zaprezentowane zostało trzy razy. 
W dniu 08.11.2018 roku dla dorosłej publiczności, 
a 09.11.2018 roku najpierw dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Przemkowie, następnie dla uczniów 
Zespołu Szkół w Przemkowie i Szkoły Podstawo-
wej w Wysokiej. I pierwszego, i drugiego dnia twór-
cy spektaklu po przedstawieniu otrzymali ogromne 
brawa od stojących w tym momencie widzów. Było 
to najpiękniejsze podziękowanie dla artystów za ich 
pracę i odpowiedzialność, którą na siebie wzięli. Gra-

11 listopada w Przemkowie
Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę rozpoczęły się w niedzielę 11 listopada 
o godz. 12.00 przed kościołem pw. Najświętszej Ma-
ryi Panny w Przemkowie odśpiewaniem wraz z całą 
Polską hymnu narodowego, a następnie mszą świętą 
w intencji Ojczyzny oraz mieszkańców naszej gminy. 

Po mszy św. wyruszył Marsz Niepodległości prowa-
dzony przez wóz Ochotniczej Straży Pożarnej oraz za-
bytkowy samochód wojskowy i motocyklistów ze Sto-
warzyszenia Miłośników Motoryzacji w Przemkowie. 
Następnie szły poczty sztandarowe przemkowskich 
szkół – Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej 
nr 2, Zespołu Szkół w Przemkowie oraz Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wysokiej, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej i Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Na czele 
kilkusetosobowej grupy uczestników, z narodowymi 
flagami szli Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, 
Proboszcz Parafii pw. WNMP w Przemkowie ksiądz 
kanonik Krzysztof Mrukowicz i Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Przemkowie Janusz Matuszak. 

W trakcie Marszu złożono kwiaty pod pomnikiem 
Dzieci Wojny. Główne uroczystości miały miejsce 
w Parku Miejskim. Na scenie patriotyczne programy 
zaprezentowali: zespół ludowy „Tęcza” z PSP w Wy-

”Dziady cz.II” na scenie Przemkowskiego 
Ośrodka Kultury 

sokiej, uczniowie przemkowskich szkół, skrzypacz-
ka Karolina Malina oraz zespół śpiewaczy ze Stowa-
rzyszenia Dzieci Wojny „Przemkowianki”.  W Parku 
można było obejrzeć sprzęt Stowarzyszenia Miłośni-
ków Motoryzacji oraz stoisko z bronią. Dla wszystkich 
uczestników przewidziano wojskową grochówkę, cie-
płe napoje, kiełbaski z ogniska oraz nawiązujące do 
tradycji dnia świętego Marcina - rogaliki udekorowa-
ne biało-czerwoną chorągiewką.
 
Wydarzenia związane z obchodami 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę na długo po-
zostaną w naszej pamięci. Szczególnie duże wrażenie 
zrobił wielki biało-czerwony Marsz Niepodległości. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom obchodów oraz 
współorganizatorom za piękne upamiętnienie tego 
dnia. 

Towarzyszące wydarzenia odbywały się w ramach 
projektu „Dla Niepodległej” dofinansowanego ze 
środków Programu Działaj Lokalnie” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez 
Akademię Rozwoju i Filantropii w Polsce oraz Ośrod-
ka Działaj Lokalnie. Wsparcia finansowego udzielił 
też Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.
                (POKiB)
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tulacje i pochwały spływają do dzisiaj, a także prośby 
o ponowne wystawienie spektaklu, nie wszyscy mogli 
go obejrzeć. 

Bardzo miłym akcentem była obecność dziennikar-
ki „Głosu Głogowa”, pani Emilii Walczak, która obej-
rzała spektakl, a następnie napisała artykuł na temat 
tego wydarzenia. To bardzo przyjemne wyróżnienie 
dla Grupy Teatralnej.

Aby takie przedsięwzięcie się powiodło, potrzebny 
jest szeroki zakres działań nie tylko aktorskich, ale 
wiele innych, związanych ze scenariuszem, reżyserią, 
scenografią, kostiumami, rekwizytami, dźwiękiem, 
światłem, współpracą ze szkołami, z wypożyczalnią 
strojów, z pozyskiwaniem strojów we własnym zakre-
sie.

Ważna dla działających na rzecz rozpowszechniania 
wartości kultury była też świadomość, że przygotowy-
wany przez nich spektakl w efekcie stanie się swoistą 
lekcją języka polskiego, tak dla młodzieży szkolnej 
jak i dla dorosłych, ponieważ dla pierwszych „Dziady 
cz. II” Adama Mickiewicza to obowiązkowa lektura 
szkolna, a dla dorosłych okazja do wspomnienia lat 
szkolnych lub też pierwsze spotkanie z dziełem wiesz-
cza polskiego.

Zespół pracujący nad spektaklem „Dziady cz. II” 
tworzyli: 

• Aktorzy: Barbara Olszewska - Adam Mickiewicz, 
Anna Krzeszewska – Guślarz, Wiesława Maluszycka 
– Duch złego Pana oraz Widmo, Zofia Wójcik – pa-
sterka Zosia, Teresa Plinta – Starzec, Zofia Maluszyc-
ka/Patrycja Piech – Sowa-wieśniaczka, Regina Skraba 
– Kruk—wieśniak, Krystyna Barylak – pasterka w ża-
łobie, Halina Hubica, Wiesława Denuszek, Genowefa 
Muszyńska, Łucja Wyrwa, Barbara Olszewska – chór 
wieśniaków oraz gościnnie Julia Łeńska – Rózia-A-
niołek (uczennica Szkoły Podstawowej w Wysokiej) 
i Olgierd Więckowski - Józio-Aniołek (uczeń Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Przemkowie). Tu podziękowania 
dla pani Anety Sołtysiak, polonistki, za dodatkową 
pracę z Julią Łeńską;

• Scenariusz i reżyseria: Gizela Smalec;
• Scenografia: Maryla Szajder, Zenon Krzeszewski;
• Kostiumy: Maryla Szajder;
• Dźwięk oraz światło: Milena Gliszczyńska;
• Współpraca reżyserska, scenograficzna i organiza-

cyjna: Aleksandra Piotrowska, Patrycja Piech i Da-
mian Janus (uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
Zespołu Szkół w Przemkowie);

• Zdjęcia: Joanna Więckowska.

Powyższe wydarzenie kulturalne wsparli organiza-
cyjnie Burmistrz Przemkowa – pan Jerzy Szczupak, 
Dyrektor Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblio-
teki – pani Bogumiła Ornatowska-Cichoszewska, 
Prezes Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku – pani Anna Krzeszewska. Wielkie podziękowania 
należą się dyrektorom szkół naszej gminy, nauczycie-
lom i rodzicom za okazane wsparcie i zrozumienie. 
Tylko dzięki takiej postawie grupę teatralną mogli 
wesprzeć uczniowie współtworzący ten spektakl. 

Przed Grupą Teatralną kolejne wyzwanie - „Bajka 
o  sześciu sługach” dla najmłodszych widzów naszej 
Gminy. Spektakl poprzedziła wizyta w przedszkolach, 
którą złożyła część pań z Grupy Teatralnej, po to, aby 
zaprosić osobiście przedszkolaki na przedstawienie 
i odczytać im fragmenty bajki. Całe przedsięwzięcie 
teatralne związane jest z realizacją projektu „Nasza 
wspólna bajka i piszemy ciąg dalszy” realizowane-
go przez Przemkowski Ośrodek Kultury i Bibliotekę 
i dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach Programu „Partnerstwo 
dla Książki”. Liczymy na to, że bajka spodoba się dzie-
ciom.          
         (GS, POKiB)
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Grupa nieformalna „Wspólnymi siłami” 
była realizatorem projektu pn. „Dla Niepodle-
głej”, który był częścią obchodów organizowa-
nych w gminie Przemków, związanych z 100. 
Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. 

We współpracy z Przemkowskim Ośrod-
kiem Kultury i Biblioteką we wszystkich 
przemkowskich szkołach odbyły się warsztaty 
tworzenia kotylionów oraz biało czerwonych 
kwiatów z krepiny. W październiku do PO-
K-u zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy 
Przemkowa by wspólnie z zespołem „Marze-
nie” śpiewać patriotyczne pieśni i wykonać 
patriotyczne kotyliony oraz krepinowe kwia-
ty, które w dniu 11 listopada zostały rozdane 
uczestnikom Marszu Niepodległości. 

Działania projektu zostały dofinansowa-
ne ze środków Programu Działaj Lokalnie,  
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju i Filan-
tropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie 
„Wrzosowa Kraina”.    
            (POKiB)

DLA NIEPODLEGŁEJ
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Spotkanie z Katarzyną Ryrych

Szybkimi krokami zbliżamy sie do zakończenia pro-
jektu pn. „Nasza wspólna bajka piszemy ciąg dalszy”, 
realizowanego przez Przemkowski Ośrodek Kultury 
i Bibliotekę, współfinansowanego przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach progra-
mu „Partnerstwo dla książki”. 
Za nami spektakl pt. „Dziady cz.2”, który w ra-
mach „Babcinego teatrzyku” przygotowały panie 
z  Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Partnerstwo dla książki

Trwają ciągle zajęcia w ramach „Czytelni pod chmur-
ką” oraz „Czytelni Malucha Poducha” w bibliotece 
miejskiej oraz jej filli w Wysokiej, w ramach któ-
rych uczestnicy warsztatów (mieszkańcy Przemkowa 

Cykl jesiennych spotkań autorskich rozpoczęliśmy od zaproszenia do naszej bi-
blioteki pani Katarzyny Ryrych – pisarki, poetki, malarki i nauczycielki, autorki 
wielu książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w spotkaniu wzięli ucznio-
wie z piątych, szóstych i siódmych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie. 

