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Szanowni Mieszkańcy,

obecny czas jest dla naszej Gminy czasem szczegól-
nym. Zbliża się nasze największe święto – Dolnoślą-
skie Święto Miodu i Wina, które w tym roku, dzięki 
moim staraniom, po raz pierwszy w historii udało się 
połączyć z Ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Jest 
to również czas podsumowań – kończy się obecna ka-
dencja władz samorządowych i rozpoczął się gorący 
okres wyborczy. W związku z tym dużo w tym nu-
merze podsumowań i informacji co zostało zrobione  
w tej kadencji.

Ostatnie cztery lata były dla mnie czasem intensyw-
nej pracy, pracy ciężkiej, stresującej, ale dającej bar-
dzo dużo satysfakcji. Nie ma bowiem większej satys-
fakcji i radości niż praca dla mieszkańców, osób które 
się zna, które codziennie widzi się na ulicy, z którymi 
często się rozmawia. Stan Gminy, zarówno finanso-
wy jak i organizacyjny, po objęciu przeze mnie sta-
nowiska był tragiczny, teraz, dzięki intensywnej pracy 
wielu osób, wsparciu mieszkańców, mogę z dumą po-
wiedzieć, że kończymy plan naprawczy, a gmina jest 
w dobrej kondycji. Mimo planu naprawczego uda-
ło się zrealizować kilkanaście dużych i kilkadziesiąt 
mniejszych inwestycji. Dużą część tych inwestycji, 
m. in. remont drogi wojewódzkiej nr 328, po wielu 
rozmowach, spotkaniach udało się zrealizować bez  
finansowego obciążania naszego budżetu. Kolejne 
– m. in. remont dróg i chodników na osiedlu Huta -  
z minimalnym wkładem własnym. Staramy się roz-
sądnie wydawać każdą złotówkę, ponieważ każda  
z nich pochodzi z Państwa ciężkiej pracy.

W kolejnych latach o wiele łatwiej będzie nam sięgać 
po zewnętrzne środki, ponieważ nie będziemy już 
ograniczeni planem naprawczym. Chcę Państwa za-
pewnić, że jesteśmy do tego bardzo dobrze przygoto-
wani. Dzięki temu uda się zrealizować - tak niezbęd-
ne nam wszystkim - inwestycje w drogi, chodniki,  

infrastrukturę sportową, rewitalizację centrum miasta 
oraz stworzenie rynku jako miejsca spotkań dla nas 
wszystkich. Przystępujemy do projektowania ścieżki 
rowerowej, która powstanie w miejsce dawnych torów 
kolejowych i połączy nas turystycznie z innymi gmi-
nami na odcinku ok. 15 km. Nadal będziemy inwesto-
wać w place zabaw, otwarte strefy aktywności i małą 
infrastrukturę, tak niezbędną w codziennym życiu. 
Nie ukrywam, że nadrzędnym celem jest przywróce-
nie dopłat do wody, ponieważ jej ceny stanowią duże 
obciążenie dla finansów każdego z nas.

Bardzo intensywnie w ostatnich latach rozwinę-
ła się współpraca z naszymi stowarzyszeniami i jest 
to kierunek, który trzeba kontynuować. Za nami 
pierwszy gminny konkurs o małe granty, szykujemy 
kolejne z większymi kwotami. Środki przeznaczone 
na sport również nigdy nie były większe, co, mam 
nadzieję, pozwoli na rozwinięcie dobrej, normalnej 
współpracy między naszymi zespołami piłkarskimi. 
W przyszłym roku będzie również możliwe stwo-
rzenie Przemkowskiego Budżetu Obywatelskiego, 
o którego wydatkach będzie decydował każdy z nas.

Od początku mojej pracy na stanowisku burmistrza 
zależało mi, żeby być burmistrzem blisko mieszkań-
ców, który jest otwarty na rozmowę, krytykę i spotka-
nia z mieszkańcami. Wierzę, że udało mi się takim 
burmistrzem być i nie ukrywam, że takim burmi-
strzem chcę być nadal. Dzięki rozmowom i wsparciu 
jakie od Państwa otrzymuję, podjąłem decyzję o kan-
dydowaniu na kolejną kadencję. Mam nadzieję, że 
wspólnie będziemy zmieniać naszą Gminę.

Chciałbym bardzo podziękować wszystkim miesz-
kańcom oraz radnym za wsparcie, które otrzymywa-
łem przez ostatnie cztery laty. Praca dla Państwa jest 
zaszczytem.
        
  Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa

BURMISTRZ 
PRZEMKOWA

JERZY SZCZUPAK
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1. Panie Burmistrzu, mija kadencja, za chwi-
lę nowe wybory, proszę o refleksję nad tematami,  
z jakimi Panu przyszło się zmierzyć po objęciu urzę-
du?

To była bardzo trudna kadencja. Wszyscy do-
skonale pamiętamy, w jakim stanie finansowym  
i organizacyjnym przejmowałem gminę. Problemów 
były dziesiątki, wymienię tylko te najważniejsze: byli-
śmy jedną z najbardziej zadłużonych gmin w  Polsce, 
groził nam zarząd komisaryczny, a może nawet li-
kwidacja, tak jak stało się to w gminie Ostrowice. Nie 
mieliśmy planu naprawczego, mimo że od lat doma-
gała się go Regionalna Izba Obrachunkowa, byliśmy 
zadłużeni w parabankach na bardzo wysoki procent. 
Dodatkowo groził nam zwrot 5,5 mln zł z tytułu nie-
zakończenia termomodernizacji budynków oraz po-
jawiły się roszczenia kancelarii doradczej na kwotę 3,5 
mln zł, a zadłużenie wobec ZUS-u wynosiło ponad 
2  mln zł. Realne było zajęcie kont bankowych urzę-
du, zamknięcie części szkół, zwolnienia pracowników.

Większość tych problemów udało mi się rozwiązać. 
Kilka spraw związanych z działaniami poprzedniego 
burmistrza zmuszony zostałem zgłosić do prokuratu-
ry, niektóre mają swój finał w sądzie. W styczniu 2019 
kończymy plan naprawczy, żadnej dotacji na termo-
modernizację nie zwróciliśmy, a nawet została zwięk-
szona o 1 mln zł, kolejne budżety kończą się nadwyż-
ką, a gmina ma ponad 1,5 mln zł na swoich kontach 
i lokatach. Osobiście za swój największy sukces uwa-
żam fakt, że mimo tragicznej sytuacji, udało się prze-
prowadzić kilkadziesiąt większych i  mniejszych in-
westycji w większości finansowanych ze środków ze-

wnętrznych. Wymagało to wiele wysiłku, wyjazdów, 
rozmów, ale efekty są widoczne gołym okiem. Przede 
wszystkim drogi i chodniki, zarówno te gminne jak 
i wojewódzkie oraz powiatowe, place zabaw, mała in-
frastruktura. Niedługo powstaną Otwarte Strefy Ak-
tywności, zakończył się również przetarg na nowy, 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla naszych 
strażaków oraz pozyskaliśmy pół mln zł na remont 
świetlicy w Wysokiej.

Wiele inwestycji jest w toku, a część czeka na reali-
zację w kolejnych latach. Będziemy kończyć remont 
dróg na osiedlu Huta, ruszymy z Osiedlem Głogow-
skim i rewitalizacją centrum miasta oraz moderniza-
cja stadionu. Swój finał będzie miało przejęcie kąpie-
liska.

To wszystko nie byłoby możliwe bez ciężkiej pracy 
urzędników, wsparcia części radnych i przede wszyst-
kim mieszkańców, za co bardzo serdecznie chciałbym 
podziękować.
  
2. Nad jakimi tematami należy pracować?

Jeżeli mieszkańcy mi zaufają i będę miał możliwość 
dalszej pracy dla nich, chcę się skupić przede wszyst-
kim na rozwoju miasta, rozbudowie i remontach in-
frastruktury drogowej, zwiększeniu dochodów gmi-
ny, lepszej edukacji dla naszych dzieci, aktywizacji 
i pomocy dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. 
Powinniśmy zbudować markę Przemkowa jako do-
brego i spokojnego miejsca do życia dla wszystkich. 
Z dużymi walorami przyrodniczymi, ale także z no-
woczesną infrastrukturą, dobrą edukacją i pomysłami 
na przyszłość.

3. Dlaczego w Przemkowie jest tak wysoka cena wody 
w porównaniu do okolicznych miejscowości?

Poprzedni burmistrz i rada popełnili największy 
błąd, jaki można było popełnić, tzn. sprzedali więk-
szościowe udziały w naszych wodociągach. Skutkiem 
była utrata kontroli nad spółką i skokowy wzrost cen 
wody i ścieków. Sprawa sprzedaży większościowych 
udziałów przez poprzednie władze została przeze 
mnie zgłoszona do prokuratury, postępowanie jest 
w toku. Od początku kadencji prowadzę rozmowy 
na temat odkupienia udziałów i odzyskania kontroli 
nad PWiK w Przemkowie. Początkowo przebiegały 
one dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o obniżenie - 
wstępnie bardzo wysokiej – ceny, jaką gmina miała-
by zapłacić. Niestety później klimat rozmów bardzo 

Wywiad z Burmistrzem Przemkowa 
Jerzym Szczupakiem
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się zmienił, pojawiły się zaporowe warunki dotyczące 
m.in. kar umownych, które miały wynosić kilka mi-
lionów złotych. Moim zdaniem wynikało to z braku 
mojej zgody na dalsze podwyżki cen wody. Czując się 
odpowiedzialnym za gminę i mieszkańców nie mo-
głem się na to zgodzić, ponieważ pogrążyłbym gmi-
nę. W tej chwili wracamy do rozmów, jest zgoda co 
do niezależnej wyceny spółki. Jeżeli chodzi o  ceny 
wody bardzo ważną zmianą jest to, że od tego roku 
nie są zatwierdzane przez Burmistrza i Radę Miej-
ską, ale przez Państwowe Gospodarstwo Wody Pol-
skie. Nie mamy już możliwości odrzucenia taryf, bo 
nie my je zatwierdzamy. Taryfy ustalane są teraz na 
3 lata. PWiK w Przemkowie założyło podwyżki, a ja  
w imieniu gminy zakwestionowałem ich racjonal-
ność oraz złożyłem odwołanie do prezesa Wód Pol-
skich. Mam nadzieję, że nie zgodzi się na podwyżki 
cen wody dla naszych mieszkańców. Nie ukrywam, że  
w przypadku podwyżek będę chciał wrócić do dopłat 
do wody i znajdę na to środki w budżecie.

4. Poznaliśmy problemy naszego Przemkowa, jednak 
myślimy o przyszłości - jak ona według Pana może 
wyglądać np. choćby patrząc na rozpoczętą budowę 
hali sportowej?

Hala sportowa to najtrudniejszy temat przyszłej ka-
dencji. Na jej budowę przeznaczono ponad 5 mln zł, 
a według ekspertyzy, którą zleciłem, wartość robót to 
ok. 2,5 mln zł. Sprawa jest w prokuraturze i musi być 
wyjaśniona. Teren został zabezpieczony, dotację z Mi-
nisterstwa Sportu gmina zwróciła. Osobiście widzę 
dwa rozwiązania: sprzedaż działki wraz z  halą i od-
zyskanie przynajmniej części pieniędzy, które zainwe-
stowała gmina lub zmiana projektu i dokończenie hali 
w wariancie minimalnym, taki jaki był zakładany na 
samym początku, zanim projekt rozrósł się do ogrom-
nych rozmiarów. Nie ukrywam, że będę chciał zapy-
tać mieszkańców, jaki wariant uważają za najlepszy. 
Chodzi o dużą inwestycję i duże koszty utrzymania, 
szacowane na ok. 0,5 mln zł rocznie, więc uważam, że 
moim obowiązkiem jest to skonsultować.

5. Czego możemy oczekiwać po rozpoczęciu inwesty-
cji na działce dawnej Przemkowianki?

Bardzo się cieszę, że rozpoczęły się nowe inwestycje 
w naszej gminie. Mamy dwóch nowych inwestorów, 
dzięki którym poszerzy się oferta handlowa i powsta-
ną nowe miejsca pracy. Jeden z nich rozpoczął prace 
na działce po dawnej „Przemkowiance” i - z tego, co 
wiem - ma tam powstać pawilon handlowy z kilko-

ma sklepami dużych, sieciowych marek, apteka, pie-
karnia oraz parking dla klientów. Drugi inwestuje na 
działce kupionej od gminy i według mojej wiedzy ma 
tam powstać supermarket, stacja benzynowa i możli-
we, że również pawilon handlowy. Trzymam kciuki za 
obie inwestycje i mam nadzieję, że mieszkańcy będą 
z  nich zadowoleni.

6. Panie Burmistrzu zauważamy inwestycję prowa-
dzoną na ul. Kolejowej, widok i tempo prac napawa 
optymizmem użytkowników, proszę powiedzieć, czy 
można spodziewać się podobnych działań na ul. Klo-
nowej, Rentowej i Topolowej-domki?

Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim uda-
ło się wyremontować drogę wojewódzką nr 328 na 
najważniejszym dla nas odcinku. Całkowity koszt 
inwestycji to prawie 4 mln zł, dużym sukcesem jest 
fakt, że zawsze przy takiej inwestycji wymagany jest 
wkład gminy, a nam udało się go uniknąć. Nie by-
łoby to możliwe bez wielu rozmów i spotkań, które 
zaowocowały zrozumieniem dla naszej sytuacji fi-
nansowej. Kolejny krok w poprawie infrastruktu-
ry, który chcieliśmy wykonać to remont gminnych 
dróg na ul. Klonowej, Rentowej i Topolowej-domki. 
Dokumentacja jest wykonana, wniosek do Wojewo-
dy Dolnośląskiego został złożony w tym roku. Nie 
udało się pozyskać środków w pierwszym rozda-
niu, ponieważ otrzymało je tylko 12 gmin na ponad 
150, które złożyły wnioski. Nowy nabór niedługo  
i wierzę, że wspólnie uda się pozyskać te środki. 
Chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować 
Pani Radnej Helenie Krupskiej za zaangażowanie  
w tę sprawę.

