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Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom i Gościom składamy serdeczne życzenia,

aby w ten szczególny świąteczny czas 
w Waszych sercach, rodzinach i domach

zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia. 
Zmartwychwstanie Pańskie, niech napełni Was pokojem i wiarą  

oraz da siłę do pokonywania codziennych trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
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Gmina Radwanice według rankin-
gu Jednostek Samorządu Teryto-

rialnego Zrównoważonego Rozwoju  
w kategorii gmin wiejskich awan-
sowała na wysokie 52 miejsce z po-
śród 1563 gmin w kraju.  Niezmier-
nie cieszy nas, tak wysoka pozycja, 
która świadczy o wysokim i wszech-
stronnym rozwoju naszej gminy na 
tle innych gmin wiejskich.   Opraco-
wany pod przewodnictwem prof. dr 
hab. Eugeniusza Sobczaka z Wydzia-
łu Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej Ranking 
Jednostek Samorządu Terytorialnego 
Zrównoważonego Rozwoju ma na celu 
monitorowanie zrównoważonego roz-
woju społeczno-ekonomicznego gmin 
i regionów jako jednostek samorządu 
terytorialnego oraz promocję rozwo-
ju na bazie opracowanych wzorców. 
Ranking uwzględnia wszystkie polskie 
miasta i gminy, opracowywany jest 
na podstawie wskaźników, w których 
skład wchodzą wskaźniki wyjaśnia-
jące rozwój gospodarczy, społeczny  

i ochronę środowiska. Pod uwa-

gę brane są m.in. wydatki na projekty 
inwestycyjne na mieszkańca, liczba 
osób pracujących na 1000 mieszkań-
ców, liczba podmiotów gospodarczych 
na 1000 mieszkańców, saldo migracji, 
liczba absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych na 1000 mieszkańców czy 
odsetek mieszkańców korzystających  
z oczyszczalni ścieków. Zestawienie 

jest próbą prezentacji najlepiej rozwi-
niętych miast i gmin w Polsce oraz ana-
lizy głównych czynników ich rozwoju. 
Organizatorzy rankingu zaznaczają, że 
szansę na końcowy triumf mają jedy-
nie te władze lokalne, które racjonalnie 
wykorzystują gminne zasoby i dyspo-
nują wieloletnimi planami na rozwój.

Pozdrawiam
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

    GMINA RADWANICE WYSOKO W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU
    ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Drodzy Mieszkańcy

   Każdy z nas chce korzystać z lepszych dróg i chodników.  
Nasze dzieci pragną chodzić do lepiej wyposażonych szkół i przed-
szkoli. Oczekujemy organizacji ciekawych imprez kulturalnych  
i sportowych. Jeśli chcemy, by to wszystko mogło się spełniać, aby  
w naszej miejscowości można było lepiej żyć, przyłączcie się do akcji 
„Tu mieszkam, tu płacę podatki”. Wystarczy, że w deklaracji PIT wpi-
szemy adres zamieszkania w Gminie Radwanice, bądź zameldujemy się  
w naszej gminie (więcej na str. 14). Razem możemy zbudować znacznie 
więcej.
   Jest mi niezmiernie miło Państwo poinformować, iż nasze sta-
rania przynoszą zamierzone efekty. Gmina Radwanice, jest sku-
teczna pod względem pozyskiwania dotacji unijnych i ministerial-
nych, dzięki czemu zwiększa alokację środków finansowych na 
zadania inwestycyjne. Już dziś, mogę Państwa zapewnić, że rok 
2017 będzie rekordowy pod względem wydatków na inwestycje. 
Co kwartał na łamach Biuletynu będą Państwo mogli przeczytać  

o nowych zadaniach i nowych dotacjach.
        Zachęcam Państwa również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian organizacji roku 
szkolnego 2017/2018 w ramach reformy oświaty.
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    WÓJT GMINY PODPISAŁ LIST INTENCYJNY 
    Z DOLNOŚKLĄSKIM FUNDUSZEM ROZWOJU 

Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko i Prezes Zarządu DFR Marek Ignor 
podpisują List Intencyjny.