Pani Katarzyna jest osobą pełną dobrej energii, która potrafi nawiązać kontakt 
ze wszystkimi. Spotkanie obfitowało w anegdoty i opowieści o inspiracji do jej 
książek. Pani Katarzyna Ryrych to osoba, która doskonale rozumie problemy 
i rozterki młodego czytelnika. Jej książki są „szyte na miarę” gustów i oczekiwań 
młodzieży, dla których okres dorastania i buntu, jest jednym z najtrudniejszych 
w życiu. Promocją spotkania z panią Katarzyną Ryrych było zaproszenie do 
udziału w quizie czytelniczym. Dziękujemy wszystkim za wysłanie odpowiedzi 
w konkursie. Bardzo dziękujemy Miejsko – Gminnej Bibliotece w Polkowicach, która była sponsorem tego cieka-
wego spotkania.                    (POKiB)

i   Wysokiej, Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 
Cykad) ciągle tworzą nowe sprzęty, które zachęcać 
będą do częstszych odwiedzin i umilać czas przeby-
wającym w  bibliotece małym i dużym czytelnikom. 
Na warsztatach krawieckich powstają „zwierzakowe” 
materace, na których można wygodnie poleżeć i w tej 

pozycji posłuchać bajeczek. Po wakacjach bibliotekę 
systematycznie odwiedzają przedszkolaki z Publicz-
nego Przedszkola nr 1 w Przemkowie. 10 grudnia 
mieszkańców Przemkowa, a przede wszystkim dzieci 
z  przemkowskich szkół i przedszkoli mieli możliwość 
obejrzenia przedstawienia w wykonaniu pań z Przem-
kowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Bajka 
o sześciu sługach”, na podstawie baśni braci Grimm.  
                 (POKiB)
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Ocalić od zapomnienia

Od września wznowiliśmy 
naszą współpracę z Publicz-
nym Przedszkolem nr 1 
w  Przemkowie. W piątkowe 
poranki bibliotekę odwie-
dzają przedszkolaki. Spotka-
nia zaczynają się od krótkiej 
opowieści pani bibliotekar-
ki na temat pracy biblioteki. 
Później leżą wygodnie na ko-
lorowych pufach i wsłuchują 
się w czytaną im bajkę oraz 
odpowiadają na zadawane im 
pytania. W dziale dziecięcym mogą wybrać samodzielnie dowolne 
bajeczki i je oglądać. Na koniec malują przepiękne rysunki związa-
ne z przeczytaną bajką, które zawisną w naszej galerii. Zachęcamy 
dzieci, żeby przyszły z rodzicami wypożyczyć książkę, a przy okazji 
pochwalić się swoimi rysunkami.
                (POKiB)

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce Oddział 
w   Przemkowie był wnioskodawcą projektu „Ocalić 
od zapomnienia”. Projekt obejmował trzy zadania: 
warsztaty pamiętnikarskie, wycieczkę historyczno
-kulturalną do Wrocławia i spotkanie Wieczór wspo-
mnień. 

19 września 2018 r. w POK odbyła się uroczysta 
premiera publikacji z udziałem autorów, ich rodzin, 
władz samorządowych, przedstawiciela Fundacji 
KGHM  Polska Miedź w Lubinie, radnych Rady Po-
wiatu, dyrekcji Przemkowskiego Ośrodka Kultury 
i Biblioteki, dyrektorów przemkowskich szkół, przed-
stawicieli Stowarzyszeń. Jest to już trzecia publikacja, 
której inicjatorami byli Wanda Gur i Ryszard Mituła. 
Została zrealizowana w ramach projektu „Ocalić od 
zapomnienia” finansowanego ze środków z Funda-
cji KGHM Polska Miedź SA w Lubinie, Burmistrza 
Przemkowa i Nadleśnictwa Chocianów. Przy powsta-
niu tej publikacji brali również udział wolontariusze, 
członkowie Zarządu SDW. Redaktorem publikacji był 
Robert Biały. 

Celem projektu było spisanie 10 indywidualnych 
wspomnień członków Stowarzyszenia Dzieci Wojny 
w Polsce Oddział w Przemkowie i członków Oddziału 

Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów oraz osób niezrzeszonych w  Stowarzy-
szeniach, którzy przeżyli II wojnę światową. Wydana 
publikacja pozwoli poznać losy mieszkańców Przem-
kowa i okolic. Utrwalić historię i pamięć o tych wyda-
rzeniach.

Spotkanie było wspaniałą okazją do podzielenia się 
wspomnieniami. Goście z wielkim zainteresowaniem 
obejrzeli prezentację multimedialną, którą zaprezen-
tował wydawca publikacji Pan Kamil Krupiński. Pre-
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XX FINAŁ KONKURSU WIEDZY O POLICJI „RAZEM BEZPIECZNIEJ” W PRZEMKOWIE
To już XX edycja konkursu za nami. W tym roku 

współorganizatorami był 1-13 Hufiec Pracy w Przem-
kowie oraz KPP w Polkowicach. Do rywalizacji sta-
nęły Hufce z Jawora, Polkowic, Góry, Legnicy oraz 
Przemkowa.

Konkurs składał się z dwóch etapów tj. części  pi-
semnej, która obejmowała odpowiedzi na 20 pytań 
testowych oraz części artystycznej (przedstawienie 
scenki dotyczącej bezpieczeństwa seniorów). Na pod-
stawie wyników została ustalona kolejność zwycię-
skich drużyn.

W części pisemnej drużyna mogła uzyskać maksy-
malnie 60 punktów, natomiast w części artystycznej 
maksymalnie 40 punktów. Nad prawidłowym prze-
biegiem konkursu czuwała komisja składająca się 
z  przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu w składzie: nadkomisarz Aneta Pola i ko-
misarz Beata Borowicz oraz przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Policji w Polkowicach – st. sierż. Aleksan-
dra Czajkowska.

Zmagania młodzieży w konkursie poprzedzone 
były licznymi spotkaniami i zajęciami z zakresu pre-
wencji, pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad 
postępowania podczas zdarzenia. Młodzież pode-
szła do tematu bardzo poważnie, czego efekty można 
było obserwować podczas konkursu. I tak, decyzją 
jury, I  miejsce i puchar Komendanta Wojewódzkie-
go Policji we Wrocławiu otrzymał 1-1 HP w Legnicy 
w składzie Alan Zakrocki, Bartłomiej Mucha, Wojciech 
Jędrasik. Zaszczytne II miejsce i puchar Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu otrzymał 
1-13 HP w Przemkowie w składzie Patryk Fraszczyń-
ski, Klaudia Dróżdż, Damian Jarkowicz. Na III miejscu  

zentacja wspomnień zrobiła duże wrażenie na zebra-
nych i wywołała ożywioną dyskusję na tematy opisane 
we wspomnieniach. Uczestnicy projektu oprócz pu-
blikacji otrzymali od organizatorów podziękowania 
za ich ogromny wkład pracy i wysiłek włożony w wy-
danie publikacji.

Mamy nadzieję, że trzecia oferta również doda se-
niorom energii do życia oraz radości i dumy, że ich 
wspomnienia są warte podzielenia się historią swoje-
go życia. Tą historyczną publikacją chcemy też uczcić 
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
        
        (WG)

podium oraz puchar Komendanta Powiatowego Po-
licji w Polkowicach zdobył 1-2 HP w Górze w skła-
dzie Gabriela Cicha, Angelika Barańczuk oraz Ewelina  
Kordus. 
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15 lat minęło

Jak co roku, również tym razem, został nagrodzony 
uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów 
w  teście  - był nim Przemysław Sapieja z Hufca Pracy 
w Legnicy.

W trakcie konkursu dla uczestników i zaproszo-
nych gości zostały zorganizowane dodatkowe atrak-

cje: pokaz sprzętu policyjnego, zajęcia z alkogoglami 
przeprowadzone przez policjantów z Komendy Po-
wiatowej Policji w Polkowicach oraz zajęcia z pierw-
szej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez 
ratownika medycznego - panią Klaudię Sowa. Zarów-
no młodzież jak i zaproszeni goście mieli możliwość 
obejrzenia krótkich filmów profilaktycznych, mówią-
cych o handlu ludźmi. Przekaz był jasny i zrozumiały, 
trafiający do wszystkich.

Program „Razem Bezpieczniej” łączy działania Po-
licji, administracji oraz partnerów społecznych, za-
interesowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Jednym z podstawowych założeń przed-
sięwzięcia jest przekonanie młodych ludzi do nawią-
zania trwałego, stałego i naturalnego partnerstwa 
z  Policją oraz innymi służbami niosącymi pomoc. 

Patrząc na czynny udział młodzieży można stwier-
dzić, iż cel został osiągnięty. Gratulujemy wszystkim 
wiedzy i zaangażowania. 
      (MDS)

Marzenia stały się motywem przewodnim uroczystości 15-lecia Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, 
która odbyła się w dniu 17 października 2018 r. w Przemkowskim Ośrodku Kultury. Uroczystość połączona 
została z obchodami Dnia Edukacji Narodowej i uświetniona wydaniem książki opisującej 15 lat działalności 
Zespołu Szkół w Przemkowie.

Około 200 gości przywitała piosenką „Siła marzeń” Aleksandra Piotrowska, uczennica klasy II LO w Przemko-
wie. Po wysłuchaniu utworu głos zabrali prowadzący Patrycja Piech i Damian Janus, jakże znamiennymi sło-
wami Marka Twaina: „Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą Twoje marzenia. Mali ludzie zawsze to robią. 
Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki”. 