7. Mieszkańcy Przemkowa i okolic z troską nasłu-
chują wieści, co będzie ze słynnymi „przemkowskimi 
stawami” w przyszłości?

Od kilkunastu lat gmina bezskutecznie próbuje prze-
jąć od Agencji Nieruchomości Rolnych część sta-
wów przemkowskich. Nie było to możliwe m. in. ze 
względu na istniejące umowy dzierżawy i brak planu 
zagospodarowania dla całego terenu. Nie ukrywam, 
że bardzo mocno zaangażowałem się w tę sprawę  
i w przyszłym roku powinniśmy sfinalizować prze-
jęcie ok. 50 ha stawów. Obszar ten obejmie byłe ką-
pielisko oraz wszystkie stawy na Małej Hucie. Teren 
kąpieliska chcę jak najszybciej udostępnić mieszkań-
com, przeprowadzić niezbędne prace porządkowe  
i remontowe tak, żeby w przyszłym roku mogli kąpać 
się tam bezpiecznie wszyscy mieszkańcy gminy.
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8. Czy są plany dotyczące przyszłości parku miejskie-
go, by mieć nadzieję, że będzie nawiązywał do swej 
świetności?

Mam nadzieję, że jeszcze przed tegorocznym Świę-
tem Miodu i Wina uda się wykonać alejkę prowadzą-
cą od głównej alei parku na teren, gdzie znajduje się 
wesołe miasteczko. Jest to teren podmokły, który co 
roku sprawia dużo kłopotów nam, wystawcom oraz 
uczestnikom święta. Środki w budżecie są zabezpie-
czone, przetarg ogłoszony. W kolejnych latach chce-
my zamontować oświetlenie, zwiększyć liczbę ławek, 
postawić elementy małej architektury w części parku 
należącej do Gminy. Niestety duża część parku miej-
skiego nie jest własnością Gminy, tylko Nadleśnictwa 
oraz objęta jest nadzorem konserwatorskim. Liczę, że 
dzięki współpracy z Nadleśnictwem, Parkiem Krajo-
brazowym i Konserwatorem Zabytków uda się roz-
wiązać problem m. in. dojazdu na ul. Karpową i do 
kąpieliska oraz stworzenia ścieżki edukacyjnej pro-
wadzącej do kapliczki oraz grobów książęcych. Bez 
dobrej współpracy wszystkich stron powrót do świet-
ności parku miejskiego nie będzie możliwy.

9. Wizytówką każdego miasta jest jego starsza część. 
Czy są plany, żeby Przemków stawał się coraz pięk-
niejszy przez rewitalizację naszej „starówki”?

Mamy opracowaną i uzgodnioną koncepcję rewitali-
zacji gminy, składaliśmy wnioski do różnych instytu-
cji, niestety, mimo odwołań, ze względu na plan na-
prawczy zostały one odrzucone. Chcę zrewitalizować 
centrum Przemkowa i mam nadzieję, że w przyszłej 
kadencji będzie to możliwe. Przemków zasługuje na 
swój rynek, na stworzenie miejsca spotkań dla miesz-
kańców i gości. Wszystko to powinno się jednak 
odbywać po konsultacjach z  mieszkańcami, przed-
siębiorcami i w nawiązaniu do architektury i historii 
naszego miasta. Wtedy, mam nadzieję, wszyscy będą 
za projektem stworzenia naszej „starówki”.

10. Jak na obecną chwilę są planowane rozwiązania 
problemów po byłych zakładach metalurgicznych 
i Złotoryjskich Zakładów Obuwia?

Obydwie lokalizacje zostały przez gminę wystawio-
ne na sprzedaż. Zagospodarowanie tych terenów jest 
trudne z kilku powodów. Nigdy nie będzie mojej zgo-
dy na umieszczenie na tym terenie działalności, która 
szkodziłaby mieszkańcom lub nie byłaby przez nich 
akceptowana. Dlatego odmówiliśmy przedsiębior-
com, którzy chcieli kupić ten teren, ale chcieli tam od-

zyskiwać m. in. metale ciężkie, czy przetwarzać zużyte 
baterie elektryczne i inne odpady. Na to mojej zgody 
nigdy nie będzie. Kolejny problem to objęcie tego te-
renu ścisłym nadzorem konserwatorskim, które od 
potencjalnego inwestora wymaga poniesienia du-
żych nakładów. Temat jest trudny, ale mam nadzieję, 
że w  końcu uda się go rozwiązać, trzeba jednak być 
ostrożnym i sprawdzać intencje potencjalnych inwe-
storów.

11. Wielu fanów przemkowskiego sportu chciałoby 
wiedzieć, co słychać w tym temacie?

Nie ukrywam, że na początku kadencji popełniłem 
błąd w ocenie sytuacji przemkowskiej piłki. Idea jed-
nego klubu miejskiego jest dobra, ale tylko wtedy, 
gdy jest akceptowana przez wszystkie kluby, działa-
czy i mieszkańców. Mam nadzieję, że kiedyś będzie 
to możliwe, ale już bez inicjatywy z mojej strony. 
Z  błędów należy wyciągać wnioski, dlatego od 2 lat 
pieniądze są dzielone równo między kluby w zależno-
ści od klasy rozgrywek i to się nie zmieni. Moją rolą 
jest wspieranie aktywności sportowej mieszkańców 
i to robię. Nakłady na przemkowski sport, szczególnie 
piłkę nożną, są w ostatnich dwóch latach rekordowe. 
Cieszę się bardzo, że poza piłką prężnie działają inne 
dyscypliny sportu: szachiści, tenisiści, biegacze, rowe-
rzyści oraz brydżyści. Wszystkich chcemy wspierać, 
również finansowo. Oddzielny temat to infrastruktu-
ra, zależy mi na tym, żeby zarówno Stadion Miejski, 
jaki i obiekty na osiedlu Huta w kolejnych latach się 
rozbudowywały.

12. Polska oświata przeżywa czas reformy, jak to wy-
gląda w Przemkowie?

Reforma była dla nas swoistą rewolucją. Odgórnie 
zlikwidowano gimnazja, a szkoły podstawowe będą 
teraz uczyć w dawnym modelu 8-klasowym. Eduka-
cja od zawsze była moim priorytetem, więc wspól-
nie z radnymi, nauczycielami i rodzicami chcieliśmy 
uniknąć wstrząsu w naszej przemkowskiej oświacie. 
Zależało nam na dobru dzieci i zachowaniu miejsc 
pracy dla nauczycieli. Udało się to osiągnąć, ale nie 
ukrywam, że pojawiały się spory i kontrowersje. Nie-
które toczą się do dziś. W tej chwili na terenie gminy 
mamy 2  przedszkola, 3 podstawówki i Zespół Szkół. 
Nie ukrywam, że bacznie przyglądam się jak funkcjo-
nują, jakie generują koszty i przede wszystkim, czy 
rodzice są zadowoleni z poziomu edukacji swoich 
dzieci. Gmina nie powinna i nie będzie oszczędzać na 
edukacji swoich mieszkańców, ale muszą to być do-
brze wydawane pieniądze.
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13. Czym może pochwalić się działalność kulturalna 
prowadzona przez POK?

Siłą Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki są 
działające w nim i przy nim zespoły oraz stowarzy-
szenia. Niektóre są bezpośrednio prowadzone przez 
POK, niektóre przez niezależne stowarzyszenia, gru-
py mieszkańców. Zwiększyliśmy finansowanie i wy-
pracowaliśmy sprawiedliwy model podziału środków. 
Każdy zespół ma sukcesy, z których możemy być 
dumni. Zadanie na kolejne lata to dalsze zwiększanie 
środków na działalność kulturalną, zwiększenie ak-
tywności w sołectwach, dokończenie remontu POK-u. 
Bardzo zależy mi na współpracy ze stowarzyszeniami, 
w tym roku gmina po raz pierwszy ogłosiła otwarty 
konkurs na realizację zadań kulturalnych z kwotą 40 
tys. zł. Zgłosiło się 8 stowarzyszeń. W przyszłym roku 
zwiększamy budżet konkursu i mam nadzieję, że bę-
dzie ich jeszcze więcej.

14. Czym żyją sołectwa skupione wokół Przemkowa?

Praktycznie zakończyliśmy remonty świetlic. Był to 
duży problem, bo gdy zostałem burmistrzem część 
remontów była niewykonana, a ich finansowanie 
zagrożone. Na dzień dzisiejszy zostały nam do wy-
remontowania 2 obiekty. Jeden we wsi Wysoka i na 
niego udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 
0,5 mln zł oraz we wsi Wilkocin, na który wniosek 
składać będziemy w przyszłym roku. Cieszy to, że 
sołtysi są bardzo aktywni i pełni zapału do pracy, za 
co serdecznie chciałbym im podziękować. W części 
sołectw udało się zrobić place zabaw, wiaty, siłownie  
i w kolejnych latach będziemy to kontynuować.
15. Jaką wiedzę posiada Pan na temat planów budo-
wy biogazowni w sąsiednich Rudzinach?

Bardzo przykry i kontrowersyjny temat. Od samego 
początku zarówno ja, jak i Rada Miejska jesteśmy 
przeciwni tej inwestycji. Robimy wszystko w grani-
cach prawa, żeby do budowy biogazowni w Rudzi-
nach nie doszło. Rada Miejska z mojej inicjatywy 
podjęła uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec planów 
budowy biogazowni. Składane są odwołania, mery-
torycznie wspieramy stowarzyszenia i mieszkańców, 
którzy protestują przeciwko budowie. Przykre jest 
to, że mimo takiej skali protestów, zarówno inwestor, 
jak i władze samorządowe Niegosławic, nie chcą zre-
zygnować. Jeżeli inwestycja jest nieszkodliwa propo-
nuję, żeby wybudowali ją w centrum własnej gminy, 
a nie na jej obrzeżach. My się nie poddajemy i walczyć 
będziemy do końca.

16. Panie Burmistrzu, jak będzie zmieniał się obraz 
Przemkowa i okolic w najbliższej przyszłości?

Bardzo mocno wierzę w to, że w kolejnych latach 
dalej będziemy mocno inwestować w infrastruktu-
rę w naszej gminie. Zarówno w tę dużą i kosztow-
ną jak drogi i chodniki, jak również w tę mniejszą 
- jak place zabaw, boiska, miejsca spotkań. Szansą 
na jeszcze większe pozyskanie środków zewnętrz-
nych jest zakończenie planu naprawczego. Wnio-
ski nie będą już z tego powodu odrzucane, co m. in. 
miało miejsce w przypadku wniosku o rewitalizację 
stadionu. Szansą na rozwój gminy jest wykorzysta-
nie naszego potencjału, który ściśle związany jest 
z  naszą przyrodą, otoczeniem i mieszkańcami. Siłą 
gminy Przemków zawsze byli i są mieszkańcy, moc-
no w to wierzę. Urodziłem się tutaj i wychowałem  
i, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmo-
wy, zależy mi na tym, żeby nasza gmina była dobrym 
miejscem do życia, wychowywania dzieci, spędzania 
wolnego czasu. Mam nadzieję, że w kolejnych latach 
zrobimy duży krok w tym kierunku.
Dziękuję za rozmowę    (UM)

Gmina Przemków uzyskała w 2018 r. wsparcie finan-
sowe w ramach Rządowego programu „Aktywna tabli-
ca” na zakup pomocy dydaktycznych. Pomocą objęte 
zostaną wszystkie szkoły podstawowe w gminie. Wa-
runkiem otrzymania wsparcia było zapewnienie przez 
organ prowadzący szkołę wkładu własnego w wysoko-
ści co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania, 
w  odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział 
w Programie. Maksymalna kwota jaką mogły otrzy-
mać i otrzymały nasze szkoły to 14 000 zł, przy wkła-
dzie własnym organu prowadzącego w wysokości 3 500 
zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia 
m.in. tablic interaktywnych, projektorów, głośników czy 
interaktywnych monitorów dotykowych. 
Dodatkowo Gmina pozyskała kwotę 49 079,00 zł z re-
zerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 
z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydak-
tyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej 
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawo-
wych. W ramach otrzymanych środków zostaną wypo-
sażone pracownie: geograficzna, biologiczna, fizyczna 
i  chemiczna w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemkowie. 
Dobrze wyposażone sale szkolne poszerzą ofertę eduka-
cyjną placówki, będą służyć dzieciom i wspomagać ich 
rozwój, a także zapewnią dodatkową radość z przyswa-
jania nowej wiedzy.     (UM)

Doposażamy nasze szkoły
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Utwardzona droga na Łężce
W czerwcu br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w   formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji  
i poprawy jakości gruntów rolnych. Przedmiotem umowy jest wsparcie realizacji zadania rekultywacyjnego 
pn. „Łężce – Przemków – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, na które Gmina pozyskała dofinansowanie  
w wysokości 273 tys. zł. 

Wyłoniona w drodze licytacji elektronicznej firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego  
Sp. z o.o. w Głogowie rozpoczęła już prace i wykona przedmiotowe zadania za kwotę 400 065,89 zł. Inwestycja 
zakłada m.in. wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz wykonanie nawierzchni 
z  destruktu asfaltowego.Przedmiotowe zadania wykonane zostanie do końca września br.     
                      (UM)

W 2017 r. zakończył się remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 i chodnika na terenie Przemkowa na odcinku 
dawny dworzec PKP Przemków-Odlewnia do skrzyżowania ul. Kolejowej i ul. Łąkowej oraz remont chodników 
na odcinku ul. Plac Wolności do skrzyżowania ul. Fabrycznej i ul. Strumykowej. Prace przeprowadzono z inicja-
tywy i dzięki staraniom Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka. 