Dnia, 8 marca 2017 r. Wójt Gminy Radwa-
nice Paweł Piwko podpisał list intencyjny  

o współpracy pomiędzy samorządem Gminy  
a Dolnośląskim Funduszem Rozwoju. Spotkanie 
dotyczące współpracy odbyło się w siedzibie 
Urzędu Gminy. W trakcie dyskusji poruszono sy-
tuację społeczno-gospodarczą gminy jak i temat 
wsparcia poprzez finansowe instrumenty zwrot-
ne oferowane przez Dolnośląski Fundusz Rozwo-
ju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. (daw-
niej: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożycz-
ki) powstał w 2012 roku z inicjatywy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go. Jego misją jest działanie na rzecz rozwoju 
gospodarczego Dolnego Śląska. Spółka realizuje 
program Województwa w zakresie finansowego 

wsparcia dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Pożyczki są dostępne 
u siedmiu Regionalnych Pośredników 
Finansowych. Pośrednikiem dla przed-
siębiorstw zlokalizowanych na naszym 
terenie jest Agencja Rozwoju Regional-
nego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy 
przy ul. Rataja 26 oraz w Głogowie przy 
ul. Budowlanych 6a.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AR-
LEG” S.A. wspiera tworzenie nowych 
przedsięwzięć gospodarczych oraz 
efektywnie wspiera istniejące już firmy. 
Profesjonalnie i kompleksowo wspie-
ra podmioty gospodarcze na każdym 
etapie ich działalności zaczynając od 
osób rozpoczynających działalność 
po podmioty intensywnie rozwijające 
się. Ponadto Agencja świadczy usługi  
w zakresie: informowania o konkur-
sach i dotacjach na finansowanie dzia-
łalności; wszelkiego rodzaju szkoleń; 
doradztwa w zakresie rozpoczynania  
i prowadzenia działalności gospodar-
czej oraz pozyskiwania i rozliczania 
funduszy krajowych i unijnych; finan-
sowania prowadzenia działalności  
w formie dotacji, pożyczek lub wsparcia 
kapitałowego.
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    MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
    DLA OBRĘBU RADWANICE I PUDŁO

W dniu 28 grudnia 2016 roku 
Rada Gminy w Radwanicach 

uchwaliła nowy miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego dla 
obrębów Radwanice i Pudło. Od mar-
ca tego roku, plan ten jest dostępny 
na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny Radwanice w zakładce Miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzen-
nego lub na stronie: http://mapa.
inspire-hub.pl/#/gmina_radwanice. 
Miejscowy plan reguluje zasady ładu 
przestrzennego na danym terenie. In-
nymi słowy, plan precyzuje, co właści-
ciele nieruchomości mogą na nich wy-
budować, jaką działalność prowadzić, 
przewiduje także nowe rozwiązania 
komunikacyjne dla nowoprojektowa-
nego osiedla Słonecznego oraz osiedla 
Włókienniczego.

Z miejscowego planu możemy się do-
wiedzieć nie tylko tego, jakie jest prze-
znaczenie naszej działki, ale również co 
może powstać w jej sąsiedztwie. Waż-
ne jest także to, że na terenach objętych 
obowiązującym planem miejscowym 
nie występuje się o decyzję o warun-
kach zabudowy przed złożeniem wnio-
sku o pozwolenie na budowę, dzięki 
czemu skraca się czas uzyskania takie-
go pozwolenia. Uchwalony miejscowy 
plan wprowadza nowe rozwiązania 
drogowe i budowlane. Powstanie wię-
cej terenów pod zabudowę oraz więcej 
dróg ułatwiających sprawne porusza-
nie się po Radwanicach. Po obrębach 
Radwanice i Pudło kolej na następne 
zmiany. W dniu 29 marca 2016 r. Rada 
Gminy w Radwanicach podjęła uchwa-
łę w sprawie przystąpienia do opraco-
wania kolejnych miejscowych planów. 