Po przywitaniu zebranych przez dyrektora szkoły Monikę Dźwigaj wysłuchaliśmy wielu miłych słów i życzeń 
od przybyłych na uroczystość gości. W trakcie apelu odbyło się również ślubowanie uczniów klas pierwszych. 
Jednym z artystycznych akcentów, który był jednocześnie życzeniami dla wszystkich pracowników Zespołu 
Szkół była piękna recytacja wiersza „Trzeba marzyć” w wykonaniu uczennic klasy I LO Zuzanny Świdzińskiej 
i Malwiny Lipiec. W dalszej części eksperymenty kuchenne - a właściwie pedagogiczne - Huberta Masternaka 
i Patryka Skrobaka doprowadziły nas do autoprezentacji uczniów klasy II LO Dominiki Kowalskiej i Dariusza 
Góralskiego. Autoprezentacja uczniów była w całości ich autorstwa. I jak słusznie zaznaczyli prowadzący, z ta-
kimi eksperymentami są w stanie wytrzymać wyłącznie anioły, czyli nauczyciele Zespołu Szkół. Z dedykacją dla 
byłych i obecnych pedagogów wysłuchaliśmy piosenki „A ja będę Twym Aniołem” w wykonaniu Oli Piotrow-
skiej i Szymona Dryja. Na naszej akademii nie zabrakło humoru. Mieliśmy możliwość obejrzenia premiery au-
torskiego kabaretu „Pawełek” uczniów klasy I LO. W kabarecie wystąpili: Igor Grocholski, Jakub Panicz i Julian 
Wojtowicz. Po sporej dawce humoru zaprosiliśmy na chwilę refleksji. Najpierw obejrzeliśmy taniec Adrianny 
Jagielskiej uczennicy klasy III LO. Następnie wysłuchaliśmy profesjonalnego wykonania utworu Czesława Nie-
mena przez Panią Karolinę Furmanowicz, która uczyła języka angielskiego w ZS w latach 2007 - 2017. 
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Występy poprzedziły prezentację historii 15 lat naszej szkoły. Prezentacja została połączona przez dyrekto-
ra szkoły Monikę Dźwigaj z promocją publikacji, wydanej na okoliczność 15 lat działalności Zespołu Szkół. 
W tej części uroczystości, poza Panią dyrektor głos zabrali również współautorzy książki prof. Stefan Dudra 
i Paweł Kuźmiak. Podzielili się oni swoją refleksją na temat pracy nad książką i podziękowali wszystkim, 
którzy przyczynili się do jej powstania. „Pisanie książek jest dla mnie wielkim wyzwaniem i przygodą inte-
lektualną. Traktuję to jako pewien obowiązek, którego celem jest zatrzymanie w „kadrze kartki” tej odległej 
i bliskiej przeszłości. Przeszłości, która jest jednocześnie ważnym elementem budowania teraźniejszości”. - 
Powiedział prof. Stefan Dudra - „Takim wyzwaniem była praca z moimi przyjaciółmi, nad prezentowaną dzi-
siaj monografią, która stała się dla mnie osobiście odkrywaniem dziejów tego co działo się w Zespole Szkół 
w ostatnim piętnastoleciu. A działo się naprawdę dużo. Jestem dumny, że dzisiaj mogę powiedzieć o Zespo-
le Szkół, że jest to „Nasza Szkoła”, o którą należy dbać, aby w dalszym ciągu mogła się rozwijać”. Autorzy 
złożyli podziękowania dyrektorom, którzy kierowali Zespołem Szkół, wszystkim nauczycielom, którzy z za-
angażowaniem włączyli się w pracę dydaktyczną i pozadydaktyczną Zespołu oraz uczniom, którzy zdecy-
dowali się kontynuować edukację w Przemkowie. Do tych podziękowań dyrektor szkoły dołączyła serdecz-
ne podziękowania dla Burmistrza Przemkowa Pana Jerzego Szczupaka za sfinansowanie wydania publikacji.  
W czasie prezentacji historii 15 lat działalności ZS, wspominana uroczystość Nadania Szkole Imienia Ireny Sen-
dler, została podkreślona recytacją wierszy ku czci Patronki w wykonaniu Nikoli Sikorskiej, Huberta Masternaka 
oraz Patryka Skrobaka. Ogrom wartości edukacyjnych i wychowawczych, jakie niosą za sobą wszystkie reali-
zowane w szkole działania, przedstawione w prezentacji przez dyrektora szkoły Monikę Dźwigaj, wymownie 
podsumowała słowami Elizy Orzeszkowej Joanna Mackiewicz - uczennica klasy II LO. 

Isabel Allende powiedziała „Opisuj to, co nie powinno zostać zapomniane”. „Niech ta publikacja będzie zwień-
czeniem pewnego dzieła, niech stanie się naszym hołdem dla wszystkich pracowników i uczniów ZS w Przem-
kowie” - zakończyła swoją wypowiedź dyrektor Monika Dźwigaj i zaprosiła wszystkich do lektury. Ostatnim 
artystycznym akcentem wieczoru był występ naszego marzyciela Szymona Dryja w piosence „Chcę tu zostać”. 
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Podsumowując uroczystość Dyrektor Monika Dźwigaj powiedziała: „Podążajcie za swoimi marzeniami i nie 
pozwólcie by ktokolwiek zawrócił was ze ścieżki, którą wybraliście. Wierzcie w siebie i nie bójcie się realizować 
swoich planów. Możliwe, że będziecie musieli podjąć ryzyko i bardzo się napracować, ale dzięki temu odnajdzie-
cie satysfakcję i spokój wewnętrzny. Spełniajcie swoje marzenia!”. Wszyscy obecni na uroczystości otrzymali 
wydaną na uroczystość 15-lecia Zespołu Szkół książkę. 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie serdecznie dziękuje wszystkim za przybycie na uro-
czystość. Dziękuję nauczycielom i uczniom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie święta. Szczególne 
podziękowania kieruję do wymienionych w artykule młodych artystów oraz nauczycieli: Danuty Nowakowskiej, 
Renaty Podgórskiej, Iwony Łopacińskiej-Skraba, Jolanty Trygar, Małgorzaty Zawiłowicz oraz Adama Rusyn-
ko i Magdaleny Żuchowskiej-Jakubowskiej. Dziękuję współautorom prezentowanej publikacji: prof. Stefanowi 
Dudrze i Pawłowi Kuźmiakowi za ogrom pracy włożony w jej powstanie i wiarę w to, że „marzenia się spełniają” 
oraz Burmistrzowi Przemkowa - Jerzemu Szczupakowi za sfinansowanie wydania książki oraz udzielane szkole 
szerokie wsparcie.            (M.D)

Jak można wnioskować po ilości wydarzeń w naszej szkole, szybko wdrożyliśmy się do pracy po wakacjach. Obok 
zajęć lekcyjnych pojawiło się wiele wydarzeń, które mają na celu kształtowanie właściwych postaw i  zachowań 
oraz  realizowanie założenia koncepcji „nauki przez zabawę”.

Szkolny Zespół Ludowy „Tęcza”   
W szkole bardzo prężnie działa Zespół Ludowy „Tęcza” pod przewodnictwem Pani Dyrektor Marzeny Białej 
oraz pani Moniki Rychlewicz. Zespół uczestniczy zarówno w uroczystościach szkolnych jak i gminnych. „Tęcza” 
ozdobiła swymi występami „Święto Młodzieży Wrzosowej Krainy”, podczas którego integrują się uczniowie ze 
szkół naszej Gminy. Wystąpiła na XV Jubileuszowym Spotkaniu Integracyjnym w Szkole Podstawowej nr 1, 
a następnie wzięła udział we wspólnym przemarszu na start i  Ogólnopolskim Biegu po Miód.
Niecodzienne spotkanie. Zafascynowani ludowym charakterem „Tęczy”, amerykańscy żołnierze stacjonujący 
w Polsce zapragnęli odwiedzić naszą szkołę. Była to niezwykła okazja do zaprezentowania dorobku zespołu 
oraz zapoznania obcokrajowców z pięknem polskiej kultury ludowej. Po występie uczniowie mieli możliwość 
porozumiewania się w języku angielskim. Podczas zwiedzania szkoły żołnierze bardzo pochlebnie wypowiadali 
się na temat panującego tu klimatu i otwartości oraz serdeczności dzieci, a przebywanie z naszymi uczniami 
pozwoliło im doświadczyć prawdziwej polskiej gościnności oraz niczym nieskrępowanej otwartości naszych 
uczniów. Wszyscy byli bardzo zafascynowani i wzruszeni tym spotkaniem.  

Co słychać w PSP w Wysokiej
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Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości. 
Uroczyście i w kilku etapach obchodziliśmy Rocznicę 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Działania 
rozpoczęliśmy w październiku wycieczką krajoznawczo- patriotyczno – historyczną do Głogowa oraz udziałem 
w warsztatach z szycia kotylionów. 
W piątek, 9 listopada włączyliśmy się do akcji śpiewania Hymnu „Rekord dla Niepodległej”. W otoczeniu 
symboli narodowych i w ubiorach o barwach narodowych, równo o godz. 11.11 głośno i z entuzjazmem wraz 
z  wszystkimi nauczycielami i pracownikami szkoły odśpiewaliśmy 4 zwrotki Hymnu Polski.  Przed odśpiewaniem 
hymnu Milena Kamoda, Jakub Krawczonek i Alan Wójcik przypomnieli historię jego powstawania i zaprosili do 
obejrzenia teledysku utworu  pt.”Niepodległość”. Każda z klas wykonała plakat o tematyce niepodległościowej. 
Tego samego dnia uczniowie klas 7 i 8 mieli przyjemność obejrzeć w Przemkowskim Ośrodku Kultury spektakl 
teatralny Dziady cz. II  Adama Mickiewicza w reżyserii pani Gizeli Smalec. Swoje umiejętności aktorskie 
prezentowały Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i należy podkreślić, iż uczyniły to z prawdziwym 
profesjonalizmem. Z pełnym oddaniem i z wiarygodnością odgrywały swoje role. Wielki podziw budziła 
umiejętność zapamiętania tak długich kwestii, które nasz wieszcz narodowy nakreślił w swym dramacie. 
Nastrój tajemniczości stworzyła wyjątkowa scenografia. Kaplica z misternie przygotowanym ołtarzem, blask 
świec oraz półmrok stworzyły autentyczny nastrój tajemnicy i grozy panujący w utworze. Uczniowie klasy 7 i 8 
w towarzystwie kolegów z LO z Zespołu Szkół w Przemkowie oglądali spektakl w zupełnej ciszy i w pełnym 
skupieniu. Bardzo się zdziwili i ucieszyli, gdy wśród grona aktorów pojawiła się  uczennica klasy drugiej – Julia 
Łeńska, która wcieliła się w rolę jednego z Aniołków obok Olgierda Więckowskiego. Starsi koledzy spoglądali 
na małych kolegów aktorów z uznaniem. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak wytrawnym spotkaniu 
z kulturą wysoką na rodzimym gruncie.
Podczas głównych uroczystości Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbyły się 
11.11.2018 r. w Przemkowie poczet sztandarowy reprezentował naszą szkołę w uroczystej mszy świętej, następnie 
uczestniczyliśmy w przemarszu pod pomnik Dzieci Wojny oraz do Parku Miejskiego, gdzie uczniowie zespołu 
„Tęcza” wraz z mieszkańcami wsi Wysoka, Wilkocin, Karpie, Ostaszów - uczestnikami projektu „Łączą nas 
barwy ludowe i tęczowa tradycja” zaśpiewali wspólnie pieśni patriotyczne. 
Dopełnieniem Obchodów był udział uczniów w Szkolnym Turnieju Historycznym, który opracowały p. Joanna 
Cichocka i Aneta Sołtysiak. Uczniowie do Turnieju przygotowywali się od kilku tygodni. W kolejnych 
konkurencjach musieli wykazać się konkretną wiedzą historyczną dotyczącą odzyskania niepodległości, 
umiejętnością współpracy, układania puzzli, znajomością 
hymnu, czy też mapy i regionów Polski. Walka była 
bardzo emocjonująca. Ostatecznie zwyciężyła klasa VI.
Dolnośląskie Małe Granty.
Niezwykle ważnym wydarzeniem dla społeczności 
szkolnej oraz lokalnej była Gala zakończenia projektu 
„Łączą nas barwy kultury i tęczowa tradycja” połączona 
z obchodami 100 - lecia odzyskania Niepodległości, która 
odbyła się 16 listopada 2018r. Pomysł na projekt zrodził 
się we wrześniu z inicjatywy Pani dyrektor. Marzena 
Biała wraz z Marią Dalecką i Hanną Żmijewską zawiązały 
grupę nieformalną „Razem dla tradycji”, która aplikowała 
w programie Dolnośląskie Małe Granty na inicjatywy 
społeczne realizowane na Dolnym Śląsku. Głównym 
celem projektu było wsparcie, integracja i wzmacnianie 
lokalnej społeczności. W ramach jego realizacji  uczniowie uczestniczyli w warsztatach wokalnych, ceramicznych 
i rękodzieła. Kilka sobotnich poranków wraz z opiekunami nasi uczniowie spędzili w pracowni ceramicznej pani 
Małgorzaty Somerfeld-Lasko w Ostaszowie. Kolejna grupa wraz z Panią Marią Dalecką chętnie wstawiała się 
w filii biblioteki miejskiej w Wysokiej, by tam w gronie seniorów i mieszkańców gminy zdobywać umiejętności 
rękodzieła ludowego oraz wspólnie śpiewać pieśni ludowe i patriotyczne. Natomiast na zajęciach wokalnych 
przeprowadzano warsztaty śpiewu pod okiem Pani Marzeny Białej. Nie tylko uczniowie pracowali nad swoim 
głosem, jego czystością, barwą oraz zdobywali wiedzę o historii i genezie wyśpiewywanych utworów. Efekt 