Już w czerwcu 2017 r. Burmistrz Jerzy Szczupak, mając na uwadze poprawę estetyki drogi a tym samym miasta 
oraz komfort i bezpieczeństwo poruszających się po chodnikach mieszkańców wystąpił do Dyrektora Dolnoślą-
skiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o ujęcie w budżecie na 2018 r. remontu pozostałych odcinków chodnika 
przy drodze wojewódzkiej nr 328 o długości ok. 1400 m. Swoją prośbę ponowił w październiku ubiegłego roku 
podkreślając jednocześnie brak możliwości partycypowania Gminy Przemków w kosztach realizacji inwestycji 
z  uwagi na realizację programu postępowania naprawczego. Przychylność tej inwestycji od początku wyrażali 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz Wicemarszałek Jerzy Michalak.  

Starania podjęte przez pana Burmistrza Jerzego Szczupaka zakończyły się sukcesem i Przemków zyskał nową 
drogę na odcinku od poprzednio zakończonej inwestycji w kierunku centrum miasta. 18 maja podpisana została 
umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie na roboty związane z remontem 
nawierzchni drogowej na odcinku blisko 1000 m oraz chodników o łącznej długości ponad 1400 m. Wartość inwe-
stycji to kwota 2 728 716,96 zł brutto i jest kosztem inwestora czyli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocła-
wiu. Sukces tym większy dla Gminy, że nie poniesie ona z tego tytułu żadnych kosztów pomimo faktu, iż zazwyczaj 
wkład własny gmin w tego typu inwestycje sięga nawet 50%. Tym bardziej cieszy, iż argumentacja przedstawiona 
przez Jerzego Szczupaka została zaakceptowana przez Marszałka Cezarego Przybylskiego.   

Mieszkańcy Przemkowa od dawna czekali na rozpoczęcie kompleksowej poprawy stanu dróg i chodników na te-
renie miasta. Od 2016 r. sukcesywnie remontowane są chodniki w centrum miasta, kolejne planowane są jeszcze 
w tym roku. W kwietniu zakończono przebudowę dróg i chodników na os. Huta. Pomimo bardzo trudnej sytuacji 
finansowej gminy, Burmistrz podejmuje decyzje o przystąpieniu do inwestycji, przy wsparciu środków zewnętrz-
nych. Podejmuje także ciągłe starania aby inwestycje na terenie gminy realizowane były przy minimalnym zaan-
gażowaniu finansowym gminy.

Zakończona inwestycja na drodze wojewódzkiej nr 328 z całą pewnością poprawi estetykę miasta i znacznie 
zwiększy komfort naszych mieszkańców i turystów, tym bardziej, że Przemków jest tegorocznym gospodarzem 
Ogólnopolskich Dni Pszczelarza.                   (UM)

Wyremontowana droga wojewódzka
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Dotacja na melioracje
22 sierpnia 2018 r. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczu-
pak podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego w sprawie pomocy fi-
nansowej przeznaczonej na „Utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych będących własnością Gminy 
Przemków”. Zadanie będzie polegało na wykona-
niu konserwacji rowu znajdującego się w pasie drogi 
gminnej G0015 na odcinku Przemków – Łężce wraz 
z udrożnieniem i naprawą przepustów. 

Gmina Przemków w kwietniu br. złożyła wniosek 
o  przyznanie dotacji, który został pozytywnie zwe-
ryfikowany. Gminie przyznano ponad 21 tys. zło-
tych dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

Przyznana dotacja nie może przekroczyć 60% wartości 
kosztorysowej zadania. 

Zadanie obejmuje czyszczenie i odbudowę rowu o dłu-
gości ok. 2100 mb, czyszczenie i naprawę budowli na 
rowie m.in. udrożnienie i remont przepustów. Wybra-
ny w drodze zapytania ofertowego wykonawca: Kon-
sorcjum firm: „ACTUM” Anna Lerka oraz „AWO” 
Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Lerka, roz-
pocznie przedmiotowe prace jeszcze we wrześniu bie-
żącego roku.        
      (UM)

Inwestycje W Place Zabaw
W sierpniu br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak 
podpisał umowę w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej w formie dotacji celowej na realizację projektu 
pn „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – zaba-
wowego w miejscowościach Łężce, Wilkocin i Karpie 
w  Gminie Przemków”. Projekt uzyskał dofinansowa-
nie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wyso-
kości 25 000,00 zł w ramach konkursu „Odnowa Dol-
nośląskiej Wsi” edycja 2018. 
W lutym Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogło-
sił konkurs dla gmin wiejskich lub miejsko – wiej-
skich, realizowany w miejscowości wiejskiej do 5 tys. 
mieszkańców. Celem konkursu było wsparcie aktyw-
ności mieszkańców obszarów wiejskich naszego re-
gionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb 
związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki 
finansowe przeznaczone zostały na realizację konkur-
su dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni 
publicznej wsi. Nadrzędnym celem realizowanego za-
dania jest poprawa infrastruktury służącej do zaspo-
kajania potrzeb mieszkańców sołectwa i spędzania 
wolnego czasu przede wszystkim przez dzieci i mło-
dzież. Utworzone place rekreacyjno-zabawowe będą 
miejscem do organizowania imprez integrujących 
lokalną społeczność. Realizacja projektu obejmuje 
zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego 
w miejscowościach Łężce, Wilkocin i Karpie. W ra-
mach projektu planowany jest zakup elementów zaba-

wowych i małej architektury m.in. huśtawek, bujaków, 
ławek i koszy na śmieci. Projekt przewiduje realizację 
operacji przy udziale mieszkańców poszczególnych 
sołectw, którzy wykonają m.in. piaskowe nawierzch-
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W grudniu 2017 r. Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018. Celem programu 
jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem 
pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący es-
tetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru. Łącznie do MSiT wpłynęło 
1416 wniosków, z  czego pozytywnie zaopiniowano 792 na kwotę ponad 54 mln zł.

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. 
Realizacja projektu zakłada budowę 3  Otwartych Stref Aktywności w wariancie podstawowym obejmującym si-
łownię zewnętrzną oraz strefę relaksu. Na każdym z planowanych do realizacji terenów zamontowanych zostanie 
6 urządzeń siłowni zewnętrznej, stoły do gry w szachy lub warcaby, i gra dla dzieci kółko/krzyżyk, ławki i stojak 
na rowery. 

Zrealizowana inwestycja ma sprzyjać integracji społecznej i jest skierowane do różnych grup wiekowych. Zadanie 
zostanie zakończone w październiku br.
              (UM)

Otwarte Strefy Aktywności w Przemkowie

nie bezpieczne pod urządzenia. 
Zadanie zostanie zakończone do końca października 
br. Burmistrzowi Przemkowa zależy na właściwym 
zagospodarowaniu przestrzeni umożliwiającej dzie-
ciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób 
zapewniający im bezpieczeństwo. Dlatego Gmina 
sukcesywnie stara się remontować stare place zabaw 
i pozyskiwać środki na tworzenie nowych, w   miej-
scach gdzie jest na nie zapotrzebowanie. W kwietniu 
br. zakończył się montaż nowych urządzeń rekreacyj-
no – zabawowych na placu zabaw przy ul. Lipowej 
w Przemkowie. Jest to przede wszystkim inwestycja 
w przestrzeń publiczną, która łączy poprawę jakości 
życia mieszkańców dzięki polepszeniu stanu infra-
struktury publicznej oraz aktywizację lokalnej spo-
łeczności. Istniejący plac zabaw usytuowany jest w 
dogodnym miejscu, w bezpiecznej odległości od ru-
chliwego pod względem natężenia ruchu samocho-

dowego centrum miasta, na skrzyżowaniu ulic pro-
wadzących do szkoły, przedszkola, ośrodka zdrowia, 
w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego boiska. Plac 
zabaw jest ogólnodostępny, a w wyniku doposażenia 
stał się atrakcyjnym miejscem spotkań rodzinnych, 
pozwalając jednocześnie na kreowanie właściwego 
sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich 
rodziny.        (UM)
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6  lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Przemkowie Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak oficjalnie 
przekazał sprzęt ratowniczy zakupiony dla naszych Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji pozyskanej 
z  Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Ponad 26 tys. przyznano jednostkom na wniosek złożony przez Gminę Przemków. Wsparcie otrzymała Ochot-
nicza Straż Pożarna w  Przemkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Lubińskim oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Piotrowicach. Przekazane wyposażenie wzmocni siłę jednostek ochotniczych straży pożarnych, a jed-
nocześnie poprawi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszej gminy.    (UM)

Nowy sprzęt dla strażaków

28 sierpnia 2018 Jerzy Szczupak - Burmistrz Przem-
kowa przekazał przedstawicielom stowarzyszeń dzia-
łających w Gminie Przemków promesy na finanso-
wanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. W konkursie na realiza-
cję tych zadań publicznych aplikowało 5 stowarzy-
szeń, które podjęły się realizacji różnorakich działań. 
Wnioski złożyły: UKS Przemków Huta, LZS Osta-
szów, Koło Wędkarskie, UKS Szach-Mat i Stowarzy-
szenie Nasze Miasto Przemków. Na realizację zadań 
Gmina przeznaczyła 100.000zł. Rozdysponowano 
57.000zł. 

Wcześniej w lipcu  br. Burmistrz Przemkowa prze-
kazał przedstawicielom stowarzyszeń działających 
w  Gminie Przemków promesy na finansowanie za-
dań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. W kon-
kursie na realizację tych zadań publicznych apliko-
wało 7   stowarzyszeń.Wnioski złożyły: Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Koło Stowarzyszenia Łemków, 

Promesy dla stowarzyszeń

Stowarzyszenie „Chrobry”, Stowarzyszenie Miłośni-
ków Motoryzacji, Stowarzyszenie Nasze Młynowo, 
przemkowski Oddział Związku Rencistów, Emery-
tów i Inwalidów i przemkowskie Koło Stowarzyszenia 
Dzieci Wojny. Na realizację zadań Gmina przeznaczyła 
40.000zł.
      (UM)
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25 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się 
uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie po-
życie małżeńskie”. Osoby, które przeżyły w jed-
nym związku 50 lat są nagradzane w naszym Kraju 
na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku 
o  orderach i odznaczeniach - specjalnym medalem 
przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzi-
li Państwo Maria i Jan Brodowie, Jadwiga i Józef Klu-
kowscy, Helena i Józef Ryżowie. Przed kierownikiem 
USC, w  obecności świadków Jubilaci złożyli oświad-
czenia o wstąpieniu w związek małżeński, wypowia-
dając słowa przysięgi składanej przez młode pary do 
dziś. 

Aktu dekoracji wraz z życzeniami dokonał Bur-
mistrz Przemkowa – Pan Jerzy Szczupak. Złożył 

Złote gody

Jubilatom serdeczne życzenia długich i jeszcze pięk-
niejszych wspólnych lat w zdrowiu, pomyślności 
i wzajemnej miłości. Zwracając się do Jubilatów Pan 
Burmistrz podkreślił, że takie jubileusze są zarówno 
dowodem zrozumienia istoty związku małżeńskiego 
jak i doskonałym przykładem dla młodych pokoleń. 
Życzymy Jubilatom dużo szczęścia.    
      (UM)

25 kwietnia br. zakończyła się jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę w  bie-
żącym roku. Wybrana w drodze licytacji elektronicznej firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego 
Sp. z o.o. w Głogowie przebudowała łącznie na odcinku ok 700 m, drogi gminne - ul. Akacjową i Topolową.  
W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z wymianą części starych krawężni-
ków na nowe. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków UE w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Całkowita wartość planowanego zadania wyniosła 528 979,21 zł z czego kwota dofinansowania wy-
nosi blisko 337 000 zł. 

Ponadto odebrano roboty polegające na remoncie fragmentu nawierzchni ulicy Rybnej w Przemkowie wraz 
z zatokami parkingowymi, której wykonawcą była także firma PBD Głogów. Długość odcinka objętego remontem 
wyniosła 155 mb.,  a całkowity koszt remontu 150 015,97 zł. 

Na ukończeniu są prace w zakresie remontu nawierzchni chodników wzdłuż przebudowanych ulic Topolowej, 
Rybnej i Akacjowej, w ramach podpisanego przez Gminę Przemków i Spółdzielnię Mieszkaniową „Przemko” 
w Przemkowie porozumienia. Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów robocizny poprzez zorganizowanie 
i  skierowanie do remontu 4-osobowej brygady, pokrycia kosztów zakupu krawężników, obrzeży drogowych, kost-
ki brukowej, piasku i cementu, wywozu i składowania zdemontowanych krawężników, a także pokrycia kosztów 
usunięcia krawężników drogowych, wycięcia asfaltu oraz jego uzupełnienia po osadzeniu nowych krawężników. 
Spółdzielnia zobowiązała się do pokrycia kosztów robocizny poprzez skierowanie 1 pracownika do przeprowa-
dzenia remontu wraz z brygadą skierowaną przez Gminę, zabezpieczenia narzędzi i sprzętu, wykonania remontu 
chodników przy pomocy brygady skierowanej przez Gminę i nadzoru nad pracami. 