Tym razem zajmiemy się obrębami, 
które według „Oceny aktualności stu-
dium i planów miejscowych w Gminie 
Radwanice”, wymagają aktualizacji. 
Są to obręby Drożyna, Drożów, Lipin  
i Przesieczna. Zachęcamy do śledzenia 
strony internetowej czy tablic infor-
macyjnych, gdzie niebawem pojawią 
się informacje o możliwości składa-
nia wniosków dotyczących przyszłych 
miejscowych planów.

Rys. przedstawia załącznik graficzny Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/100/16 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r.

Paulina Bilińska

OS. OGRODOWE

OS. KWIATOWE

OS. LEŚNE

OS. STAWNE

OS. SŁONECZNE

OS. ROLNE

OS. WŁÓKIENNICZE

CENTRUM
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    CENTRALIZACJA VAT

Centralizacja podatku Vat stała się 
faktem. W przyjętej przez Sejm 

22 lipca 2016 roku Ustawie o zasa-
dach rozliczeń w podatku od towarów  
i usług oraz dokonywania zwrotu środ-
ków publicznych (…) jako graniczny 
termin scentralizowania rozliczeń VAT  
w samorządzie wskazano na 1 stycznia 
2017 r. Gmina Radwanice przystąpiła 
do centralizacji (wspólnego rozliczania 
należności i zobowiązań podatku VAT 
przez wszystkie jednostki organizacyj-
ne wspólnie) już od 1 października 2016 
r. Centralizację połączono przy tym  
z procesem optymalizacji rozliczeń VAT.  
W tym celu dokonaniu przeglądu i 
analizy dokonanych w latach wcześ-
niejszych inwestycji i zakupów pod 

kątem możliwości odzyskania podat-
ku Vat zapłaconego od tych faktur. 
Współpraca pracowników Urzędu 
Gminy z katowicką Kancelarią B2B 
TAX zaowocowała złożeniem deklara-
cji dotyczących zwrotu podatku VAT od 
zrealizowanych w latach 2012-2016 in-
westycji, głównie związanych z gospo-
darką wodno –ściekową. Z tego tytułu 
już w ubiegłym roku na rachunek ban-
kowy Urzędu wpłynęły środki w wyso-
kości ponad 1,8 miliona złotych. Gmi-
na ubiega się jeszcze o zwrot podatku 
związanego z realizacją inwestycji  
w latach 2008-2011. Są one przedmio-
tem sporu interpretacyjnego między 
Gminą a Urzędem Skarbowym, który 
odmawia Gminie prawa do odzyskania 

tych środków. Obecnie złożono wezwa-
nie do usunięcia prawa w niekorzystnej 
dla Gminy interpretacji podatkowej.  
W przypadku braku zmiany stanowi-
ska organu, Gmina rozważa zaskarże-
nie interpretacji do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. W razie pozy-
tywnego rozstrzygnięcia sporu, Gmina 
zamierza odzyskać podatek VAT w czę-
ści nieobjętej finansowaniem z budże-
tu Unii Europejskiej (zamierza zwrócić 
się o zwrot podatku VAT w części finan-
sowanej ze środków własnych). Pozy-
tywne rozstrzygnięcie sporu spowodu-
je zasilenie budżetu gminy kwotą około  
1 miliona złotych. 

Anna Barylik

  XVII, XVIII, XIX I XX SESJA RADY GMINY     

W dniu, 28 grudnia 
2016 r. odbyła się 

XVII Sesja Rady Gminy. Na sesji pod-
jęto następujące uchwały:
- w sprawie zmian w wieloletniej pro-
gnozie Finansowej Gminy Radwanice 
na lata 2016 – 2033,
- w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Radwanice na rok 2016,
- w sprawie uchwalenia planu zagospo-
darowania przestrzennego Radwanice-
-Pudło,
- w sprawie uchwalenia programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi,
- w sprawie wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Radwanice na lata 
2017-2033,
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Radwanice na rok 2017,
- w sprawie zmiany Uchwały nr 
VII/25/11 Rady Gminy w Radwanicach 
z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia przed-
szkola gminnego.
Dnia, 1 lutego 2017 r. odbyła się XVIII 
Sesja Rady Gminy. Podczas sesji pod-
jęto następujące uchwały:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Radwanice 
na lata 2017-2033,
- w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Radwanice na 2017 r.,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy,
- w sprawie zatwierdzenia Wieloletnie-
go programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem Gminy Radwanice 
na lata 2017 – 2021,