Wieści Przemkowskie nr 3/2018URZĄD MIEJSKI

22

kilkutygodniowych prac został zaprezentowane podczas Gali zakończenia projektu. Jak w swoich wypowiedziach 
podkreślali prowadzący, Magdalena Talaga, Ilona Łukawy, Aleksandra Mazur, Roksana Wiśniewska, Milena 
Kamoda, realizacja projektu pozwoliła połączyć pokolenia i odkryć piękno tkwiące w kulturze ludowej, tradycjach, 
zwyczajach oraz piosenkach, a przede wszystkim w ludziach, którzy tak wiele mogą dać sobie nawzajem. Na 
zakończenie Gali uczniowie klasy VI: Nikola Niewieściuk, Dawid Kasperski, Malwina Fijas, Maja Kosińska, 
Igor Owieczkin – Pilarek,  Jakub Kiziuk, Magdalena Kasperska i Jakub Krawczonek  zaprezentowali niezwykłą 
choreografię taneczną z barwami narodowymi. To był prawdziwie poruszający moment. 

Projekt pn. „Uczę się i rozwijam. Wsparcie szkół podstawowych” 
Od połowy września odbywają się w naszej szkole zajęcia w ramach projektu. Uczniowie uczestniczą w  zajęciach 
wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia z 
matematyki, biologii, chemii, przyrody oraz języka 
angielskiego. 
Od października w szkole odbywają się cykliczne zajęcia 
i zabawy z doświadczeniami. Lekcje z eksperymentami 
zostały zainicjowane z myślą o rozbudzaniu i rozwijaniu 
pasji badawczej wśród uczniów. Podczas pokazu dzieci 
obserwowały szereg reakcji chemicznych i śledziły 
zachodzące efekty. Zaskakujące wytwory powstające 
podczas interakcji różnych substancji i odczynników 
zaskoczyły każdego, kto obserwował to widowisko. 
Niektóre z przeprowadzanych eksperymentów 
przybliżały reakcje barwne inne to demonstracja 
zaskakujących właściwości substancji. Doświadczenia 
były przeprowadzone przez panią Małgosię – animatorkę i 
doktor chemii, która wykazała się pomysłowością, kreatywnością i innowacyjnością oraz niezwykłym podejściem 
do dzieci. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni i chętni do współpracy. 

Inne działania i wydarzenia
Nieodłącznym elementem pracy szkoły jest udział uczniów w konkursach, dzięki którym mogą sprawdzać swoje 
umiejętności i wiedzę. 19 listopada wszyscy trzymali kciuki za Olę Mazur, która dostała się do etapu powiatowego 
zDolnego Ślązaczka z języka angielskiego. Natomiast następnego dnia Ola wraz z Mileną Kamodą wzięły udział 
w powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej „Kocham Cię Ojczyzno” w Gaworzycach. Dziewczyny pięknie 
się zaprezentowały, ale niestety nie zdobyły nagród. Natomiast udało się ich młodszym koleżankom: Julia Łeńska 
z kl. II zdobyła I pierwsze miejsce, Natalia Gacek wyróżnienie, a wśród godnych reprezentantów szkoły znaleźli 
się także Malwina Fijas z kl. VI, która po raz pierwszy uczestniczyła w konkursie recytatorskim oraz Krystian 
Ślusarski uczeń kl. IV. 

W tradycję szkolnych konkursów wpisuje się Szkolny Konkurs Matematyczny pod nazwą „Szkolny Mistrz 
Tabliczki Mnożenia i Dzielenia”, którego pomysłodawczynią jest p. Hanna Żmijewska. Konkurs jest realizowany 
w ramach obchodów Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Półfinał wyłonił sześciu finalistów, którzy 30 
października, na sali gimnastycznej w obecności całej społeczności szkolnej, dali popis swoich umiejętności. 
Mistrzem został uczeń klasy 6 Dawid Kasperski, który obronił zeszłoroczny tytuł. Drugie miejsce zdobył Alan 
Wójcik, również uczeń klasy 6. Trzecie miejsce wywalczył Mateusz Fuks uczeń klasy siódmej, który już po raz 
czwarty jest laureatem tego konkursu. 

Natomiast 05.10.2018 roku uczniowie (pod opieką p. Agaty Mielczarek) z klasy VI- Dawid Kasperski, Jakub 
Krawczonek, Karol Skraba oraz z klasy VII – Grzegorz Rydzanicz, Fabian Sawicki, Filip Kaźmierczak, zajęli 
II miejsce w XVIII Konkursie Wiedzy Przyrodniczo - Ekologiczno – Wędkarskiej.  W konkursie uczestniczyły 
reprezentacje szkół z terenu Gminy Przemków. Zmagania toczyły się w trzech kategoriach tematycznych: przyroda, 
ekologia i wędkarstwo oraz w konkurencjach sprawnościowych (rzut do celu, łapanie motyli) i segregacja śmieci. 
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Święto Szkoły i Święto Niepodległości w SP2

O ile z wiedzą uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze, to zabrakło „szczęścia” w łowieniu ryb. Chłopcom 
„ryba nie brała” i ostatecznie jedynie Fabianowi udało się złowić 2 ryby. Oczywiście wszystkie ryby złowione 
przez uczestników konkursu, po zważeniu, określeniu gatunku, wymiaru ochronnego i limitu połowu- zostały 
wypuszczone do zbiornika wodnego.

Wśród bogatej galerii wydarzeń z życia szkoły nie zabrakło apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączonego 
z Pasowaniem uczniów klasy 1. Obchodów Dnia Chłopaka, Andrzejek i innych wydarzeń, które na bieżąco 
i  szczegółowo są opisywane na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook. 

       (I.N & A.S)

9 listopada 2018 roku obchodziliśmy Święto Szko-
ły i  100. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Podczas uroczystości pierwszoklasiści zosta-
li przyjęci w poczet uczniów szkoły i to właśnie Oni 
rozpoczęli spotkanie tańcząc poloneza. Wszyscy ze-
brani byli pod ogromnym wrażeniem kunsztu tych 
małych tancerzy. Po krótkim programie artystycznym 
wicedyrektor szkoły pani Dorota Gołaś dokonała aktu 
pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie. Pierwszokla-
siści zostali obdarowani prezentami od gości i Rady 
Rodziców, co sprawiło im ogromną przyjemność. Po 
krótkiej przerwie rozpoczęła się druga część uroczy-
stości poświęcona Świętu Niepodległości. Najpierw 
został wprowadzony Poczet Sztandarowy i Flagowy, 
a następnie wszyscy zgromadzeni odśpiewali cztery 
zwrotki hymnu państwowego. W ten sposób szkoła 
włączyła się do akcji MEN „Rekord dla Niepodle-
głej”, która polegała na tym, aby 9 listopada o godzinie 
11.11 odśpiewać, w jak największej ilości szkół w Pol-
sce, cały hymn państwowy. Kolejno został zaprezento-
wany przez członków koła teatralnego montaż słow-
no-muzyczny. Po jego obejrzeniu rozległy się gromkie 
brawa i słowa uznania dla występującej młodzieży. 

W przygotowanie uroczystości zaangażowali się na-
uczyciele: Dorota Guzikowska, Jolanta Janikowska, 
Monika Bahrij, Waldemar Łapkowski,  Jolanta Rekut, 
Dorota Makowiec, Tomasz Dworczyński, Wanda Ej-
smont, Uszula Ropuszyńska.

11 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 zo-
stał zaprezentowany dla lokalnego środowiska montaż 
słowno-muzyczny z okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Na występie gościliśmy 
Senator RP panią Dorotę Czudowską, zastępcę prze-
wodniczącego Rady Powiatu Polkowickiego pana 
Krzysztofa Nowickiego oraz panią Helenę Krupską 
i  mieszkańców Przemkowa. Na początku został wpro-
wadzony Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 
2 im.Wojska Polskiego w  Przemkowie i Poczet Flago-
wy, następnie odśpiewano hymn państwowy. Po części 
oficjalnej członkowie koła teatralnego zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny. Po jego obejrzeniu wszy-
scy uczestnicy spotkania z dużym zaangażowaniem 
włączyli się w śpiew piosenek patriotycznych. Cały 
wieczór przepełniony był patriotyczną atmosferą i upły-
nął  miło i serdecznie.      
           (DG)
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Nietypowe spotkanie z historią
Propozycja włączenia Zespołu Szkół im. Ireny Sen-

dler w Przemkowie do projektu „Jednostka w wirach 
historii – losy indywidualne w uniwersalnym prze-
kazie literatury faktu” realizowanego przez Ośrodek 
KARTA w Warszawie, stała się dla uczniów okazją do, 
innego od typowej lekcji, spotkania z historią. 

W dniu 6 listopada 2018 roku przedstawiciele „Kar-
ty” wraz z aktorami teatru Ochota przeprowadzili 
warsztaty historyczno-teatralne z uczniami klas I i II 
Liceum Ogólnokształcącego. 7 listopada warsztaty zo
Warsztaty i spotkanie z pracownikami Ośrodka KAR-
TA i aktorami teatru Ochota przyczyniły się do  kry-
tycznego i twórczego myślenia wśród uczestników 
projektu wobec historycznych tekstów źródłowych. 
Dzięki podjętym działaniom bliższe stały się dla mło-

dzieży, jak i wielu osób dorosłych, losy jednostki wo-
bec mechanizmów totalitaryzmu i wojny. 