                        (UM)
 

Nowe drogi na Osiedlu Huta
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Informujemy, że w związku z odbywającymi się w dniach 29 – 30 września 2018 r. XXXVI Ogólnopolskimi Dnia-
mi Pszczelarza oraz XIX Dolnośląskim Świętem Miodu i Wina, droga wojewódzka nr 328 przebiegająca przez ul. 
Szprotawską, Plac Wolności i Zamkową będzie zamknięta od zjazdu na przystanek autobusowy przy ul. Szprotaw-
skiej do skrzyżowania ul. Zamkowej z drogą do biblioteki. Zmiana obowiązywać będzie od godziny 8.00 w piątek 
28 września br. do 8.00 w poniedziałek 1 października br. Objazd odbywać się będzie przez ul. Kamienną, ul. ks. 
Jana Skiby, ul. Lipową oraz ul. Plac Targowy. Na trasie objazdu będzie obowiązywał ścisły zakaz zatrzymywania 
się i postoju. Objazd spowoduje również utrudnienia na ulicach Plac Wolności i Ratuszowa, z których nie będzie 
można wjechać na ul. Zamkową i Szprotawską.

Ze względu na odbywający się w sobotę 29 września br. „Bieg po miód”, dodatkowo w godzinach od 9.30 do 15.00, 
zamknięte dla ruchu będą ul. Głogowska od Zajezdni PKS do Placu Wolności, cały Plac Wolności, ul. Sikorskiego 
oraz ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Kamienną do Placu Wolności. Prosimy mieszkańców o nieparkowanie 
samochodów w tym czasie, szczególnie na ul. Plac Wolności. 

W niedzielę 30 września br. od godz. 10.00 do 12.00 z ruchu zostanie wyłączony Plac Wolności od skrzyżowania 
z  ul. Reja do Urzędu Miejskiego, ze względu na przemarsz pocztów sztandarowych do parku.
Za utrudnienia przepraszamy.               (UM)

Zmiana organizacji ruchu

Wjazdy i parkingi w dniach 29-30 września 2018 r. 
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Tegoroczne Dożynki Gminy Przemków odbyły 
się w  niedzielę 26 sierpnia w Jakubowie Lubińskim. 
Mieszkańcy z dużym zaangażowaniem przygotowali 
się na przyjęcie gości. Wspaniale przystrojony został 
plac dożynkowy oraz domy, przy których ustawione 
były zabawne słomiane figury. Uroczystości dożyn-
kowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Jana 
Bosko w Jakubowie Lubińskim, po której Przemkow-
ska Orkiestra Dęta poprowadziła korowód z wień-
cami dożynkowymi zrobionymi przez mieszkańców 
sołectw gminy Przemków na plac dożynkowy. Już na 
scenie gospodarz  Dożynek - Burmistrz Przemkowa 
Jerzy Szczupak, przywitał wszystkich zaproszonych 
gości, a w szczególności rolników i mieszkańców 
gminy. Przyjął chleb od Starostów dożynek, państwa 
Jadwigi i Jana Kasperskich – mieszkańców Jakubowa. 
Pokrojonym chlebem poczęstowani zostali wszyscy 
uczestnicy dożynek. 

W tym czasie rozpoczęła pracę komisja konkur-
sowa w składzie: Dorota Chmielnicka - przewodni-
cząca, Monika Pieniarska, Agata Pyrzyk, Małgorzata 
Basałyga, Ewelina Kaźmierska, Bernadetta Łobodziec 
i Magdalena Poplata, oceniająca wieńce dożynkowe, 

stoiska promocyjne sołectw i chleby dożynkowe. Do 
konkursu na wieniec przystąpiło 5  sołectw: Jakubo-
wo Lubińskie, Jędrzychówek - Łąkociny, Krępa, Kar-
pie i Szklarki. Zwycięski wieniec upleciono w Jakubo-
wie Lubińskim. W konkursie na stoisko oprócz ww. 
sołectw, dodatkowo udział wzięły Piotrowice, a naj-
ciekawsze stoisko przygotowała Krępa. Najsmaczniej-
szy chleb dożynkowy upiekła pani Irena Strzelecka ze 
Szklarek. W Turnieju Sołectw o  Puchar Burmistrza 
wygrały Szklarki, drugie miejsce zdobyło Jakubowo 
Lubińskie, a na trzecim miejscu stanęła Krępa. 

Podczas Dożynek na scenie umilały nam czas lokal-
ne zespoły taneczne i wokalne. Występy rozpoczęła 
Przemkowska Orkiestra Dęta następnie zaprezento-
wały się: „Marzenie” ze Szklarek, „Przemkowianki” ze 
Stowarzyszenia Dzieci Wojny oraz „Cykady” z Przem-
kowskiego Ośrodka Kultury. Gwiazdą wieczoru, która 
pojawiła się podczas Turnieju Sołectw i zgromadziła 
wielką publiczność, była Brygida Kociołek. 

Gospodarz Dożynek – Burmistrz Przemkowa Jerzy 
Szczupak składa serdeczne podziękowania wszyst-
kim osobom zaangażowanym w organizację doży-
nek, szczególnie mieszkańcom Jakubowa Lubińskiego 
i pani Sołtys Iwonie Kosińskiej.    
                   (POKiB)

Dożynki Gminne 2018

Burmistrz Przemkowa informuje, że rolnicy, będący w trudnej sytuacji spowodowanej tegoroczną suszą, uniemożli-
wiającą zapłacenie im 3 raty podatku, mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie ulgi w podatku. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wnioski o umorzenie mogą być składane indywidualnie przez każdego podat-
nika, po upływie terminu płatności raty podatku, tj. po 17 września 2018r. 
W sektorze produkcji rolnej pomoc de minimis udzielana jest na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomo-
cy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Wielkość pomocy, jaka może zostać 
przyznana jednemu producentowi rolnemu, to 15 000 euro w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym  
i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de minimis w rolnictwie ze wszyst-
kich tytułów. 

Informujemy, iż po oszacowaniu strat w wyniku suszy, producenci rolni mogą korzystać z następujących form pomocy:
1. kredyt preferencyjny, zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjal-

nych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych; 
2. udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który 

poniósł szkody, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego 
tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości 
lub w części bieżących składek; 

3. zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów 
sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także 
umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy; 

4. udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek 
producenta rolnego - w ramach limitu pomocy de minimis.             (UM)

Informacja dla rolników
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Patriotycznie  w parku

12 maja 2018 r. w Parku Miejskim odbył się III Prze-
gląd Zespołów i Kapel Ludowych „Maj na ludowo”. 
Gospodarzem imprezy był Burmistrz Przemkowa 
Pan Jerzy Szczupak.
Pomysłodawczynią przeglądu jest Pani Jadwiga Dzia-
dykiewicz, która wraz z zespołem „Marzenie” ze 
Szklarek i we współpracy z Przemkowskim Ośrod-
kiem Kultury i Biblioteką oraz przy wsparciu licznych 
sponsorów, przygotowała imprezę, na której zapre-
zentowało się 9 zespołów i kapel ludowych. Wystąpi-
ły zespoły: Marzenie, Kapela Dolnoślązacy, Szklarki, 
Roztoka, Wierzbniczanki, Przemkowska Orkiestra 
Dęta, Fryderyki, Podolanki oraz Łastiwczata.
Kolejny rok z rzędu impreza cieszyła się dużym zain-
teresowaniem. Piękna pogoda i rozśpiewane, barwne 
zespoły przyciągnęły do parku wielu widzów. Prze-

gląd „Maj na ludowo” już na stałe wpisał się w kalen-
darz imprez Gminy Przemków i z roku na rok skala 
przedsięwzięcia się rozrasta. 
          (POKiB)

3 maja br. w Parku Miejskim odbył się Piknik Patriotyczny. Inicjatorem i głównym organizatorem tego wy-
darzenia było Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji, współorganizatorem zaś Przemkowski Ośrodek Kultury 
i  Biblioteka, a Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak wsparł wydarzenie finansowo. 

Uroczystości upamiętniające  227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczął krótki koncert Przem-
kowskiej Orkiestry Dętej a także występy recytatorskie Alicji Gościewicz oraz Olgierda i Fabiana Więckowskich. 
Następnie odbyła się parada starych motocykli i samochodów przystrojonych w biało-czerwone barwy, a po niej 
na scenie zaprezentowały się lokalni artyści: Angelika Maszczak oraz  zespoły: Mozaika, Cykady, Sekcja i ZBB.
               
                (POKiB)
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Grupa nieformalna „Wspólnymi siłami” we współpracy z Przemkowskim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką jest 
realizatorem projektu „Dla Niepodległej” w ramach programu pn. „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności oraz Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Ośrodka Działaj Lokalnie – Fundacja „Wrzosowa Kraina” będzie 
można zrealizować działania, które przyczynią się do godnego uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Zaplanowane zostały m.in.: spotkanie w ramach „Narodowego czytania”, które odbyły się w całym 
kraju 8 września, a w tym roku czytane były fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego; warsztaty robie-
nia kwiatów z bibuły w barwach biało-czerwonych oraz tworzenia kotylionów, wręczanych później uczestnikom 
Marszu Niepodległościowego, który odbędzie się 11 listopada br. w Przemkowie; warsztaty wspólnego śpiewa-
nia pieśni patriotycznych, a także we współpracy z seniorami z Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przedstawienie na podstawie „Dziadów” Adama Mickiewicza.
              (POKiB)

Wspólnymi siłami można więcej

Zespół Szkół gotowy na nowy rok szkolny
Stoimy na progu nowego roku szkolnego, pełni zado-
wolenia z przeprowadzonej rekrutacji i entuzjazmu do 
dalszej pracy. Cieszymy się, że  prawie 40% uczniów 
kończących w tym roku klasę III Publicznego Gimna-
zjum w Przemkowie, wybrało Zespół Szkół im. Ireny 
Sendler w Przemkowie, w celu kontynuacji nauki oraz 
zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Dajemy naszym uczniom szerokie możliwości rozwo-
ju. Wspieramy zarówno ucznia zdolnego, jak i poma-
gamy przy rozwiązywaniu edukacyjnych problemów 
tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Ogromnym 
atutem naszej szkoły jest jej klimat, który tworzą lu-
dzie – zaangażowani w swoją pracę nauczyciele oraz 
chętni do współpracy i rozwoju uczniowie.

Ważnym elementem edukacyjnym szkoły ponadpod-
stawowej jest współpraca z uczelnią wyższą. Możemy 
pochwalić się patronatem naukowym, jaki od mar-
ca 2018 nad Liceum Ogólnokształcącym  w Zespole 
Szkół objął Uniwersytet Zielonogórski. W ramach 
patronatu rozszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych 
o koła prowadzone przez pracowników naukowych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego na terenie naszej pla-
cówki. Jednym z nich jest Koło Młodego Politologa, 

które w  ramach wolontariatu prowadzi prof. dr hab. 
Stefan Dudra. W tym roku szkolnym zwiększymy 
liczbę wyjazdów edukacyjnych na Uniwersytet Zielo-
nogórski i innych wycieczek związanych tematycznie 
z prowadzonymi zajęciami. Przemkowski Licealista 
będzie mógł poszerzać swoje horyzonty umysłowe 
i  „dotknąć” różnych dziedzin nauki po to, aby właści-
wie wybrać kierunek studiów. Wiosną 2018 r. planuje-
my również organizację „Interdyscyplinarnego obozu 
naukowego” dla uczniów LO, na którym zajęcia pro-
wadzić będą zarówno nauczyciele Zespołu Szkół jak  
i zaproszeni pracownicy naukowi z różnych uczelni 
w Polsce.

W związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości 
w tym roku szkolnym skupimy się na kształtowaniu 
patriotycznych postaw wśród uczniów. Pozyskali-
śmy na ten cel dofinansowanie w wysokości 7 000 zł  
z Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander  
w ramach programu „Bank Ambitnej Młodzieży”. 
Dotacja pozwoli na  realizację projektu  „Przemkow-
ski Licealista - aktywny obywatel w niepodległej Pol-
sce”. Projekt zakłada  pogłębienie świadomości zna-
czenia niepodległości u grupy aktywnych społecznie, 
ambitnych i wyróżniających się edukacyjnie uczniów 
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liceum, w ich działaniach na rzecz „małej ojczyzny” 
oraz kraju. Młodzież nauczy się oceniać teraźniejszość 
i patrzeć w przyszłość, odnosząc się do historii, waż-
nych wydarzeń i znaczących postaci. Poprzez podjęte 
w projekcie działania tzn. organizację tematycznych 
wycieczek edukacyjnych, warsztatów i wykładów, 
debat i spotkań, młodzież zmieni swój światopogląd 
na temat historii i zagadnień politycznych. Rozwi-
nie postawę obywatelską, jaka jest kluczową bazą do 
rozwoju niepodległego państwa. Kontakt młodzieży  
z pracownikami UZ pozwoli na nowe spojrzenie na 
otaczającą rzeczywistość społeczno-polityczną, na 
inny sposób postrzegania zachodzących zmian w 
„małej ojczyźnie”. Poprzez lokalne wydarzenia, ich 
analizę, łatwiej będzie można zrozumieć zachodzą-
ce procesy również w skali państwa, Europy i świa-
ta. 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.

W ramach współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA 
w Warszawie, w październiku 2018r., przedstawimy 
lokalnej społeczności razem z aktorami teatru Ochota 
efekty warsztatów dotyczących tematyki totalitary-
zmu.