- w sprawie projektu dostosowania sie-
ci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego,
- w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego,
- w sprawie uchwalenia zmiany w Pro-
gramie usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest.
W dniu 15 lutego br. odbyła się również 
kolejna, XIX Sesja Rady Gminy. Na se-
sji podjęto dwie uchwały:
- w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Radwanice 
na lata 2017 – 2033,
- w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Radwanice na rok 2017.
Dnia, 28 marca 2017 roku odbyła się 
XX sesja Rady Gminy w Radwanicach. 
Na sesji obecni byli wszyscy radni, któ-
rzy podjęli 10 następujących uchwał:
- w sprawie zmian 
w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej 
Gminy Radwanice 
na lata 2017-2033,
- w sprawie zmia-
ny budżetu Gminy 
Radwanice na rok 
2017,
- w sprawie do-
stosowania sieci 
szkół podstawo-
wych i gimnazjów 
do nowego ustroju 
szkolnego,

- w sprawie przyjęcia „Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Radwanice w 2017 r.”,
- w sprawie zatwierdzenia taryf zaopa-
trzenia w wodę i odprowadzania ście-
ków,
- w sprawie zmiany statutu gminy,
- w sprawie określenia zasad nabywa-
nia, zbywania i obciążania nierucho-
mości stanowiących własność Gminy 
Radwanice oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania, 
- w sprawie usuwania drzew lub krze-
wów z terenu nieruchomości położo-
nych w Gminie Radwanice, 
- w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obrębów: 
Drożyna, Drożów, Lipin, Przesieczna  
w Gminie Radwanice,
- w sprawie rozpatrzenia skargi.

Daria Ciosek

fot. tygodnik lokalny Głos Głogowa
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    UNIJNE DOFINANSOWANIE NA OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW 
    W RADWANICACH

Zdobyliśmy kolejne dofinansowanie 
z funduszy unijnych. Tym razem 

jest to kwota  1 226 539,09 zł na rea-
lizację projektu pn. „Rozbudowa wraz  
z przebudową oczyszczalni ścieków 
 w Radwanicach”. Projekt uzyskał do-
finansowanie ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020. Otrzymana dotacja 
stanowi 85% kosztów kwalifikowal-

nych. Całkowita wartość projektu to ok. 
2 mln zł. Projekt po ocenie merytorycz-
nej znalazł się na pierwszym miejscu 
listy rankingowej konkursu w ramach 
Obszaru Strategicznej Intwencji-Leg-
nicko-Głogowski Obszar Interwencji. 
Inwestycja polega na uruchomieniu no-
wego ciągu technologicznego oczysz-
czalni ścieków w zakresie oczyszczania 
mechanicznego i oczyszczania biolo-
gicznego. Dzięki niej nastąpi popra-
wa stanu środowiska wodnego oraz 

wzrost dostępności podstawowych 
usług publicznych. Projekt przyczyni 
się do wzrostu jakości procesu oczysz-
czania ścieków zgodnego z wymogami 
akcesyjnymi i unijnymi dyrektywami. 
Zostanie zapewniona trwałość ekosy-
stemów, w tym na obszarach chronio-
nych. Realizacja projektu rozpoczęła 
się w IV kwartale 2015 r. i potrwa do II 
kwartału 2017 r.