Projekt stał się możliwością pokazania odmiennej 
formy od codziennej praktyki dydaktycznej, a jedno-
cześnie wspomagającą, formą uzupełniania wiedzy 
z historii najnowszej. Projekt spotkał się z dużym za-
interesowaniem odbiorców, był komentowany i pod-
dawany analizie zarówno w szkole jak i w lokalnym 
środowisku. Jest on wartościowy pod względem po-
znawczym. Zawiera również pozytywne treści wy-
chowawcze. Kształtuje odpowiednie postawy służą-
ce budowie państwa demokratycznego, wolnego od 
wszelkich szeroko rozumianych aspektów totalitary-
zmu.     

         (M.D.)
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W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości, 
w tym roku szkolnym dyrekcja i nauczyciele Zespołu 
Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie szczególnie 
skupią się na kształtowaniu patriotycznych postaw 
wśród uczniów. Pozyskaliśmy na ten cel dofinanso-
wanie w wysokości 7 000 zł z Fundacji Banku Za-
chodniego WBK Grupa Santander (obecnie Funda-
cja Santander Bank Polska) w ramach programu 
„Bank Ambitnej Młodzieży”. Dotacja pozwoli na  
realizację projektu  „Przemkowski Licealista -  ak-
tywny obywatel w Niepodległej Polsce”. Autorem 
wniosku o dofinansowanie oraz szkolnym koordyna-
torem projektu jest dyrektor szkoły Monika Dźwigaj. 

Projekt finansowany przez 
Fundację Santander Bank Polska

Projekt zakłada pogłębienie świadomości znaczenia 
niepodległości wśród licealistów. Młodzież nauczy 
się oceniać teraźniejszość i patrzeć w przyszłość, 
odnosząc się do historii, ważnych wydarzeń i zna-
czących postaci. Poprzez podjęte w projekcie dzia-
łania tzn. organizację tematycznych wycieczek edu-
kacyjnych, warsztatów i wykładów, debat i spotkań 
młodzież zmieni swój światopogląd na temat historii 
i zagadnień politycznych. Rozwinie postawę obywa-
telską, jaka jest kluczową bazą do rozwoju niepodle-
głego państwa. 

Projekt uwzględniał wyjazd uczniów (w tym człon-
ków „Koła młodego politologa”) na wycieczkę edu-
kacyjną do Warszawy. Miała ona miejsce w dniach 
12-16 września 2018r. Opiekę nad uczniami pełnili 
dyrektor szkoły Monika Dźwigaj i prof. Stefan Dudra. 
Główne cele wyjazdu to: uczczenie 100-lecia odzy-
skania niepodległości poprzez aktywizującą młodzież 
działalność edukacyjną, poznanie kraju, jego tradycji, 
zabytków, kultury i historii oraz poszerzenie wiedzy 
uczniów z zakresu walk o wolność i niepodległość. 
Ważną wartością dodaną wyjazdu była integracja 
uczniów LO w Przemkowie.

Wyjazd do Warszawy nastąpił w późnych godzinach 
wieczornych, w środę 12 września 2018r. Czwartek 
13 września upłynął na intensywnych spacerach po 
stolicy. Odwiedziliśmy Fundację KARTA i pozna-
liśmy główne cele jej działalności. Następnie zwie-
dziliśmy Muzeum Pawiak oraz Muzeum Żydów Pol-
skich POLIN. 

Wieczorem wszyscy uczestnicy wycieczki wzięli 
udział w zajęciach „Koła młodego politologa” pro-
wadzonych przez prof. UZ Stefana Dudrę. W  piątek 
14 września 2018 r. rano mieliśmy możliwość wej-
ścia do Sejmu i Senatu. Zwiedzanie tych miejsc mo-
gło się odbyć dzięki uprzejmości Biura Senatorskiego 
Pani Senator Doroty Czudowskiej. W  trakcie wizy-
ty w Parlamencie towarzyszyła nam Pani Poseł Ewa 
Szymańska. Po opuszczeniu Sejmu i Senatu udali-
śmy się do Łazienek. Tam poza zwiedzaniem głów-
nych atrakcji m.in. Pałac na Wyspie, Stara i Nowa 
Pomarańczarnia i Szkoła Podchorążych, odbyła się 
krótka lekcja historii o polskich powstaniach naro-
dowo-wyzwoleńczych. Po Łazienkach przeszliśmy 
pod Belweder i Pomnik Józefa Piłsudskiego. W  ko-
lejnych dniach zwiedziliśmy Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz odbyliśmy długi spacer Nowym 
Światem, Krakowskim Przedmieściem pod Pomnik 
Mikołaja Kopernika, aż do Placu Piłsudskiego. Po 
poznaniu historii Grobu Nieznanego Żołnierza i re-
fleksjach przy Pomniku Smoleńskim nastąpiła chwila 
wytchnienia w Ogrodzie Saskim. Dalej skierowali-
śmy się pod Pałac Prezydencki, Kolumnę Zygmunta 
i Zamek Królewski. Wieczorem mogliśmy spędzić 
miło czas na Warszawskiej Starówce. Ostatni dzień 
wycieczki to zwiedzanie Mauzoleum Męczeństwa 
przy Alei Szucha i możliwość obejrzenia wystawy 
dotyczącej niepodległości przy Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej. W niedzielę 16 września będąc na Po-
wązkach złożyliśmy kwiaty na grobie Ireny Sendler 
- naszej patronki. 
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Dyrekcja i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 
Zespołu Szkół w Przemkowie składają podziękowa-
nia Fundacji Santander Bank Polska za otrzymany 
grant, w ramach którego odbyła się wyżej opisana 
wycieczka edukacyjna. Dziękujemy również Pani 
Senator Dorocie Czudowskiej i Pani Poseł Ewie Szy-
mańskiej za możliwość zwiedzania Sejmu i Senatu. 
Dziękujemy pracownikom Fundacji KARTA za miłe 
przyjęcie oraz Panu profesorowi Stefanowi Dudrze 
za wspólny wyjazd i polityczno-historyczne dyskusje 
w dzień i w czasie wieczornych posiedzeń w hostelo-
wej stołówce. 

Kolejnym ważnym punktem projektu będą wyjazdy 
uczniów na zajęcia na Uniwersytet Zielonogórski 
w ramach podpisanej z wydziałem humanistycznym 
umowy patronackiej.  Proponowana tematyka wykła-
dów związana będzie z odzyskaniem przez Polskę 
Niepodległości oraz z walkami Polaków o wolność 
również w innych okresach naszej historii. Planujemy 
również w ramach realizacji projektu zajęcia prowa-
dzone przez pracowników naukowych UZ w Zespole 
Szkół w Przemkowie m.in. Koło Młodego Politolo-
ga (prowadzący prof. politologii UZ Stefan Dudra). 
Uczniowie Zespołu Szkół wezmą udział w szkole-
niach dotyczących Debat oxfordzkich i konkursie de-
bat związanych z tematyką historii Polski.

Projekt zakłada także organizację spotkań z lokalny-
mi władzami samorządowymi oraz z posłami i se-
natorami. Na pierwsze takie spotkanie został już za-
proszony Burmistrz Przemkowa – Jerzy Szczupak. 
Spotkanie miało miejsce 3 października 2018 roku.
Pan Burmistrz odpowiedział na pytania licealistów 
dotyczące jego motywacji do pełnienia funkcji wło-
darza miasta i gminy, swoich osiągnięć w I kaden-
cji i planów na kolejną kadencję. Poruszone zostały 
również problemy nurtujące zarówno młodzież, jak 

i starszych mieszkańców gminy, np. brak wystar-
czającej liczby połączeń autobusowych z miastem 
powiatowym, czy opieka zdrowotna w gminie. Spo-
tkanie z Burmistrzem Przemkowa rozpoczęło cykl 
spotkań pod hasłem „Młodzież kontra”... uczniów 
„Koła Młodego Politologa” z lokalnymi władzami 
samorządowymi i politykami naszego regionu. Dy-
rektor szkoły Monika Dźwigaj, członkowie koła i ich 
opiekun prof. Stefan Dudra dziękują Burmistrzowi 
Przemkowa - Jerzemu Szczupakowi za poświęcony 
czas i konstruktywną rozmowę. 

Kontakt młodzieży z pracownikami Uniwersytetu 
Zielonogórskiego oraz lokalnymi władzami samorzą-
dowymi pozwoli na nowe spojrzenie na otaczającą 
rzeczywistość społeczno-polityczną, na inny sposób 
postrzegania zachodzących zmian w „małej ojczyź-
nie”. Poprzez lokalne wydarzenia, ich analizę, łatwiej 
będzie można zrozumieć zachodzące procesy rów-
nież w skali państwa, Europy i świata. 

Odwołując się do historii chcemy czerpać z wiedzy 
i doświadczenia osób, które przeżyły dramat wojny. 
Stąd pomysł na spotkanie z przedstawicielami stowa-
rzyszenia „Dzieci Wojny” i innymi osobami starszy-
mi pod hasłem „Wspomnienia uczą”. Pierwsze takie 
spotkanie odbyło się 7 grudnia 2018 r.

Dzięki wsparciu Fundacji Santander Bank Polska 
i umożliwieniu przeprowadzenia nietypowych lekcji 
historii wzrośnie w uczniach świadomość o 100-leciu 
odzyskania niepodległości, a nabyte wiedza i umiejęt-
ności kształtować będą wśród nich postawy pro oby-
watelskie i patriotyczne. Otrzymana dotacja została 
przeznaczona głównie na sfinansowanie wyjazdów 
edukacyjnych uczniów. Zakupione zostały również 
materiały dydaktyczne w postaci map politycznych, 
gier edukacyjnych i pozycji książkowych.
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Realizacja projektu zaktywizuje młodzież z małej 
miejscowości do większej aktywności obywatelskiej 
i udoskonalania otaczającej ją rzeczywistości w „ma-
łej ojczyźnie”. Projekt pozwoli im na lepsze zrozu-
mienie otaczającej rzeczywistości i poznanie historii 
Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwe-
stie odzyskania niepodległości, wolności, bohaterów 
historycznych. Wykreuje nowych liderów, którzy 
w przyszłości aktywnie będą działać w samorządzie 
lokalnym oraz na arenie politycznej kraju.

      (MD)

Patrycja Piech - uczennica LO w Przemkowie stypendystką Prezesa Rady Ministrów
Patrycja Piech, uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im Ireny Sendler w Przemkowie, po raz 
drugi otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się 
uczniowie szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących i techników, którzy otrzymali promocję z wy-
różnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub uzyskując szczególne osiągnięcia w co najmniej jed-
nej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej 
dobre. Patrycja spełniła pierwszy warunek uzyskując promocję z wyróżnieniem i najwyższą średnią w naszej 
szkole w roku szkolnym 2017/2018. Wysoka średnia ocen to nie jedyne sukcesy Patrycji. Uczennica, z sukcesami, 
bierze udział w konkursach przedsiębiorczości. Jest utalentowana artystycznie, co możemy zauważyć podczas 
szeregu imprez i uroczystości szkolnych i gminnych. 