W roku szkolnym 2018/2019 wprowadzamy rozsze-
rzoną edukację z zakresu piłki nożnej. W zajęciach 
będą  uczestniczyli zarówno uczniowie Liceum Ogól-
nokształcącego  jak i Branżowej Szkoły I Stopnia. Na-
szym atutem jest szeroki wachlarz zajęć dodatkowych. 
Kontynuowane będą, wyróżniające szkołę, zajęcia  
z robotyki. Od strony humanistycznej nie zabraknie 
m.in. zajęć językowych, przygody z teatrem i dzien-
nikarstwem.
Ci, którzy chcieli zdobyć konkretne umiejętności za-
wodowe wybrali Branżową Szkoły I Stopnia. Naukę 
w klasie wielozawodowej rozpoczęło w tym roku 14 
uczniów. Będziemy ich kształcić w wybranym za-
wodzie (np. sprzedawca, fryzjer, kucharz, piekarz, 
mechanik pojazdów samochodowych, operator ob-
rabiarek skrawających, ślusarz, elektryk, murarz-tyn-
karz, ...) Przedmioty ogólnokształcące uczniowie 

będą realizować w szkole, a wiedzę i umiejętności 
dotyczące zawodu zdobędą podczas praktyk i kur-
sów zawodowych. Szkoła pośredniczy przy realizacji 
kursów zawodowych i współpracuje z pracodawca-
mi. Nieoceniona jest tu współpraca z Komendą OHP  
w Przemkowie, mającą siedzibę w naszej szkole. Wy-
chowawcy OHP pomagają w znalezieniu praktyk za-
wodowych i czuwają nad ich właściwym przebiegiem. 

W chwili obecnej kończymy realizację zadania „Bu-
dowa bezprzewodowej sieci komputerowej w Zespole 
Szkół w Przemkowie”. W najbliższych tygodniach po 
raz trzeci ogłosimy przetarg na remont instalacji elek-
trycznej na sali gimnastycznej i jej zapleczach. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń w tym roku 
szkolnym będą obchody 15-lecia Naszej Szkoły połą-
czone z promocją książki opisującej 15 lat funkcjono-
wania Zespołu Szkół w Przemkowie. Obchody plano-
wane są na 12 października 2018 r. Już dziś, zgodnie 
z dedykacją autorów wyżej wspomnianej publikacji, 
serdecznie zapraszamy na uroczystość wszystkie oso-
by, dla których dobro Naszej Szkoły było i jest priory-
tetem, którzy poświęcili swój czas, energię i zdolności, 
by pracować dla jej rozwoju i świetności. 

Henry Ford mówił „Połączenie sił to początek, pozo-
stanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.” Ta-
kich właśnie sukcesów, w obecnym roku szkolnym, 
życzę wszystkim nauczycielom i uczniom oraz oso-
bom związanym z przemkowską oświatą.
      (MD)
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Nowocześnie w szkole w Wysokiej
Wakacje to czas wyczekiwanego przez wszystkich 
odpoczynku i relaksu. Jednak warto zaznaczyć, że dla 
wielu szkół jest to również czas wytężonych prac re-
montowych. Tak było w Szkole Podstawowej w  Wy-
sokiej. 

Pani Dyrektor Marzenie Białej udało się pozyskać 
środki m.in. na remont sali gimnastycznej podczas 
czerwcowego Festynu rodzinnego. Przy wsparciu 
Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka odde-
legowani pracownicy wraz z pracownikami szkoły 
odmalowali salę gimnastyczną. Odnowienia wyma-
gał zarówno parkiet, ściany, sufit jak i wszystkie dra-
binki wykorzystywane do ćwiczeń gimnastycznych. 
Zaangażowanie Pani Dyrektor, Pani Marii Daleckiej, 
rodziców i przyjaciół szkoły sprawiło, że uczniowie 
od 1 września mogą się cieszyć wyremontowaną salą 
gimnastyczną. Świeże farby na ścianach i suficie oraz 
odnowiony parkiet spowodowały, że sala nabrała no-
wego wyglądu i ciepłego klimatu. 

Jednym z priorytetów Szkoły Podstawowej w Wyso-
kiej jest dbanie o ekologię, dlatego postanowiono wy-
mienić stare sanitariaty zużywające dużą ilość wody 
na sanitariaty oszczędnościowe. Dzięki temu szkoła 
na pewno ograniczy zużycie wody bieżącej, co jest 
bardzo ważne w dzisiejszym świecie borykającym 
się z problemami ocieplenia i  niedoboru wody. Od-
nowiona została również sala nr 5, miejsce zmieniła 
szatnia, biblioteka i świetlica. Dzięki temu pozyska-

liśmy pomieszczenia na utworzenie klasopracowni. 

W roku szkolnym 2017/2018 Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Wysokiej, wnioskowała o udział w Rzą-
dowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Ak-
tywna tablica”. Zgłoszenie zostało rozpatrzone po-
zytywnie i w niedługim czasie szkoła otrzyma trzy 
nowoczesne monitory interaktywne.

Aby swoim uczniom zapewnić równy dostęp do wy-
sokiej jakości edukacji, szkoła wystartowała w kon-
kursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego pn. „Uczę się i rozwijam” 
- wsparcia szkół podstawowych w Gminie Przem-
ków. Projekt ten zakłada objęcie wsparciem uczniów 
dodatkowymi zajęciami ukierunkowanymi na kształ-
towanie kompetencji kluczowych, wsparcie nauki ję-
zyków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych 
oraz właściwych postaw. W ramach projektu podnie-
siona zostanie efektywność kształcenia uczniów w za-
kresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
oraz wyrównywane będą szanse edukacyjne uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Już we wrze-
śniu klasopracownie zostaną wyposażone w nowe 
meble, pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.  
Miarą sukcesu planowanych działań będzie wszech-
stronny rozwój umiejętności uczestników projektu na 
miarę ich możliwości. 

Nowy Rok szkolny witamy pełni entuzjazmu, z no-
wymi możliwościami. 

      (IN)
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Wakacje, wakacje……. i  po wakacjach!
Jeszcze mamy w pamięci żywe wspomnienia z za-

kończenia roku szkolnego 2017/2018,  a już czekają 
nas nowe wyzwania i przygody edukacyjne w nowym 
roku szkolnym. Jako społeczność szkolna Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Przemkowie 
możemy tylko sobie życzyć, aby ten nowy rok tak 
samo obfitował w sukcesy i liczne ciekawe zdarzenia, 
jak miniony. Przede wszystkim nasi uczniowie odno-
sili wspaniałe sukcesy w wielu konkursach na szczeblu 
gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim 
i ogólnopolskim. Były to oczywiście konkursy wiedzy 
przedmiotowej, artystyczne, sportowe i  szachowe. 

Na uwagę zasługują konkursy matematyczne, 
których było bardzo dużo w II półroczu. Był więc 
konkurs Maks Matematyczny - udział w nim wziął 
uczeń klasy VI b  Michał Dźwigaj i zajął V miejsca 
w województwie, następnie odbył się konkurs Pan-
gea - brało w nim udział 15 uczniów, najlepsze wy-
niki osiągnęli Michał Dźwigaj i Dominika Juszczak 
oraz Maciej Urbaniak. Kolejny konkurs to Powiatowy 
Turniej Drużyn Matematycznych „Matematyka może 
się przydać” dla klas V i udział 3-osobowej drużyny 
w  składzie: Michał Marciniak, Tomasz Bartnicki, Ma-
ciej Urbaniak- uczniowie zajęli IV miejsce, kolejny to  
XXVI Finał Konkursu Matematycznego i  w nim zno-
wu sukces  Michała Dźwigaja, który zajął IV miejsce 
na 37 uczniów z 16 szkół podstawowych z  powiatu 
polkowickiego. Następnym konkursem matematycz-
nym była Mała Olimpiada Matematyczna - naszą 
szkołę reprezentowali Michał Dźwigaj i Kacper Boch-
nak, MAT - i znowu duży sukces w tym konkursie 
osiągnął Michał Dźwigaj, który uzyskał 90,22 %, dzię-
ki czemu zajął 3 lokatę w województwie i 23 w kraju, 
na poziomie klas VII najlepsza była Maja Krajewska, 
na poziomie klas II gimnazjum -Kacper Bochnak, 
a klas III - Mikołaj Rokosiewicz. I wreszcie Alfik - dy-
plom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku 
w kraju uzyskał Michał Dźwigaj, pozostali wyróżnieni 
to: Małgorzata Rapkowska, Maciej Urbaniak, Gabrie-
la Zakrzewska i Dominika Juszczak. Panie matema-
tyczki: Ewa Kuźmiak, Danuta Cwen i Agnieszka Wa-
łowska mogą być dumne ze swoich uczniów.

 Matematyka to oczywiście królowa nauk, ale także 
w innych dziedzinach mamy liczne sukcesy: z  języków 
obcych w konkursach: III Powiatowym Konkursie Ję-
zykowym i VI Powiatowym Konkursie Poezji i Prozy 
Obcojęzycznej, które odbyły się w Polkowicach, uczeń 
Michał Dźwigaj nie tylko stanął na podium zajmując 

odpowiednio II i I miejsce z języka niemieckiego, ale 
jeszcze reprezentował szkołę w Gali Konkursowej Po-
wiatu Polkowickiego. Michał jest uczniem pani Do-
miniki Szpularz.

Język polski również ma swoje sukcesy. W II pół-
roczu odbyło się kilka konkursów, w których ucznio-
wie pod opieką pani Ewy Dworczyńskiej i Anny Ję-
drzejowskiej sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności 
w konkursach: Gminnym Konkursie Ortograficznym 
„Złote Pióro Burmistrza”, w którym Michał Marciniak 
zajął III miejsce, do Powiatowego Konkursu Poloni-
stycznego zakwalifikowało się aż 5 uczniów z naszej 
szkoły, a dwie uczennice dotarły do finału konkursu, 
Izabela Banyś zajęła III miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Literackim „Piszę, bo lubię”, w Olimpiadzie 
Wiedzy Polonistycznej Polonica Plus laureatami zo-
stali Michał Marciniak i Wiktoria Widera, a w Ogól-
nopolskim Dyktandzie Szkolnym wyróżnienie otrzy-
mał Tomasz Bartnicki.

Także z historii możemy pochwalić się osiągnięciami. 
W II półroczu odbył się w Polkowicach Powiatowy 
Konkurs Historyczny „Wojowie, rycerze, żołnierze 
- wojskowość polska od Piastów do królów elekcyj-
nych”, w którym drużyna gimnazjalistów: Gabrysia 
Gabryś, Klaudia Kondzioła, Omar Lekhchine zajęła II 
miejsce. Opiekunem uczniów była pani Iwona Łopa-
cińska- Skraba.

W naszej gminie odbył się także, jak każdego roku, 
Gminny Konkurs Historyczny „Znam dzieje Przem-
kowa” pod patronatem Burmistrza Przemkowa - tym 
razem nasza szkoła była jego organizatorem i pani 
Iwona Łopacińska-Skraba cieszyła się zarówno z suk-
cesu organizacyjnego, jak i sukcesu uczniów, któ-
rzy zajęli w tym konkursie czołowe lokaty: I miejsce 
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drużyna:  Klaudia Kondzioła, Maksymilian Sawicki, 
Gabriela Gabryś, II miejsce: Natalia Habura, Marty-
na Sławicz, Rafał Czarnieńki, III miejsce: Omar Lek-
hchine, Wiktoria Sitarek, Kacper Bochnak. I wreszcie 
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja od-
był się Szkolny Konkurs Wiedzy o Konstytucji 3 Maja 
także przygotowany przez panią Iwonę Łopacińską- 
Skraba. Uczniowie, którzy zajęli I miejsce to druży-
ny: Maksymilian Sawicki i Maciej Mazur oraz Omar 
Lekhchine i Wiktoria Starek. Na dalszych miejscach 
byli Maja Krajewska i Wiktoria Paluszek oraz Laura 
Sykuła i Kacper Bochnak. W szkole odbył się także 
konkurs historyczny „Archimedes plus” zorganizo-
wany przez pana Dariusza Dźwigaja, w którym tytuł 
laureata II stopnia zajął Michał Dźwigaj uzyskując 92 
na 100 punktów.

Również z zakresu bezpieczeństwa uczniowie pod 
opieką pani Elżbiety Terlikowskiej kilkakrotnie roz-
sławiali imię szkoły. Podczas V Ekologicznych Warsz-
tatów Plenerowych - Spotkania w Parkach Krajobra-
zowych Dolnego Śląska odbył się Szkolny Myśliborski 
Festyn Przyrodniczy, podczas którego nasi uczniowie 
zajęli I miejsce. I wreszcie w Powiatowym Konkursie 
„Z nami bezpieczniej” uczniowie naszej szkoły czte-
rokrotnie stawali na podium zajmując I miejsca we 
wszystkich kategoriach, pokonując 250 uczestników 
z  15 szkół powiatu polkowickiego. 
Braliśmy także udział w powiatowym konkursie pla-
stycznym „Śladami Przemkowskiego Parku Krajobra-
zowego”, w którym w dwóch kategoriach nasze uczen-
nice zajęły wysokie pozycje : I miejsce – Martyna 
Sławicz i II miejsce - Martyna Zbójniewicz, w gmin-
nym konkursie ortograficznym „Ortografek” dla klas 
młodszych, podczas którego zarówno indywidualnie 
Sylwia Kapustka, jak i grupowo, zajęliśmy I miejsce, 
gminnym konkursie OTWP „Młodzież zapobiega po-
żarom”, gdzie uczniowie Oliwia Drabik, Jan Glisczyń-
ski i Mikołaj Tyliszczak uzyskali kwalifikację do etapu 
powiatowego. W II Diecezjalnym Konkursie Wiedzy 

Biblijnej Biblista Junior naszą szkołę reprezentował 
Michał Dźwigaj uzyskując IV miejsce i wyróżnienie.
No i wreszcie nie może zabraknąć sukcesów sporto-
wych. Spektakularny sukces i I miejsce zajęli Waleczni 
Przemków w IV Integracyjnym Turnieju Baseballo-
wym, w Trójboju Lekkoatletycznym szkół podstawo-
wych  nasi uczniowie zajęli III miejsce w powiecie po-
lkowickim, w Biegu Orłana mamy medalistki w Biegu 
Dzieci: Roksanę Kozłowską na III miejscu i Nikolę 
Skrok na III miejscu. Bardzo prężnie i aktywnie pra-
cowali także szachiści, nad którymi czuwa pan Da-
riusz Dźwigaj - liczne konkursy przyniosły sukce-
sy i medale: III i IV Turniej Grand Prix w szachach 
szybkich pod patronem Dyrektora Zespołu szkół 
w  Przemkowie to sukcesy Jacka Chrzanowskiego, 
Adriana Tarawskiego, Michała Dźwigaja i Bartłomie-
ja Przybylskiego, w XII Powiatowych Mistrzostwach 
szachowych w   Przemkowie na 117 szachistów naj-
wyższe lokaty zajęli Damian Zinowkin, Michał Dźwi-
gaj i Bartłomiej Przybylski i wreszcie Adrian Tarawski 
w Szkolnych Indywidualnych Mistrzostwach Polski 
w szachach szybkich zajął 8 miejsce. 