Łukasz Kisiel

    DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI W NOWYM DWORZE

Projekt pn. „Przebudowa dro-
gi gminnej KDD dz. nr 146  

w miejscowości Nowy Dwór” został 
zakwalifikowany do dofinansowania  
w ramach „Programu gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019” ustanowionego Uchwa-
łą Rady Ministrów z dnia 8 września 
2015 r. Zaplanowana kwota dotacji 
wynosi 813 623,72 zł i stanowi 50% 
kosztów kwalifikowalnych projek-
tu. Całkowita wartość projektu to   
1 855 093,32 mln zł. Inwestycja polega 
na przebudowie drogi gminnej, która 

przebiega wzdłuż całej m. Nowy Dwór 
od skrzyżowania z drogą krajową nr 
12 do skrzyżowania z drogą powiato-
wą (długość: 1088 m). Zaplanowano 
wykonanie następujących rodzajów 
robót: prace przygotowawcze i roz-
biórkowe, roboty ziemne wraz z prze-
pustami pod drogą, usunięcie kolizji 
infrastruktury, roboty nawierzchniowe 
w zakresie jezdni, chodnika, zjazdów  
i zatoki autobusowej, kanalizacja desz-
czowa, pobocza, oznakowanie pio-
nowe i poziome. Realizacja projektu 
przyczyni się do poprawy bezpieczeń-

stwa drogowego w tej miejscowości 
oraz wzrostu dostępności komunika-
cyjnej dla mieszkańców, podmiotów 
gospodarczych i rolnych oraz osób 
korzystających z transportu publicz-
nego. Umowę na wykonanie inwesty-
cji zawarto w dniu 8 marca 2017 r.  
z Przedsiębiorstwem Budownictwa 
Drogowego sp. z o. o. z siedzibą w Gło-
gowie. W kwietniu br. rozpoczną się 
prace drogowe, a przebudowa potrwa 
do września br.

Łukasz Kisiel

Gmina Radwanice otrzymała dofi-
nansowanie w kwocie 39 526,00 

zł na realizację zadania pn. „Usuwa-
nie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Radwanice”. Projekt 
zostanie wsparty ze środków finan-
sowych Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu w ramach Pro-
gramu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: 
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej re-

alizowanych przez WFOŚiGW. Część 
1) Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest”. W ramach zadania zostanie 
usuniętych prawie 72 Mg odpadów za-

wierających azbest u 15 mieszkańców 
naszej gminy. Całkowita wartość pro-
jektu to 46 501,90 zł.

    DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU

Łukasz Kisiel

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
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    PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017

Lp. Przedmiot postępowania
1. Przebudowa drogi w Nowym Dworze.

2. Przebudowa drogi wraz z budową odcinka sieci wodociągowej Łagoszowie Wielkim (droga do cmentarza).

3. Wykonanie zapleczy kontenerowych dla sportowców wraz z zagospodarowaniem terenu  oraz wykonaniem przyłączy 
i instalacji w miejscowościach Radwanice i Buczyna.

4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Spadzistej w Radwanicach – Łagoszów Wielki

5. Przebudowa ulicy Bukowej w Radwanicach.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej od przedłużenia drogi w ul. Włókienniczej (działka nr 
484) do wpięcia do drogi krajowej nr 12 (działka nr 787) w Radwanicach wraz z ścieżką pieszo-rowerową, siecią ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej, siecią wodociągową i oświetleniem.

7. Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice.

8. Remont ośrodka zdrowia w Radwanicach wraz z zagospodarowaniem terenu

9. Dowożenie uczniów do placówek oświatowych.

10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Strogoborzyce - Sieroszowice i oczyszczalni ścieków w Buczynie.

11. Budowa parkingu oraz oświetlenia przy ulicy Ogrodowej w Radwanicach.

12. Budowa drogi w Kłębanowicach.

W ramach tegorocznego budżetu na podstawie Uchwały Nr 
XVII/103/16 z dnia 28.12.2016 r. Gmina zaplanowała przepro-

wadzenie postępowań w celu wyboru wykonawcy dla następujących 
przedsięwzięć inwestycyjnych. Nie są to wszystkie postępowania prze-
targowe do realizacji - w trakcie roku budżetowego plan będzie ulegał 
zmianie. 