10 grudnia 2018 r. Patrycja odebrała akt stypendialny z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka. 
              (M.D.)

VIII edycja konkursu powiatowego „WIEM, UMIEM, ROZUMIEM...„
10 października 2018 r. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie odbył się VIII Powiatowy Turniej 
Interdyscyplinarny dla uczniów szkół z powiatu polkowickiego „WIEM, UMIEM, ROZUMIEM...” pod pa-
tronatem Starosty Polkowickiego. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.

Konkurs obejmuje swoją tematyką pięć przedmiotów: matematykę, informatykę, fizykę i chemię. W tym roku 
szkolnym turniej zgromadził 28 uczestników (16 uczniów ze Szkół Podstawowych oraz 12 uczniów ze Szkół 
Ponadpodstawowych) - łącznie 7 czteroosobowych drużyn ze szkół powiatu polkowickiego. 

Uczestnicy zostali przywitani przez dyrektora Zespołu Szkół w Przemkowie i jednocześnie głównego organiza-
tora konkursu Monikę Dźwigaj. Pani dyrektor poinformowała uczestników o tym, że patronat nad konkursem 
objął, po raz kolejny, Starosta Powiatu Polkowickiego. Następnie, po krótkim występie artystycznym Huberta 
Masternaka - ucznia klasy 1 LO w Zespole Szkół w Przemkowie i przypomnieniu głównych założeń konkursu 
uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań.

Pierwsza konkurencja polegała na drużynowym rozwiązaniu testu, następnie uczniowie odpowiadali na pytania 
dotyczące teorii matematyki, fizyki, chemii i informatyki na wzór teleturnieju 1 z 10. Kolejna konkurencja po-
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legała na rozwiązaniu krzyżówki skojarzeniowej. Najtrudniejsza dla uczniów okazała się ostatnia konkurencja 
z  I  części dotycząca zadań typu Udowodnij, że... . Po podsumowaniu wyników części pierwszej nadszedł czas 
na finał. W finale uczniowie drużynowo rozwiązywali zadania z czterech przedmiotów objętych konkursem.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie (klasa VIII)
II miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie (klasa III gimnazjum)
III miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach (klasa VIII)

IV miejsce - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie (klasa VIII)
W kategorii szkół ponadpodstawowych:
I miejsce - drużyna z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie (klasa II LO)
II miejsce - drużyna z Zespołu Szkół w Chocianowie
III miejsce - drużyna z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie (klasa I LO)

Zespół Szkół w Przemkowie reprezentowały dwie drużyny. W skład drużyny zwycięskiej (klasa 2 LO) weszli: 
Dariusz Góralski, Damian Janus, Aleksandra Jas, Patryk Skrobak. Skład drużyny z klasy 1 LO to: Igor Grochol-
ski, Jakub Hybner, Jakub Panicz, Aleksandra Oruba. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie dziękuje Starostwu Powiatowemu za objęcie patronatu nad turniejem 
i ufundowanie nagród dla laureatów, a nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu 
i pomoc w jego organizacji.           (M.D.)
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Stypendysta Programu „zDolny Śląsk”
Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2018 przyznała 57 stypendiów 
w XVIII Konkursie Programu Stypendialnego “zDolny Śląsk”. Z powiatu polkowickiego Stypendium „zDolny 
Śląsk” otrzymało troje uczniów – jeden uczeń ze szkoły podstawowej, jeden ze starszych klas szkół podstawo-
wych i gimnazjów i jedna uczennica ze szkół średnich. Wśród tej trójki po raz trzeci z rzędu Laureatem Stypen-
dium „zDolny Śląsk” wśród uczniów szkół podstawowych został Michał Dźwigaj uczeń Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie, którego nagrodzono ponownie za osiągnięcia naukowe.

Do tegorocznego konkursu wpłynęło ponad 250 wniosków, z których Kapituła przyznała 56 stypendiów. Dla 
„młodszych” uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6) przyznano 18 stypendiów (w tym 6  za osiągnięcia na-
ukowe), dla uczniów i absolwentów gimnazjów i starszych klas szkoły podstawowej (7-8) 24, zaś dla uczniów 
i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 14. Zdolni Dolnoślązacy zostali docenieni za osiągnięcia naukowe, 
artystyczne, sportowe i działalność społeczną. 

Michał Dźwigaj jest obecnie uczniem klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemkowie. W poprzednim 
roku szkolnym był jednym z trojga uczniów, którzy zdobyli najwyższą średnią ocen w szkole. Ma wiele osiągnięć 
matematycznych na szczeblu gminy, powiatu czy też województwa i kraju. Wśród nich wymienić należy szcze-
gólnie: wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY, II miejsce w konkursie 
Liga Zadaniowa Wrocławskiego Portalu Matematycznego w kategorii „Szkoły podstawowe”, bardzo dobry wy-
nik w IV edycji konkursu MAKS MATEMATYCZNY (5-te miejsce w województwie dolnośląskim), V miejsce 
w kraju i tytuł Laureata Ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z matematyki OLIMPUS Sesja zimowa, bar-
dzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT (3-cie miejsce w województwie dolnoślą-
skim), bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie ALFIK MATEMATYCZNY. 

Jak widać uczeń wykazuje szczególne uzdolnienia w zakresie matematyki. Z sukcesami bierze udział w konkursach 
z języka niemieckiego, historii i wiedzy biblijnej. W roku szkolnym 2017/2018 Michał został Laureatem II Stop-
nia Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Archimedes Plus”, laureatem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej, laureatem I miejsca w VI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Obcojęzycznej oraz 



Wieści Przemkowskie nr 3/2018URZĄD MIEJSKI

30

laureatem II miejsca w III Powiatowym Konkursie 
Językowym. Interesują go szczególnie gry i łami-
główki logiczne, ale zawsze na pierwszym miejscu 
jest królowa nauk - matematyka. Pasją, która stara się 
rozwijać w wolnym czasie są szachy, w którą gra od 
przedszkola. Od pięciu lat reprezentuje szkołę w  Mi-
strzostwach Dolnego Śląska  w szachach drużyno-
wych szkół. Uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach 
szachowych, należy do UKS „Szach-Mat Przem-
ków”. Od niedawna pasją Michała stała się roboty-
ka. Od września ubiegłego roku uczęszcza na zajęcia 
robotyki w Gminnym Centrum Robotyki w Zespole 
Szkół im. Ireny Sendler w  Przemkowie. Jest także 
ministrantem w  parafii pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny w Przemkowie. W wolnym czasie, 
jak każdy nastolatek, lubi grać w gry komputerowe, 
poczytać ciekawą książkę lub obejrzeć dobry film. 

Akt Stypendialny Michał otrzymał 1 grudnia z rąk 
przedstawicieli Dolnośląskiej Kapituły Wspierania 
Uzdolnień, w tym od prezesa Fundacji Edukacji Mię-
dzynarodowej oraz przedstawicieli samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Uroczysta Gala została 
zorganizowana w siedzibie Fundacji Edukacji Mię-
dzynarodowej we Wrocławiu. W Gali uczestniczyli 
przedstawiciele Dolnośląskiej Kapituły Wspierania 
Uzdolnień, Urzędu Marszałkowskiego, Dolnoślą-
skiego Kuratora Oświaty.    (M.D.)

Organizatorem wojewódzkich konkursów przedmiotowych „zDolny Ślązaczek” jest Dolnośląski Kurator Oświa-
ty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Na-
uczycieli we Wrocławiu. W roku szkolnym 2018/2019 konkursy realizowane są z: języka polskiego, matematyki, 
języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Mogli brać w nich udział wszyscy uczniowie klas IV–VIII szkół 
podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Konkursy realizowane są w ramach Dolnośląskiego Sys-
temu Wspierania Uzdolnień. Realizatorem konkursów jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we 
Wrocławiu we współpracy z powiatowymi ośrodkami doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami 
szkół podstawowych. 
W październiku 2018 r., w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemkowie odbyły się szkolne eliminacje konkursu z  wy-
mienionych wyżej przedmiotów. Uczeń klasy VII b Michał Dźwigaj, 13 listopada 2018, jako jedyny reprezentował 
naszą gminę na etapie powiatowym konkursu „zDolny Ślązaczek” z matematyki. W etapie tym w całym woje-
wództwie brało udział łącznie 820 uczniów. Do finału zakwalifikowały się 92 osoby, wśród nich jest uczeń SP 
nr 1 w Przemkowie Michał Dźwigaj. W styczniu 2019 r. Michał weźmie udział w finale wojewódzkim konkursu. 
Opiekę merytoryczną nad Michałem pełni nauczyciel matematyki Ewa Kuźmiak.
Udział w konkursie daje wspaniałą okazję do samopoznania, porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami 
uczniów z innych szkół i środowisk. Konkurs jest regionalną formą wspierania uzdolnień uczniów na poziomie 
szkoły, powiatu i województwa dolnośląskiego.        (MD)

Sukces w konkursie „zDolny Ślązaczek„
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Po kilku miesiącach oczekiwania, doczekaliśmy się 
montażu nowego zestawu zabawowego na placu za-
baw. Zestaw został zakupiony ze środków Gminy 
Przemków i Rady Rodziców. Będzie służył naszym 
przedszkolakom, szczególnie tym z grup młodszych. 
Pomimo jesiennej pogody nasze maluchy przetesto-
wały już zjeżdżalnie i nie mogą się doczekać wiosny, 
kiedy będzie można regularnie korzystać z zabawy na 
placu. 
Chcielibyśmy serdecznie podziękować burmistrzowi 
Przemkowa i Radzie Rodziców za sfinansowanie za-
kupu.      (PP1)

Nowe atrakcje w PP1

Realizujemy projekt w PP1
Począwszy od września w Publicznym Przedszkolu nr 1 realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej pn. „Mądre wsparcie w przedszkolu szansą na lepszy start dziecka niepełnosprawnego”. 
Nasi wychowankowie, szczególnie ci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczestniczą w dodatkowych zaję-
ciach o charakterze terapeutycznym np. teatroterapii, socjoterapii arteterapii i rytmice, a także indywidualnych 
zajęciach hipoterapii, dogoterapii, biofeedbacku i integracji sensorycznej. 
Wprawdzie zajęciami w ramach projektu objętych jest tylko 40 dzieci z oddziałów integracyjnych „Motylki” 
i „Krasnoludki”, jednakże wszyscy korzystamy ze sprzętu zakupionego w ramach projektu. Poza nowymi meblami 
i sprzętem komputerowym najbardziej cieszy nas nowe wyposażenie kuchni. Zakupiliśmy nowoczesny piec kon-
wekcyjno-parowy, profesjonalną sokowirówkę i blender. Dzięki nim jadłospis naszych przedszkolaków wzbogacił 
się o gamę różnorodnych posiłków, a potrawy są zdrowsze i chętniej zjadane przez maluchy.
              (WB)
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Z życ ia Pub l i cznego P rzedszko la nr 2 w P rzemkow i e
Rozwijamy swoje  talenty 
Dzieci z grupy „ Pracowite Pszczółki” wcieliły się w role aktorów i zaprezentowały przedstawienie „Dom Pod 
Grzybem”. Przedstawienie miały okazję zobaczyć dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie, 
rodzice i oczywiście cała społeczność przedszkolna. 