Uczniowie naszej szkoły od lat biorą udział w Po-
wiatowym Recytatorskim Konkursie Poezji Religijnej, 
w którym odnoszą sukcesy. W ubiegłym roku szkol-
nym uzyskaliśmy również wysokie noty. W kategorii 
wiekowej klas I-III zwyciężył Olgierd Więckowski 
zajmując pierwsze miejsce. W drugiej kategorii wie-
kowej, uczeń klasy szóstej, Fabian Więckowski zdobył 
II miejsce. Również w najstarszej kategorii wiekowej 
znaleźliśmy się w czołówce! Uczennica III klasy gim-
nazjalnej, Gabriela Gabryś uzyskała II miejsce, a jej 
młodsza koleżanka, Patrycja Gozdal zdobyła wyróż-
nienie.

Nic więc dziwnego, że przy tylu zdolnych uczniach 
i sukcesach na koniec roku szkolnego mogliśmy po-
chwalić się naprawdę wyjątkowymi młodymi ludźmi, 
którzy osiągnęli bardzo wysokie średnie ocen. Najlep-
si z najlepszych, czyli Ci, którzy osiągnęli średnią ocen 
6,0 to: Michał Dźwigaj, Michał Marciniak i Katarzy-
na Zielonka. W gimnazjum bezkonkurencyjna była 
Klaudia Kondzioła.

Uczyliśmy się pilnie przez całe II półrocze, ale tak-
że świetnie się bawiliśmy! Jeździliśmy na wycieczki: 
na kilka dni do Torunia, do Ochli, do Głogowa, do 
Poznania na „Skrzypka na dachu”, do kina na filmy 
„Cudowny chłopak” i „Player one”, do Ostaszowa, do 
Zespołu Szkół w Chocianowie. Braliśmy udział w im-
prezach szkolnych takich jak: Akcja Żonkile, Dzień 
Kobiet, warsztaty plastyczne, Rekolekcje Wielkopo-
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stne, Dzień Sportu Szkolnego. Samorząd Uczniowski 
pod opieką pań Danuty Cwen, Ireny Orłowskiej i Mał-
gorzaty Sidorowicz, przygotował Walentynki, Dzień 
Wiosny, Szkolny Dzień Przytulanki, Dzień  Śmiesznej 
Koszulki. Zgodnie ze szkolną tradycją przygotowywa-
ne były także przedstawienia: z okazji Świąt Wielka-
nocnych, klasa 1b przygotowała przedstawienie eko-
logiczne, a klasa 4a apel z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Najważniejsze momenty podsu-

mowujące etapy edukacyjne to oczywiście spotkanie 
zorganizowane na zakończenie klas III szkoły pod-
stawowej i klas III gimnazjum, które zostały przygo-
towane z piękną oprawą i przepięknym polonezem. 
Koniecznie należy jeszcze odnotować organizację 
akcji Góra Gorsza, Drzwi Otwartych i wymianę mło-
dzieży polsko- niemieckiej. 
I to by było na tyle, aż tyle…. i oby nie mniej w no-
wym roku szkolnym…..   (SP1)

Uroczystym apelem 3 września w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Wojska Polskiego SP 2 w Przemkowie rozpo-
częliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz podniesieniu 
na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu Pol-
ski, głos zabrała dyrektor szkoły - pani Lucyna Marci-
niak. Słowa powitania skierowała do uczniów i ich ro-
dziców oraz pracowników.  Podziękowała również za 
dotychczasową pracę na stanowisku dyrektora  panu 
Pawłowi Juchomowi.  Pani dyrektor życzyła uczniom 
sukcesów, przyjemnego oraz pożytecznego spędzania 

Początek roku w Szkole Podstawowej nr 2
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czasu w szkole pod czujnym okiem nauczycieli i wy-
chowawców. Przypomniała również o przestrzeganiu 
zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Wraz z wi-
cedyrektor panią Dorotą Gołaś przedstawiły wycho-
wawców klas oraz nowo zatrudnionych nauczycieli. 
W tym roku szkolnym w naszej szkole będzie trzyna-
ście oddziałów.

Następnie głos zabrała pani Joanna Stembalska - kie-
rownik Referatu Usług Wspólnych, reprezentują-
ca Burmistrza Przemkowa pana Jerzego Szczupaka. 
Życzyła wszystkim wspaniałych osiągnięć w nauce 
i  miłego spędzania czasu w szkole. Po apelu wszyscy 
uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.

W tym roku szkolnym w naszej szkole będą uczyć się 
dzieci i młodzież klas I-VIII. Obok obowiązkowych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych przygotowali-
śmy dla naszych podopiecznych ciekawą ofertę za-
jęć pozalekcyjnych, które mają na celu: rozwijać ich 
zainteresowania i umiejętności, pomagać dzieciom 

z trudnościami w nauce, a także zapewniać dzieciom 
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne w szkole i poza 
nią. 

Wiele zajęć będzie realizowanych w ramach projek-
tów. Zostaną  doposażone klasopracownie do lekcji 
z  fizyki, chemii, biologii i geografii.
       (D.M.)

W roku szkolnym 2018/2019 do Publicznego 
Przedszkola nr 1 w Przemkowie uczęszcza 140 dzieci, 
w tym 48 rozpoczynających swoją przygodę z  przed-
szkolem. W placówce funkcjonuje 6 grup, a od bie-
żącego roku szkolnego mamy uruchomione dwa 
oddziały integracyjne, w których uczy się i przygoto-
wuje do życia w  grupie 10 dzieci niepełnosprawnych 
z orzeczeniami do kształcenia specjalnego. Dzięki wy-
kwalifikowanej kadrze pedagogicznej przedszkole or-
ganizuje pracę z  dziećmi niepełnosprawnymi w wie-
ku przedszkolnym z całej gminy Przemków i nikogo 
nie wyklucza z  edukacji przedszkolnej.

Oferta przedszkola poza zajęciami wychowania 
przedszkolnego obejmuje jeszcze zajęcia specjali-
styczne takie jak: logopedyczne, socjoterapeutyczne, 
rewalidacyjne, terapii pedagogicznej, a także zajęcia 
języka angielskiego, języka łemkowskiego i religii. 
Wart podkreślenia jest fakt, że prawie wszystkie za-
jęcia są prowadzone przez stałą kadrę przedszkola, 
która posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć spe-
cjalistycznych.

Przygotowując się do nowego roku szkolnego, dzię-
ki Radzie Rodziców, dokonaliśmy prac remontowych. 
Odświeżone zostały sale 5 grup przedszkolnych, 
uzupełniony sprzęt komputerowy i zabawki. Dzię-

Bezpieczeństwo i rozwój w Przedszkolu nr 1
ki współpracy przedszkola, Rady Rodziców i Gminy 
Przemków, Burmistrz podjął decyzję o dofinansowa-
niu wyposażenia placu zabaw w zestaw zabawowy dla 
maluchów.

Obecny rok szkolny wiąże się z nowymi zadania-
mi szczególnie dla oddziałów integracyjnych przed-
szkola. Od września 2018 dzieci uczęszczające do tych 
oddziałów zostały objęte szeregiem dodatkowych za-
jęć w ramach projektu dofinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecz-
nego: „Mądre wsparcie w przedszkolu szansą na lep-
szy start dziecka niepełnosprawnego”. Projekt o war-
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tości 284 tysięcy zł. realizowany będzie do czerwca 
2019 r. i obejmie dzieci z oddziałów integracyjnych 
dodatkowymi zajęciami grupowymi: teatroterapii, 
socjoterapii, arteterapii i rytmiki, a także indywidual-
nymi zajęciami hipoterapii, dogoterapii, biofeedbec-
ku i integracji sensorycznej.  Dzięki realizacji pro-
jektu przedszkole zostało doposażone w nowy sprzęt 
audiowizualny i komputerowy oraz nowoczesne 
środki dydaktyczne. Sale grup integracyjnych zosta-
ły odremontowane i wyposażone w dodatkowe meble  
i specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Wyposażono 
je w urządzenia terapeutyczne, meble, wykładzinę  
i sprzęt komputerowy.  Wszystkie opisane w ramach 
projektu zadania mają na celu wszechstronny roz-
wój dzieci o   specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
w tym wsparcie rodziców w organizowaniu rehabili-
tacji swoim dzieciom. Dzięki środkom projektowym 
zaszła także mała „rewolucja kuchenna”. Zakupiliśmy 
nowoczesny piec konwekcyjno-parowy, dzięki któ-
remu jadłospis naszych przedszkolaków wzbogaci 
się o gamę różnorodnych posiłków, a potrawy będą 
zdrowsze i nisko tłuszczowe. Na wyposażeniu kuchni 
znalazła się także profesjonalna sokowirówka, dzięki 
której dzieci będą piły, samodzielnie przygotowywane 
z wychowawcami soki.

W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość roz-
woju, nauki, zabawy i samorealizacji.  Współpracuje-
my z Lubuskim Biurem Koncertowym „Orfeusz” by 
umożliwić przedszkolakom spotkania z instrumenta-
mi muzycznymi, muzykami i muzyką. W przedszko-

Zabawa i rozwój w Przedszkolu nr 2
W sierpniu br. w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Przemkowie zostały przeprowadzone prace porządkowo-
gospodarcze przygotowujące placówkę do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pracownicy obsługi w należyty 
sposób dokonali generalnych porządków na terenie całej placówki. Zadbali o estetykę przydzielonych pomieszczeń 
oraz przygotowanie ich od strony bezpieczeństwa.
Sale doposażono w nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. Rada Rodziców zakupiła min. sprzęt nagłaśniający, 
frytkownicę, warnik do wody. Zostały odmalowane pomieszczenia gospodarcze i korytarze. 
Do nowego roku szkolnego przygotowano także plac przedszkolny: wykoszono trawę, wyplewiono i zadbano 
o  estetykę placu, wymieniono piasek w piaskownicach. 
Nauczyciele przygotowali przydzielone sale zabaw i zajęć tj. zadbali o właściwe ustawienie sprzętu i zabawek, 
zagospodarowanie kącików zainteresowań, dekoracje. 
W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Przemkowie funkcjonować będą 4 oddziały 
przedszkolne: MUCHOMORKI, KOTKI, ŻABKI, PRACOWITE PSZCZÓŁKI, do których uczęszczać będzie 
ok.80 dzieci. 

lu prężnie działa „Kącik wymiany książek”, z którego 
chętnie korzystają przedszkolacy. Dwa razy do roku 
zapraszamy rodziców do zabawy ze swoimi pociecha-
mi w ramach zajęć otwartych.

Priorytetowym celem przedszkola jest bezpieczeń-
stwo dzieci. W czerwcu bieżącego roku dzięki decy-
zji Burmistrza, przedszkole otrzymało monitoring 
wizyjny. Dodatkowym zabezpieczeniem w budynku 
przedszkola jest zamontowany w drzwiach wejścio-
wych „elektrorygiel”. Urządzenie to uniemożliwia 
osobom niepowołanym wejście na teren przedszkola, 
a dzieciom jego samodzielne opuszczenie. Posiadamy 
również system domofonowy i radiowęzeł wywoław-
czy. Dzięki tym wszystkim zabezpieczeniom rodzice 
mogą mieć poczucie, że ich dzieci pozostawione pod 
opieką przedszkola, będą bezpieczne.
      (WB)
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CYKADY na podium

W ciągu roku szkolnego w przedszkolu organizowane będą:
 - zajęcia z religii
 - zajęcia z języka angielskiego 
 - zajęcia logopedyczne
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 - zajęcia z komputerem 
- zajęcia otwarte dla rodziców 
- różne imprezy i uroczystości przedszkolne
- wycieczki środowiskowe, tematyczne i wyjazdowe 
- konkursy wewnąrzprzedszkolne
- przedstawienia teatralne dla dzieci, spotkania muzyczne, eksperymenty, warsztaty plastyczne 
- cykliczne spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów (policjant, strażak, pielęgniarka i inni).
Dzieci będą brały udział w konkursach o zasięgu gminnym, powiatowym, ogólnopolskim, akcjach i projektach 
organizowanych przez instytucje współpracujące z przedszkolem, wyjazdowych spektaklach teatralnych 
i  projekcjach kinowych.

Wszystkim naszym wychowankom życzymy miłego pobytu w przedszkolu, a rodziców zapraszamy do 
współpracy i aktywnego udziału w życiu przedszkola.       (RW)

II Polsko - Niemiecki Festiwal Tańca w Lubsku, który 
odbył się 21 kwietnia br. zgromadził około 2000 tan-
cerzy z różnych stron Polski i Niemiec. W konkursie 
udział wzięła 18-to osobowa grupa „Cykad” z choreo-
grafią „Hogwarts school”, wykonanie której uplaso-
wało zespół na 1 miejscu w kategorii Show Dance. 
Kolejnym sukcesem Cykad był wyjazd na XIX Ogól-
nopolski Turniej Zespołów Tanecznych STONOGA 
w Chojnowie, który odbył się 19 maja br. Zespół za-
prezentował 4 choreografie, a do Przemkowa przy-
wiózł 5 nagród: 
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- 1 miejsce w kategorii Disco dance powyżej 15 lat z choreografią „Dumny jak..”,
- wyróżnienie indywidualne za osobowość sceniczną dla Żakliny Więckowskiej,
- 1 miejsce w kategorii Inne formy tańca do lat 11 z choreografią „Listki na wietrze”,
- wyróżnienie w kategorii Inne formy tańca 12-15 lat z choreografią „Minionki”
- wyróżnienie w kategorii Inne formy tańca powyżej 15 lat z choreografią „Hogwarts school”.