Karolina Jakubowska

    GMINA ODZYSKAŁA NALICZONY PODATEK VAT

W 2016 roku, Gmina szukając 
dodatkowych źródeł docho-

du  przystąpiła do procedury zwrotu 
podatku VAT. Gminie, – jako inwesto-
rowi i podatnikowi VAT, przysługuje 
prawo do obniżenia podatku należ-

nego o podatek naliczony zawarty w 
fakturach zakupu, dokumentujących 
nabycie towarów i usług. Zatem, jed-
nostce samorządu terytorialnego na 
mocy ustawy o VAT, przysługuje prawo 
do składania korekt deklaracji (VAT-
7)o kwoty nieodliczonego uprzednio 
podatku naliczonego, z tytułu po-
niesionych przez Gminę wydatków 
związanych z budową odcinków sieci 
wodnych i kanalizacyjnych z włas-
nych środków. W latach 2012 – 2016 
na terenie gminy, prowadzonych było 

szereg inwestycji wodno – kanali-
zacyjnych, co pozwoliło na złożenie 
korekt deklaracji VAT w wyniku, któ-
rych otrzymaliśmy zwrot środków  
w wysokości 1 887 005,00 zł. Kwota 
ta jest dużym wsparciem finansowym 
i zostanie przeznaczona na realizację 
kolejnych inwestycji w naszej Gminie.

Anna Wieczysta

1 887 005,00 zł   DLA GMINY RADWANICE
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    PRZEBUDOWA DROGI W NOWYM DWORZE

W dniu 8 marca br. zawarta zosta-
ła umowa na przebudowę dro-

gi przebiegającej przez miejscowość 
Nowy Dwór. Wykonawcą inwestycji zo-
stała firma PBD z Głogowa, która wcześ-
niej wykonywała już inwestycje na 
terenie gminy. Zakres robót obejmuje 
wykonanie jezdni o nawierzchni asfal-
towej szerokości 5 m na długości 1,088 
km wraz ze zjazdami. Wzdłuż drogi 
wybudowany będzie chodnik również 
o nawierzchni asfaltowej w kolorze 
czerwonym o szerokości 2 m z lokalny-

mi przewężeniami oraz zatoka autobu-
sowa wraz z peronem dla podróżnych. 
W ramach inwestycji wybudowana 
będzie sieć kanalizacji deszczowej  
o długości ok. 440 m wraz z wpusta-
mi deszczowymi. Ze względu na brak  
w okolicy odbiornika w postaci rowu 
oraz ukształtowania terenu i struk-
tury ziemi odprowadzenie wód desz-
czowych przewidziano do systemu 
komór drenażowych umieszczonych  
w gruncie. Przewidziano także wy-
mianę starych, słabo działających 

lub nieczynnych hydrantów na nowe. 
Przebudowa drogi w Nowym Dwo-
rze usprawni komunikację przez 
miejscowość oraz zwiększy bezpie-
czeństwo pieszych ze względu na bu-
dowę chodnika oraz pojazdów dzię-
ki nowej nawierzchni i zwiększeniu 
szerokości jezdni.  Koszt budowy, 
zgodnie z zawartą umową, wyniesie  
1 842 238,77 zł.  

    BUDOWA ZAPLECZY SANITARNYCH DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

Gmina Radwanice w br. realizuje 
inwestycję polegającą na budo-

wie zaplecza sanitarnego w m. Rad-
wanice dla KS Płomień oraz w m. 
Buczyna dla KS Zadzior. W ramach 
zadania zaplanowano zamontowa-
nie na podłożu z kostki brukowej 
kontenerów szatniowo-sanitarnych 
ze stali zabezpieczonej antykorozyj-
nie. W kontenerach przewidziano 
szatnie dla gospodarzy i dla gości, za-
plecza sanitarne dla gospodarzy i dla 
gości, pomieszczenie sędziowskie 
oraz pomieszczenie gospodarczo-
-magazynowe. Zaplanowano także 
instalację elektryczną, kanalizacyj-
ną, centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej. W chwili obecnej 
trwa procedura o udzielenie zamó-
wienia publicznego.