Święto naszych Pań 
13 października br. w naszym przedszkolu uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dzieci z grupy 
„Kotki” przedstawiły krótką akademię. Wszystkie Panie otrzymały skromne upominki oraz słodki poczęstunek 
– przepyszny tort od Rady Rodziców.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci  
19 października br. w przedszkolu odbyło się spotkanie przedszkolaków z policjantami p. Damianem Droszczak 
i Piotrem Piech. Celem wizyty było przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Policjanci przybliżyli 
dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przypomnieli numery alarmowe oraz 
zasady zachowania się podczas spotkania z nieznajomym. Przedszkolaki dowiedziały się, jak bezpiecznie 
podróżować, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Panowie policjanci 

przypomnieli również o konieczności noszenia ubrań 
i  obuwia posiadającego elementy odblaskowe. 

23 października br. dzieci z grupy „Pracowite Pszczółki” 
udały się na wycieczkę „Na skrzyżowanie” wraz 
z  policjantem p. Damianem Droszczak. Policjant 
przybliżył dzieciom podstawowe zasady ruchu drogowego. Przedszkolaki poznały miejsce przejścia dla pieszych, 
uczyły się prawidłowego przejścia po pasach. Zwróciliśmy uwagę dzieci na dwa podstawowe znaki drogowe 
„Uwaga dzieci”, „Przejście dla pieszych”. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały od p. policjanta opaski 
odblaskowe.

Sukces Hani Hanna Śmiałko z grupy Pracowite Pszczółki zdobyła wyróżnienie w wojewódzkim konkursie  
patriotyczno – plastycznym „Czerwień to miłość, biel serce czyste - piękne są nasze barwy ojczyste” 
organizowanym przez Przedszkole nr 47„Leśny Ludek” we Wrocławiu.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!
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Konkurs pt.”Cztery pory roku – Jesień” 
6 listopada br. nasze przedszkolaki wybrały się na konkurs pt.”Cztery pory roku - Jesień” organizowanym 
w  Szkole Podstawowej w Buczynie. Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy „Pracowite Pszczółki”. 
W ramach konkursu odbyły się różne konkurencje, gry i zabawy oraz był słodki poczęstunek.

 Zajęcia z udzielania  pierwszej pomocy
7 listopada br. dzieci z grupy „Pracowite Pszczółki” 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. Była to doskonała lekcja - połączenie zabawy 
z  przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt - ratowanie życia.

Wycieczka do kopalni
15 listopada br. dzieci z grup „Pracowite Pszczółki„ i „Żabki” wzięły udział w wycieczce do kopalni ZG Lubin. 
Przewodnik ratownictwa górniczego przybliżył dzieciom pracę górnika. Dzieci zwiedziły łaźnię, lampownię 
oraz dyspozytornię, zapoznały się z aparatem ucieczkowym i zasadami ewidencji na dole kopalni. Następnie cała 
grupa udała się do Centrum Jednostki Ratownictwa Górniczego. W sali audiowizualnej prezentowane były filmy 
o wydobyciu rudy miedzi. W sali dodatkowo znajdowały się zdjęcia z historii zakładu oraz gabloty z minerałami.

11 listopada 2018r.
9 listopada br. w naszym przedszkolu odbyła się uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości. Inscenizację na to spotkanie przygotowały dzieci z grupy Żabki. O godz. 11.11, podobnie jak 
w  całym kraju, został odśpiewany hymn państwowy. Była to podniosła i wzruszająca chwila, którą długo jeszcze 
będziemy wspominać.
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X Święto Chleba 

Pasowanie na przedszkolaka
15 listopada br. w naszym przedszkolu odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Celem uroczystości było włączenie 
najmłodszej grupy do społeczności przedszkolnej. Dzieci z grupy MUCHOMORKI przedstawiły gościom 
program artystyczny. Był to pierwszy tak ważny debiut 3-4-latków, dzieci przez wiele dni przygotowywały się do 
pasowania, uczyły się piosenek, wierszy i tańców. MUCHOMORKI złożyły najpierw uroczyste przyrzeczenie, 
po którym pani dyrektor zaczarowanym ołówkiem pasowała każdego przedszkolaka mówiąc: „Pasuję Cię na 
przedszkolaka”. Rodzice również zostali włączeni do przysięgi, w której obiecali być dobrymi rodzicami. Każdy 
przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki na dobry początek wspólnych lat w przedszkolu. Była 
również niespodzianka dla dzieci przygotowaną przez babcię Zuzi - tort.  

Dbamy o zdrowie – spotkanie z pielęgniarką 
Celem spotkania dzieci z pielęgniarką było uświadomienie przedszkolakom konieczności dbania o własne zdrowie, 
aby do późnych lat swojego życia mieć dobre samopoczucie i siły witalne do działania. Podczas spotkania dzieci 
dowiedziały się m.in. jak się należy zdrowo odżywiać, gdzie mieszkają witaminki, jak dbać o higienę osobistą 
i ubierać się odpowiednio do warunków otoczenia. 

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA 
23 listopada br. już kolejny raz obchodziliśmy w przedszkolu Święto Pluszowego Misia. Pluszowy miś to 
najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dziecka, niezastąpiona przytulanka do zasypiania. Dzieci do przedszkola 
przybyły ze swoimi pluszakami. Były misie duże, małe, różnego koloru. Dzieci poznały historię pluszowego 
misia, wykonywały prace plastyczne i tańczyły przy piosenkach o misiach. Przypomnieliśmy sobie znane misie 
z bajek czytając lub oglądając bajki. Dzieci smakowały także to, co misie lubią najbardziej czyli miód.
                 (PP2)

25.10.2018 r. już po raz dziesiąty zostało zorganizowa-
ne „Święto Chleba w Szkole” pt. „Od ziarenka do bo-
chenka”. Uczniowie Zespołu Szkół im. Ireny Sendler 
w Przemkowie (Klaudia Kurkowska II LO, Malwina 
Lipiec I LO, Daria Kozłowska I LO, Aleksandra Jas II 
LO) i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korcza-
ka w Przemkowie (Hubert Drożdż IIIa gim., Gracjan 
Lewsza IIIa gim., Adrianna Więckiewicz IIIa gim.) 
zaprezentowali w wierszach wędrówkę złocistych zia-
ren zbóż do „uświęconego bochna chleba”. Prowadzą-
ca apel Klaudia Kurkowska przybliżyła społeczności 
szkolnej historię chleba, jego znaczenie w tradycji 
i   liturgii chrześcijańskiej, podkreślała, że pieczywo 
w  różnych formach towarzyszyło obrzędom dorocz-
nym i rodzinnym, np. Wigilii Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy, dożynkom, narodzinom, ślubom, że 
jeszcze do niedawna pieczenie chleba należało do naj-
ważniejszych kobiecych prac domowych i związanie 
z  nim były liczne magiczne zwyczaje, należy zatem  
zawsze szanować chleb.

O zlepku żytni! okruszyno marna!
Jakże twe dzieje ciekawe dla człeka!
Z twoimi losy jak ściśle się splata
I jasny pałac, i chruściana chata!
                                        W. Syrokomla  
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Słowa powyższego wiersza przy dźwiękach wiolon-
czeli Alicji Niemczyk z klasy VII a SP nr 1 podkreśla-
ją, że chleb niezależnie od statusu społecznego i czasu 
jest, był i będzie ważny dla każdego człowieka.
Zespół ludowy „Marzenie” swoim występem uświet-
nił  „X Święto Chleba”. Honorowy gość pani Graży-
na Borek - prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Przemkowie, która corocznie nieodpłat-
nie przekazuje śliczne, rumiane i zdobione bochny 
razowego chlebka, zaszczyciła swą obecnością naszą 

międzyszkolną uroczystość.
Po część artystyczno-edukacyjnej nastąpiła część ku-
linarna czyli poczęstunek.
”Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie Ci smako-
wał…” te i inne przysłowia zdobiące korytarze szkol-
ne, będą społeczności szkolnej towarzyszyć przez cały 
rok szkolny, by w kolejnym świętować XI już Święto 
Chleba Szkoły w Szkole.   
           (MZ)

„ Pomaganie masz we krwi”
 W dniu 23.11.2018 r. w Zespole Szkół im Ireny Sen-
dler w Przemkowie została przeprowadzona rejestra-
cja potencjalnych dawców szpiku kostnego do bazy 
danych Fundacji DKMS, która jest największą bazą 
potencjalnych dawców szpiku w Polsce.

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla 
każdego Pacjenta na świecie potrzebującego prze- 
szczepienia szpiku lub komórek macierzystych. 
Rozumiejąc powagę problemu, nasza społeczność 
szkolna również w tym roku włączyła się w akcję  
„Komórkomanii.”

Uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkół, a także 
klas gimnazjalnych, VII i VIII  SP nr 1 w Przemkowie 
zostali zaznajomieni z procedurą rejestracji poten-
cjalnych Dawców DKMS oraz  metodami pozyskania 
krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi ob-
wodowej oraz przeszczepu szpiku kostnego z talerza 
kości biodrowej. Dopełnieniem zajęć pedagogicznych  
były ulotki edukacyjne dla każdego ucznia, w których 
w bardzo przystępny sposób wyjaśniono omawiane 
procedury medyczne. Wolontariusze z Zespołu Szkół 
im. Ireny Sendler (Klaudia Kurkowska, Aleksandra 
Piotrowska z klasy II LO i Malwina Lipiec z klasy 

II  Dolnośląska Edycja Komórkomanii Fundacji  DKMS w Zespole Szkół w Przemkowie
I LO) w dniu 23.11.2018 r. w godzinach 9:00 -17:30, 
pod opieką Małgorzaty Zawiłowicz -pedagoga szkol-
nego i Małgorzaty Basałygi – wychowawcy Ochot-
niczego Hufca Pracy w Przemkowie przeprowadziły 
rejestrację. Zarejestrowano 23 potencjalnych Daw-
ców wywodzących się spośród pełnoletnich uczniów 
i absolwentów Zespołu Szkół im. Ireny Sendler oraz 
rodziców uczniów. Za akcję informacyjną w środowi-
sku lokalnym odpowiadali wolontariusze: Adrianna 
Jagielska z III LO oraz Dawid Miszkiewicz, Bartek 
Przybylski i Bartek Wyszyński z klasy 3c Gimnazjum 
ze Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Janusza Korczaka 
w  Przemkowie. 

 Wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną 
„Komórkomanię” szkolni wolontariusze składają ser-
deczne podziękowania i zapraszają za rok, by „Po-
mogli… bo mogą…., mają to we krwi…”

           (MZ)
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W niedzielę, 2 grudnia, I Mikołajkowy Festiwal Tańca dla Dzieci w Żarach zgromadził wiele zespołów 
tanecznych z różnych stron Polski, w tym 3 grupy z „Cykad”. Po raz pierwszy na festiwal pojechały najmłodsze 
„CYKADUSIE”, które swoim debiutem zajęły 1 miejsce z choreografią „Trolle” w kategorii Inne propozycje 
taneczne 4-6 lat. Kolejna grupa „CYKADY MINI” z choreografią „Listki na wietrze” w kategorii Formacja 
tańca współczesnego 7-8 lat, zajęła również 1 miejsce. Choreografia „Nietoperze nocą”, w kategorii Inscenizacja 
taneczna 9-12 lat w wykonaniu grupy „CYKADY JUNIOR”, uplasowała się na 2 miejscu. Gratulujemy!

                 (JW)

Od 19 do 21 października, średnia grupa zespołu ta-
necznego „Cykady” wzięła udział w weekendowej 
integracji w Domu Wczasów Dziecięcych w  Przem-
kowie. 

Pierwszego dnia były szalone zabawy przy ognisku 
i  pyszne kiełbaski. Kolejnego dnia rano, po śnia-
daniu, odśpiewaniu i zatańczeniu na rozbudzenie 
i rozgrzewkę kilku fajnych piosenek, cykadowa gru-
pa pojechała do Parku Trampolin w Legnicy, gdzie 
z wielkim zaangażowaniem ćwiczyła salta, fikołki 
i inne figury w powietrzu. Wieczorem odbyło się fan-

CYKADY NA PODIUM

CYKADY NA WARSZTATACH
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31 listopada tego roku zespół taneczny „Cykady” wziął udział w Anielskiej Zabawie, która miała miejsce 
w Przemkowskim Ośrodku Kultury. Przyleciały na nią same piękne i słodkie aniołeczki. Wspólne tańce, zabawy 
i moc słodkości sprawiły, że na sali widowiskowej POK-u było jak w raju.

                      (POKiB)

W fili miejskiej biblioteki pu-
blicznej w Wysokiej odbyła 
się zabawa andrzejkowa dla 
dzieci. Były tradycyjne wróż-
by, gry, konkursy sprawno-
ściowe, mini dyskoteka oraz 
słodki poczęstunek. Zabawa 
była wyśmienita, a wszyst-
kim uczestnikom dopisywały 
świetne humory.  
                  (AŁ)

tastyczne Mam Talent, podczas którego Grand Prix 
za piękny śpiew zdobyła Maja Kosińska, a 1 miejsce 
przypadło grupie teatralnej w składzie: Hanna Go-
lonko, Agata Bachmatiuk, Nikola Biczak, Maja Ja-
siurkowska, Julia Tomczyk, która odegrała scenkę pt. 
„Szkoła”. 

Przy tak wielu atrakcjach i świetnej zabawie weekend 
minął niezwykle szybko.  

               (POKiB)

ANIELSKA ZABAWA

Andrzejki w Wysokiej



38

Głównym celem projektu „Przem-
kowska Liga Szachowa 2018”, który 
realizowany był w dniach 29-30 wrze-
śnia 2018r. w Zespole Szkół im. Ireny 
Sendler w Przemkowie było uczczenie 
przez szachistów 100-tnej rocznicy od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. 
W turnieju pojawiły się akcenty patrio-
tyczne związane z obchodami rocznicy. 
Zawodników powitała dyrektor Zespo-
łu Szkół  Pani Monika Dźwigaj, życząc 
uczestnikom dobrych wyników.

W czasie turnieju szachowego zorgani-
zowano konkurs na przedstawienie prac 
plastycznych o tematyce patriotycznej 
przez zawodników biorących udział 
w turnieju szachowym. Organizatorzy 
przy okazji spotkań przy szachownicy 
chcieli rozwijać wśród młodych ludzi poczucie dumy 
z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa. 
Konkurs wygrała zawodniczka UKS Szach-Mat Przem-
ków Klaudia Kuczak lat 7, która wykazała się  umiejęt-
nościami szachowymi jak i  zdolnościami plastyczny-
mi. Brawo raz jeszcze!!!

W turnieju szachowym ogółem udział wzięło 55 za-
wodników. Przemków odwiedzili zawodnicy z  klu-
bów szachowych: KSz Stilon Gorzów Wlkp., UKS SP3 
w Bogatyni, KSz Miedź Legnica, GLKS Goniec Żarów, 
MUKS MDK Śródmieście Wrocław, Hetman Wscho-
wa.

Turniej klasyfikacyjny okazał się szczęśliwy dla za-
wodników, gdyż pojawiły się kolejne zdobyte kategorie 
szachowe. W klubie szachowym z Przemkowa, Jakub 
Wiśniewski oraz Aleksander Mydłowski wypełnili nor-
mę rankingową na III kategorię szachową!!! Turniej sę-
dziował Artur Adamek sędzia klasy centralnej.

Turniej przebiegał w spokojnej i sportowej atmosferze. 
W międzyczasie uczestnicy turnieju raczyli się słodkim 
poczęstunkiem.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj 
Lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce 
Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja Wrzosowa Kraina.

      (SzM)
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Przemkowska Liga Szachowa 2018 na 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę



Wielkie emocje dotyczące rozgrywek szachowych na szczeblu wojewódzkim pojawiły się podczas kolejnych 
rozgrywanych partii szachowych Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych, które odbyły się 
w dniach 22-23 września w Ścinawie Średniej. Zawodnicy klubowi uczestniczyli w zmaganiach ,,gry królewskiej” 
w poszczególnych kategoriach wiekowych do lat 9, 11, 13, 15. Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim 
na dystansie 7 rund, tempo 30 min. na zawodnika + 30 sekund za każdy wykonany ruch. Wszyscy wykazali się 
walecznością.

Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych 
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Świetny wynik uzyskała Julia Salamon zajmując II miejsce wśród dziewcząt do lat 11. Emilia Findysz oraz Alicja 
Pępkowska podwyższyły natomiast swoje kat. szachowe na III.

             (Sz-M)
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13 października 2018 r. UKS „Szach-Mat Przemków”, na zlecenie Dolnośląskiego Związku Szachowego, 
przeprowadził Drużynowe Mistrzostwa Juniorów w Szachach Szybkich. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor 
Bogumiły Ornatowskiej-Cichoszewskiej zawody zorganizowano w Przemkowskim Ośrodku Kultury.

Turniej rozpoczął o godz. 13.00 Wiceprezes UKS „Szach-Mat Przemków” Pan Dariusz Dźwigaj, który wraz 
z Burmistrzem Przemkowa Panem Jerzym Szczupakiem oraz Sekretarzem DZSzach Panem Piotrem Klukiewiczem 
przywitali wszystkich przyjezdnych zawodników z Dolnego Śląska. Następnie Pani Katarzyna Tarawska - członek 
UKS Szach-Mat Przemków przekazała uczestnikom wydarzenia ustną informację o przedmiocie działalności, 
produktach i usługach „Energetyka” sp. z o.o. Turniej sędziował sędzia klasy centralnej Pan Artur Adamek, 
który przed rozpoczęciem turnieju przypomniał o najważniejszych zasadach obowiązujących przy szachownicy 
podczas gry.

Drużynowe Mistrzostwa Juniorów w Szachach Szybkich

W turnieju szachowym wzięły udział 22 drużyny czyli 88 osób (drużyna składała się bowiem z czterech 
zawodników). Zawodnicy przyjechali z trenerami oraz opiekunami. Ogółem odbiorców wydarzenia było ok. 120 
osób.

Drużyny, który wzięły udział w Drużynowych Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich:

- MDK Fabryczna Polonia Wrocław,

- Miedź Legnica,

- UKS SP3 w Bogatyni,

- MUKS MDK Śródmieście Wrocław,

- KS AZS Wratislavia,

- UKS Szach-Mat Przemków,

- Jelonka Jelenia Góra,

- GLKS Goniec Żarów,

- Wrocławski Klub Szachowy Hetman.
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Turniej rozegrano na dystansie 7 rund tempo gry 10+5’ na zawodnika systemem szwajcarskim. Po piątej rundzie 
przewidziano ciepły posiłek dla zawodników. W trakcie gry opiekunowie oraz trenerzy mogli skorzystać 
z darmowej kafejki.

Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach szybkich odbyły się w przyjaznej atmosferze, 
ale nie pozbawionej emocji. Walka o czołowe miejsca trwała do ostatnich sekund ostatniej rundy. Ostatecznie 
pierwsze miejsce zajęła drużyna  MDK Fabryczna Polonia Wrocław II, drugie miejsce Miedź Legnica I, trzecie 
miejsce MDK Fabryczna Polonia Wrocław I.

Drużynom zostały wręczone puchary oraz dyplomy, zawodnikom medale, książki o tematyce szachowej, 
czasopisma Penelopa oraz na osłodzenie czarki z miodem. Nagrodzeni zostali również (nagrody rzeczowe: zegar 
szachowy, książki o tematyce szachowej) zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca na poszczególnych 
szachownicach. Drużynom z „UKS Szach-Mat Przemków” nie udało się znaleźć w trójce nagradzanych, ale 
wszyscy walczyli bardzo dzielnie starając się o uzyskanie kolejnych punktów.

Dziękujemy serdecznie Wszystkim za udzielone wsparcie oraz wyrozumiałość!!! Zawodnikom dziękujemy za 
udział!!!

              (Sz-M) 



Wydawca: Urząd Miejski w Przemkowie • Plac Wolności 25 • 59 - 170 Przemków • tel 76 831 92 10
Wydawnictwo: Drukarnia Wydawnictwo „Druk-Ar” • ul. Mechaniczna 30 • 67-200 Głogów • tel./fax 76 834 19 88

e-mail: glogow@druk-ar.pl • www.druk-ar.pl
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8 grudnia do Przemkowskiego Ośrodka Kultury przybył Mikołaj, który przyniósł prezenty dla wszystkich 
obecnych dzieci. W oczekiwaniu na Mikołaja dzieci własnoręcznie lub z pomocą rodziców wykonały świąteczne 
dekoracje i ozdoby.

             (POKiB)

MIKOŁAJ W OŚRODKU KULTURY