Gratulujemy!
           (POKiB)

Cykady na Międzynarodowym Festiwalu we Włoszech
Od 13 do 23 lipca br. zespół 

taneczny Cykady uczestni-
czył w Międzynarodowym 
Festiwalu „Czeska Bajka”  
w Rimini we Włoszech.

Wyjazd godzina 4:00. 
Mimo  tak wczesnej pory, 
dzieciaki podekscytowane  
i pełne energii wyruszyły 
w daleką drogę pełną przy-
gód. Pierwszy przystanek 
odbył się w Czeskiej miej-
scowości Treboń, gdzie od-
były się pierwsze zmagania 
konkursowe na scenie usy-
tuowanej na pięknym ryn-
ku tego miasta.
Już w pierwszym dniu wy-
jazdu Cykady zostały na-
grodzone dwoma 1. miejscami dla grup CYKADY 
oraz CYKADY JUNIOR, 3. miejscem dla grupy CY-
KADY MINI oraz grantem w wysokości 2000 EURO 
na kolejny festiwal w 2019 roku. Tak fantastycznie 
rozpoczęła się ich przygoda.

Po występie Cykady wyruszyły w dalszą drogę 1300 
km. Na miejsce dotarli 14-go gdzie przywitało ich 

upalne włoskie słońce. W Rimini, na środku pięknego 
placu na zamku Sismondo, odbył się konkurs galowy, 
podczas którego zaprezentowały się najlepsze zespoły 
uczestniczące w Festiwalu, w tym nasze Cykady, które 
zaprezentowały 5 choreografii.

Kolejne dni to dni pełne zabawy, szalonych przygód 
i odpoczynku. Dzieciaki uczestniczyły w przygotowa-
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SPEŁNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA

nych dla nich atrakcjach: w pokazie mody plażowej, 
chrzcie na plaży, dyskotece przy plaży, piana party, 
była jazda na rolkach, pobyt w miniparku rozryw-
ki Fabilandia oraz dwa dni szaleństwa we Włoskim 
Parku Rozrywki Mirabilandia. W drodze powrotnej 
zwiedzili piękną i czarującą Wenecję.

Wyjazd był możliwy dzięki Fundacji KGHM Polska 
Miedź, Burmistrzowi Przemkowa Jerzemu Szczupa-
kowi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przemkowskiemu Ośrodkowi Kultu-
ry i Bibliotece oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół „Cy-
kad”. Dziękujemy za wszelkie wsparcie. Dla dziecia-
ków było to super doświadczenie i niezapomniana 
przygoda.
           (POKiB)

Taki był tytuł „Cykadowego” koncertu, podczas któ-
rego zespół przedstawił swoje najskrytsze marzenia, 
m.in. te, które udało się już zrealizować, ponieważ 
dzieci wyjechały na Festiwal Taneczny w Rimini we 
Włoszech. 
Na scenie zaprezentowały się 4 grupy wiekowe zespo-
łu, a taniec finałowy wykonało łącznie 80 osób. Było 
wesoło, kolorowo i tanecznie. Imprezie towarzyszyły 
wielkie emocje, wsparcie i mocne brawa, które dały 
członkom zespołu  motywację i energię do dalszej 
pracy. 
Warto wierzyć w marzenia, one naprawdę się spełniają! 
           (POKiB)

wakacje Z pok-iem
„Wakacje z POK-iem, kulturalnie i fajnie” to kolej-
na edycja projektu organizowanego przez Przem-
kowski Ośrodek Kultury i Bibliotekę podczas dwóch 
pierwszych tygodni wakacji. Był to czas pełen wrażeń 
i  atrakcji. 
Dzieci uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, 
filmowych, przyrodniczych i ekologicznych, brały 
udział w sportowych zmaganiach na boisku, rajdzie 
rowerowym do Leśnej Stadniny Koni w Krzywczy-
cach. Odwiedziły również gospodarstwa agrotury-
styczne: „Świerkowe zacisze” w Jakubowie Lubińskim 
i „Rogatą wieś” – Konradówkę. 
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach 
zorganizowanych we współpracy z Dolnośląskim  
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Wakacje z Kubusiem Puchatkiem

Zespołem Parków Krajobrazowych - panią Iwoną 
Renkas, Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego 
w  Przemkowie oraz Związkiem Gmin Zagłębia Mie-
dziowego w Polkowicach. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyły wycieczki autokarowe do Parku trampo-
lin „Skokoloco” i na basen w Zielonej Górze oraz do 
Zamku Śląskich Legend i zamku Czocha. 
Realizacja tak bogatego programu była możliwa dzię-
ki finansowemu wsparciu Fundacji KGHM „Polska 
Miedź”.        
              (POKiB)

Tegoroczny letni wypoczynek w bibliotece w Wyso-
kiej upłynął pod hasłem Wakacje z Kubusiem Puchat-
kiem. Zajęcia były bardzo zróżnicowane aby każde 
dziecko znalazło coś ciekawego dla siebie.

Byliśmy na wycieczce rowerowej w Stumilowym 
Lesie, gdzie bawiliśmy się w różne zabawy zręczno-
ściowe. Pani Bożenka że Stowarzyszenia Dzieci Woj-
ny w Polsce Koło Terenowe w Wysokiej, czytała nam 
rozdział książki ,,Kubuś Puchatek”, w którym Kłapo-
uchy zgubił ogon. Po wysłuchaniu próbowaliśmy coś 
poradzić, żeby osiołek nie był już smutny - projekto-
waliśmy mu nowy ogon. Urządziliśmy podwieczorek 
u Kubusia, na którym sami piekliśmy i dekorowali-
śmy babeczki. Mieliśmy nawet zajęcia filmowe z Pa-
nią Iwoną z  Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, 
z  którą na łonie natury szukaliśmy misia. Po zmonto-
waniu materiałów wyszły nam świetlne filmiki przy-
rodnicze. 

Na zakończenie wakacji zorganizowana została 
nocka w bibliotece, były gry i zabawy do późna. Na-
stępnego dnia rano wróciliśmy do domów niewyspa-
ni ale bardzo szczęśliwi.    (AŁ)
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Przemkowianie w Energylandii
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W ramach wakacyjnych imprez, Przemkowski Ośro-
dek Kultury i Biblioteka był organizatorem wyjazdu 
do „Energylandii” - największego Rodzinnego Parku 
Rozrywki w Polsce. 
10 sierpnia, po kilkugodzinnej podróży autokarem do 
Zatoru, 60-cio osobowa grupa małych oraz dużych 
mieszkańców Przemkowa i okolic, miała okazję na 
przeżycie wielu emocjonujących chwil w 4 strefach 
Parku – Familijnej, Bajkolandii, Water Parku oraz 
dostarczającej najwięcej emocji – Strefie Ekstremal-
nej, z jednym z najszybszych Mega Roller Coasterów 
w Europie -  Hyperionem, poruszającym się z prędko-
ścią 142 km/h. Przeżycia niezapomniane!
             (POKiB)

W tym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w ogól-
nopolskiej akcji „Noc w bibliotece”. Spotkanie  roz-
poczęliśmy od gry „Biblioteczny tropiciel”, podczas 
której młodsze dzieci miały za zadanie odnaleźć za-
giniony miodek Kubusia Puchatka, a starsze odgad-
nąć narodowość autorów różnych książek korzystając 
z ukrytych wskazówek i wykonując zadania. Wiele 
emocji i radości towarzyszyło ułożeniu książkowego 
domino, które przebiegało niemalże przez całą biblio-
tekę. Był jeszcze seans filmowy, a na zakończenie od-
był się grill w „Bibliotece pod chmurką”.  
            (POKiB)

Noc w Bibliotece

Partnerstwo dla książki
Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka od maja 
tego roku jest realizatorem projektu „Nasza wspól-
na bajka” w ramach programu Ministerstwa Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego pn. „Partnerstwo 
dla książki”. Dofinansowanie ze środków MKiDN 
umożliwiło kontynuację działań rozpoczętych 
w ubiegłym roku: Czytelnia Malucha „Poducha”, 
„Babciny teatrzyk” oraz Czytelnia „Pod chmurką”. 
          (POiB)
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Wakacje to czas podsumowań. Ubiegłoroczny rok szkolny okazał się bardzo owocny dla naszej przemkowianki 
– Angeliki Maszczak, która zaledwie od niespełna roku uczy się śpiewu pod patronatem Burmistrza Przemkowa. 
Uczęszcza ona także do Prywatnej Szkoły Muzyki Rozrywkowej  w Głogowie.

Oto skrót najważniejszych osiągnięć wokalnych Angeliki w ubiegłorocznych konkursach i festiwalach.
    • GRAND PRIX- Festiwal Piosenki Patriotycznej „Vivat Polonia” w Głogowie;
    • GRAND PRIX -Konkurs Kolęd i Pastorałek w Rudnej;
    • I miejsce- Festiwal Piosenki Anglojęzycznej „Thank you for the music” w Lubinie;
    • I miejsce- II Lubiński Przegląd Twórczości Czesława Niemena „Czy mnie jeszcze pamiętasz?”;
    • Laureatka Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem Kuratora Oświaty „Moją 
      ojczyzną Polska jest...” we Wrocławiu;
    • II miejsce- Festiwal Kolęd i Pastorałek w Siedliskach;
    • III miejsce -IX Konkurs Piosenki „Rozwiń Skrzydła” w Lesznie;
    • II miejsce -Brzeski Przegląd Kolęd i Pastorałek;
    • III miejsce- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Głogowie;
    • Wyróżnienie - Ogólnopolski Konkurs piosenki „Rozśpiewane nutki” w Chojnowie;
    • Wyróżnienie - Festiwal Twórczości „Scena prezentacji młodych” w Lubinie;
    • Laureatka Festiwalu Pieśni Legionowej w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przemkowian i szanownych gości na krótki recital Angeliki, który odbędzie 
się podczas XXXVI Ogólnopolskich Dni Pszczelarza / XIX Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie 
w sobotę 29 września, o godzinie 17:15.          
                    (AM)

Wyśpiewane sukcesy
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W 2016 roku w Przemkowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zawiązała się grupa teatralna, która rozpoczęła 
działalność artystyczną przedstawieniem „Święto Drzewa” (21.10.2016r.). Widzami były dzieci z Przedszkoli nr 1 
i nr 2. Wydarzenie to miało kształt artystyczno-edukacyjny, bowiem gośćmi byli przedstawiciele Nadleśnictwa 
Przemków, którzy po spektaklu rozmawiali z przedszkolakami na temat roli przyrody i szacunku, jaki należy jej się 
od człowieka. Obydwa przedszkola otrzymały w prezencie po sadzonce drzewek w celu zasadzenia ich na swoim 
terenie. To przedstawienie dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016r.” i w ramach inicjatywy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku pod nazwą „ Kulturalny Senior”

21 czerwca 2017 roku „Babciny teatrzyk” wystawił „Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków”, a 12 i 13 grudnia 
2017 roku „Czerwonego Kapturka”. Spektakle z zaciekawieniem obejrzały przedszkolaki z 3 placówek oświato-
wych i uczniowie klas najmłodszych ze Szkoły Podstawowej nr 1 i z Wysokiej. Przygotowujący połączyli teatr na 
żywo z techniką filmową, co sprawiło, że dzieci oglądające przedstawienia musiały obserwować 2 plany bajkowe. 
Okazało się, że ta wielozadaniowość dzieciom się podoba. Były brawa i wspólne zdjęcia. W sposób szczególny 
dzieci odebrały bajkę o „Czerwonym Kapturku”, ponieważ wcześniej panie z grupy teatralnej odwiedzały przed-
szkola i szkołę w Wysokiej w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo 
dla książki” zarządzanego przez Instytut Książki w Krakowie oraz realizacji projektu „Nasza wspólna bajka”. Spo-
tkanie przewidywało przeczytanie przedszkolakom bajki i rozmowę na temat jej bohaterów i wydarzeń. Maluchy 
w trakcie żywiołowej rozmowy ujawniły swoją znajomość baśni i książeczek dla dzieci.

W tym roku, 25 kwietnia, grupa teatralna Uniwersytetu przygotowała spektakl „Brzechwa dzieciom”, który obej-
rzały starsze grupy przedszkolne i najmłodsi uczniowie wszystkich placówek oświatowych z Przemkowa. Tym 
razem najmłodsi zmierzyli się z trudniejszym zadaniem – umiejętnością słuchania recytacji.  Było wesoło, żarto-
bliwie, choć czasem też i poważnie, a na pewno – pouczająco. Po raz pierwszy spektakl został wystawiony w  go-
dzinach wieczornych dla widza dorosłego. Przybyli bardzo pozytywnie ocenili przedstawienie. 

W działalności grupę teatralną wspierają: Burmistrz Przemkowa pan Jerzy Szczupak, Dyrektor POKiB pani Bo-
gumiła Ornatowska-Cichoszewska wraz z pracownikami placówki, Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych 
i  Zespołu Szkół w Przemkowie, młodzież licealna naszego Liceum Ogólnokształcącego, pan Konstanty Maluszyc-
ki. Grupa współpracuje z wypożyczalnią kostiumów w Polkowicach.

Zespół tworzą: 
Aktorzy: Krystyna Barylak, Ryszarda Czajkowska, Wiesława Denuszek, Halina Hubica, Anna Krzeszewska,  
Wiesława Maluszycka, Zofia Maluszycka, Genowefa Muszyńska, Barbara Olszewska, Teresa Plinta, Regina Skraba, 
Zofia Wójcik, Lucyna Wyrwa.
Gościnnie występowały: Patrycja Wątroba, Joanna Więckowska.
Scenariusz i reżyseria: Gizela Smalec.
Kostiumy i scenografia: Maryla Szajder.
Ścieżka dźwiękowa: Milena Gliszczyńska, Damian Janus.
Ścieżka filmowa: Damian Janus.
Asystentki i prowadzenie: Aleksandra Piotrowska, Patrycja Piech.
Zespół jest w trakcie przygotowań 2 kolejnych spektakli: 
- dramatu „Dziady cz. II” (w ramach projektu „Dla Niepodległej” dofinansowanego ze środków programu „Dzia-

Krótka, lecz już bogata historia grupy teatralnej
Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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łaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii oraz 
Ośrodek Działaj Lokalnie i Fundacji Wrzosowa Kraina),
- bajki „O sześciu sługach” (kontynuacji programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo 
dla książki” i projektu „Nasza wspólna bajka - piszemy ciąg dalszy”).
Zapraszamy do oglądania nas!     
                    (GS)

Spotkanie młodzieży OHP
5 czerwca br. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Amazonka” odbyło się V Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży 
OHP „Łączy nas przyroda”. Organizatorem przedsięwzięcia była Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotni-
czych Hufców Pracy i 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie, przy współpracy z Legnickim oddziałem Dolnośląskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu oraz Polskim Związkiem Wędkarskim - Zarządem Okręgu Le-
gnickiego tj. Kołem nr 30 w Przemkowie. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak. 

Swoją obecnością zaszczyciła nas młodzież z dziewięciu Hufców Pracy: HP Góra, HP Polkowice, HP Przemków, 
HP Bolesławiec, HP Jawor, HP Legnica, HP Świdnica, HP Kamienna Góra, HP Dzierżoniów oraz młodzież z Ze-
społu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. 

V Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży OHP „ Łączy nas przyroda” połączone zostało z uczczeniem 100-lecia odzy-
skania Niepodległości Polski, 60-lecia powstania OHP oraz 10-lecia 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie. Na począt-
ku spotkania z okazji 100 lecia Niepodległości Polski w powietrze zostało wypuszczonych 100 biało – czerwonych 
balonów. Pani Komendant 1-13 Hufca Pracy w Przemkowie Aneta Maszczak z okazji 10-lecia Hufca Pracy wrę-
czyła podziękowania na ręce dobroczyńców za wsparcie i wieloletnią współpracę. Na przybyłych gości z tej okazji 
czekała niespodzianka w postaci tortu.

Konkurs, zgodnie z założeniami regulaminu został podzielony na dwie części - ekologiczny i wędkarski. Funda-
torami nagród byli: w konkursie ekologicznym Burmistrz Przemkowa, Nadleśnictwo Przemków oraz Park Krajo-
brazowy, natomiast w konkursie wędkarskim Burmistrz Przemkowa oraz Polski Związek Wędkarski. Dodatkowe 
nagrody przekazali: Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie (nagroda w konkurencji „Największa ryba”), 
wice-przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego Pan Krzysztof Nowicki (nagroda indywidualna w konkursie 
ekologicznym) oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Zespół Parków Krajo-
brazowych, Nadleśnictwo Przemków. Celów minionego przedsięwzięcia było kilka: popularyzacja zdrowego stylu 
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życia oraz postaw przyjaznych środowisku, wiedzy ekologicznej, kształtowanie właściwej postawy młodzieży na 
rzecz ochrony środowiska, wdrażanie norm poprawnego zachowania oraz promocja miasta, powiatu, regionu 
i  Ochotniczych Hufców Pracy.  Ponadto, zarówno młodzież, kadra wychowawcza i zaproszeni goście podziwiali 
agroturystyczne otoczenie „Amazonki” oraz wzięli udział w wycieczce na Wieżę Widokową z przewodnikiem. 

W zawodach wędkarskich, które odbyły się na stawach PZW wzięło udział 30 uczestników, wśród których najlep-
szy okazał się Gabriel Wolski z HP Bolesławiec. Drugie miejsce zajął Jakub Krzyszczuk z HP Góra, a trzecie Oskar 
Maliszak z HP Dzierżoniów. W konkursie ekologicznym, który polegał na przygotowaniu glinianych figurek zwią-
zanych z hasłem przewodnim imprezy, segregacji śmieci i rozwiązaniu testu wiedzy ekologicznej, najlepiej wy-
padły uczestniczki z HP Przemków - Klaudia Omietańska, Anna Tomczak, Weronika Piluk. Na drugim miejscu 
uplasowały się dziewczyny z HP Bolesławca Agnieszka Godzińska, Sandra Zając, Dominika Hrycja, na trzecim  
młodzież z ZS w Przemkowie Klaudia Cirko, Karolina Oruba, Patrycja Piech.

Na zakończenie spotkania na gości oraz uczestników czekała jeszcze jedna niespodzianka przygotowana dzięki 
uprzejmości Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Szprotawsko-Przemkowski, a mianowi-
cie wypuszczonych zostało 100 gołębi dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
               (OHP)
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O szachach w Przemkowie 
UKS „Szach-Mat Przemków” jako Klub szachowy funkcjonuje od 2 kwietnia 2016 r. z inicjatywy pasjonatów gry 
w szachy oraz rodziców dzieci grających w szachy od kilku lat. Przypomnijmy, iż głównym propagatorem idei gry 
w szachy w Przemkowie jest Pan Stanisław Stępiński. Zespół Szkół w Przemkowie natomiast aktywnie włączył 
się w propagowanie szachów stając się lokalnym centrum szachowym, w którym odbywa się większość turniejów 
szachowych; posiada długą tradycję „królewskiej gry”.

Głównym celem Klubu jest szkolenie zawodników, organizowanie turniejów oraz umożliwienie uczestnictwa 
w turniejach wyjazdowych. Szkolenie w Klubie odbywa się stopniowo: grupa początkująca, początkująco-zaawan-
sowana oraz zaawansowana. Na zajęciach szachiści poznają tajniki szachów. Treningi są systematyczne i przemy-
ślane. Regularne spotkania przynoszą: podwyższenie poziomu gry (dzieci odnoszą sukcesy, które motywują do 
dalszej pracy), integrację (zawodnicy poznają się i wzajemnie motywują do trenowania).

Przemkowski klub szachowy zanotował w tym roku bardzo duże sukcesy na arenie Dolnego Śląska 
- brązowy medal na Mistrzostwach Dolnego Śląska w Strzegomiu 19-20 maj 2018 r. - Emilia Findysz lat 8;
- srebrny medal na Mistrzostwach Dolnego Śląska do lat 12 w Strzegomiu 19-20 maj 2018 r. - Julia Salamon lat 10; 
- srebrny medal na Mistrzostwach Dolnego Śląska do lat 7 dziewcząt we Wrocławiu 26 maja 2018 r. - Klaudia 
   Kuczak;
- V miejsce na Mistrzostwach Dolnego Śląska do lat 7 chłopców we Wrocławiu 26 maja 2018 r. - Maciej Marciniak lat 7;
- brązowy medal na Mistrzostwach Makroregionalnych Młodzików do lat 10 w Babimoście 14-17 czerwca 2018 r.  
   – Michał Grzebieniowski;
- złoty medal na 11 Wrocławskiej Olimpiadzie Młodzieży we Wrocławiu  20 maja 2018 r. - Adrian Tarawski  
   kategoria do lat 14 oraz Klaudia Kuczak do lat 7;
- VII miejsce na Mistrzostwach Polski w szachach szybkich  - Michał Grzebieniowski lat 10;
- brązowy medal na Mistrzostwach Polski w szachach szybkich – Julia Salamon lat 10.

Z inicjatywy Rodziców i pasjonatów gry w szachy zrodził się również pomysł przeprowadzenia I Otwartego Tur-
nieju Czterech Gmin w Przemkowie. Finał odbył się  9 czerwca w Przemkowskim Ośrodku Kultury. Rozgrywki 
rozpoczęły się w lutym w Gminie Przemków, następnie spotykaliśmy się w Lubinie, Polkowicach oraz w Chocia-
nowie. Ogólnie w turnieju udział wzięło 63 zawodników, którzy w 4 grupach wiekowych dążyli do najlepszego 
wyniku. Podczas finału najlepsza 5 w każdej grupie wiekowej została nagrodzona pucharem wręczanym przez 
Burmistrza Przemkowa Pana Jerzego Szczupaka. Na turnieju gościł również przedstawiciel wiejskiej gminy Lu-
bin Pan Alfred Pilch. Każdy uczestnik natomiast otrzymał pamiątkowy medal oraz drobny upominek. Turniej 
w  każdej gminie przebiegał w miłej i przyjaznej dla zawodników atmosferze, a sami zawodnicy grali w duchu 
fair play. Największą ilość punktów zdobył mieszkaniec Chocianowa Bartłomiej Róg. Zawodnicy z Przemkowa 
godnie reprezentowali Gminę Przemków zdobywając również puchary. Cieszy nas bardzo, że wspólnymi siłami 
udało się przeprowadzić pierwszy tego typu turniej szachowy. Zawodnicy z UKS „Szach-Mat Przemków” swoją 
wiedzę i nabyte doświadczenie wykorzystywali w kolejnych partiach szachowych, dzięki czemu zdobyli również 
nagrody w klasyfikacji generalnej: Weryszko Mariusz I miejsce  w kat. wiekowej 15-18 lat, w grupie wiekowej 9-11: 
Michał Grzebieniowski II miejsce, Michał Suchecki III miejsce, Oliwia Kałuszka IV miejsce, Chomiak Mateusz 
V miejsce, w grupie wiekowej 12-14: Michał Wojtanowski II miejsce, Krzysztof Mydłowski III miejsce, Jakub Wi-
śniewski miejsce V. Dziękujemy zawodnikom za udział, ich rodzicom za obecność i motywowanie swoich pociech 
w kolejnych partiach szachowych, każdej Gminie biorącej udział w poszczególnych turniejach szachowych za 
wsparcie tego typu inicjatywy. Turniej wsparł również Powiat Polkowicki poprzez ufundowanie upominków dla 
zawodników, co dodatkowo wzbogaciło turniej o uśmiechy na twarzach zawodników biorących udział w turnieju.



Wieści Przemkowskie nr 2/2018 URZĄD MIEJSKI

35

23-24 czerwca br. UKS Szach-Mat Przemków rozpoczął III Przemkowską Ligę Szachową pod patronatem Burmi-
strza Przemkowa Pana Jerzego Szczupaka. W pierwszym turnieju udział wzięło 43 zawodników. Turniej rozegra-
no w Zespole Szkół im. Ireny Sendler dzięki uprzejmości i przychylności ze strony Pani Dyrektor Moniki Dźwigaj. 
Przemkowska Liga Szachowa cieszy się dużym zainteresowaniem. Zawodnicy często przyjeżdżają z różnych miej-
scowości: Głogów, Polkowice, Niegosławice, Lubin, Legnica, Wrocław, by w miłej i przyjaznej atmosferze rozegrać 
kolejne partie szachowe. 
Przemkowscy szachiści spędzają również wspólnie czas na wakacjach. „Maluchy przy szachownicy w morskiej 
stolicy” to szkolenie dla dzieci do lat 12 oraz VIII wakacyjny turniej, który odbył się w Międzyzdrojach w okresie 
od  13 do 20 sierpnia 2018r. Udział naszych szachistów wsparła FUNDACJA KGHM POLSKA MIEDŹ w ramach 
realizacji przez Klub projektu: „Szachy w Zagłębiu Miedziowym”. Ogólnie w szkoleniu wzięło udział 26 zawod-
ników z różnych stron Polski. Celem szkolenia było: podwyższenie kwalifikacji szachowych przez udział w cyklu 
zajęć i wykładów prowadzonych przez doświadczonych pedagogów, m.in. Andrzeja Modzelana oraz Tomasza 
Gałażewskiego. W ramach imprezy szachowej odbyła się również prelekcja dla rodziców pt.: „Jak wspierać swoje 
dziecko w edukacji szachowej?” prowadzona przez Andrzeja Modzelana, m.in. autora książek: „Twoje dziecko gra 
w szachy, czyli co każdy rodzic wiedzieć powinien o królewskiej grze” i „Ucząc szachami, złote myśli dla rodziców 
i szkoleniowców”. Wszyscy uczestnicy obozu otrzymali certyfikat ukończenia szkolenia, a zwycięzcy turnieju pu-
chary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
W najbliższym czasie zostaną rozegrane następujące turnieje szachowe:
- 29-30 września br. - 2 turniej z cyklu III Przemkowskiej Ligi Szachowej pod patronatem Burmistrza Przemkowa 
w  trakcie odbywającego się XIX Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina  w Przemkowie;  
- 13 października br - Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach szybkich.
Zapraszamy Wszystkich pasjonatów szachów na turnieje oraz dzieci i młodzież na odbywające się już od września 
kolejne zajęcia szachowe.
           Szach-Mat Przemków

Nr 1 Wrocławska Olimpiada 
Młodzieży (I miejsce w grupie 

do lat 14 Tarawski Adrian, 
Grupa do lat 7 Kuczak Klaudia)

Nr 2. Finał I Otwartego Turnieju Czterech Gmin w Przemkowskim

Nr 3. Wakacyjny Turniej Szkoleniowy Międzyzdroje 2018
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