Barbara Pach

Marek Woźniak

Rysunek przedstawia rzut zestawu kontenerów.
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Marek Woźniak
    ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
    W UL. SPADZISTEJ DO MIEJSCOWOŚCI ŁAGOSZÓW WIELKI   

W kwietniu br. rozpocznie się realizacja robót polegających 
na budowie w ul. Spadzistej w Radwanicach nowej sieci 

wodociągowej wraz z jej przedłużeniem w kierunku Łagoszowa 
Wielkiego i spięciu z istniejącym w Łagoszowie wodociągiem 
w pierścień. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa.  
W zakres inwestycji wchodzi również przebudowa istniejących 
przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego. Robo-
ty obejmują budowę sieci wodociągowej z rur 110 PE o łącznej 
długości ok. 770 m oraz odcinków przyłączy o łącznej długości 
ok. 46 m a także montaż 6 sztuk nowych hydrantów ppoż. ww. 
budowa umożliwi odcięcie starego awaryjnego wodociągu azbe-
stocementowego, zapewni drugostronne zasilanie na wypadek 
awarii oraz uzbroi nowe tereny pod ewentualną zabudowę. Prze-
widywany koszt budowy to 250 tyś. zł. 

    PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
    W ŁAGOSZOWIE WIELKIM

Trwa procedura przetargowa w celu 
wyłonienia wykonawcy robót. Ot-

warcie ofert przewidziane jest na dzień 
17 marca br. Inwestycja dotyczy prze-
budowy drogi (obok cmentarza komu-
nalnego) łączącej miejscowość Łago-
szów Wielki do skrzyżowania z drogą 
z Radwanic do Przesiecznej. Zakres 
robót obejmuje wykonanie nowej kon-
strukcji drogi z nawierzchnią asfalto-
wą, obustronnych poboczy z kruszywa, 
asfaltowe zjazdy oraz częściowe uzbro-
jenie terenu w sieć wodociągową. Jezd-
nia będzie wykonana z betonu asfalto-
wego o szerokości 5,0 metrów, pobocza 
o szerokości do 0,75 m z kruszywa 
łamanego. Długość drogi wynosi ok. 
1.220 m. Roboty obejmują również bu-
dowę odcinka nowej sieci wodociągo-
wej PE od wpięcia w drogę powiatową 
w Łagoszowie Wielkim do wysokości 
cmentarza z rur 110 o łącznej dłu-
gości ok. 530 m z nowym przyłączem 
do cmentarza i odcinkami przyłączy  
w pasie drogowym do posesji o łącznej 
długości ok. 106 m oraz montaż 4 sztuk 
nowych hydrantów ppoż. W ramach 
inwestycji zdemontowany będzie odci-
nek energetycznej linii napowietrznej 
oraz wybudowana nowa kablowa linia 
niskiego napięcia o łącznej długości 
220 m. Nowa nawierzchnia usprawni 
bezpośrednie połączenie Łagoszowa 

Wielkiego z Przesieczną oraz 
ewentualny objazd Radwanic 
oraz polepszy dojazd do tere-
nów przemysłowych i rolni-
czych zlokalizowanych wzdłuż 
przebudowywanej drogi.  Usu-
nięty zostanie również  prob-
lem wąskiego wyjazdu od 
strony Łagoszowa Wielkiego. 
Przewidywany koszt budowy 
wyniesie ok. 1,5 mln zł.  

Marek Woźniak

Marek Woźniak
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    OBOWIĄZEK PODŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI KANALIZACJI

Właściciel nieruchomości nie ma 
prawa odmówić podłączenia 

jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
nawet jeżeli udowodni, że regularnie 
opróżnia szambo. Wytłumaczeniem nie 
może być również jego sytuacja mate-
rialna czy finansowa. Zgodnie z art. 5 
ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (DzU z 2013 
r., poz. 1399 ze zmianami) właściciel 
nieruchomości zapewnia utrzymanie 
czystości i porządku poprzez między 
innymi przyłączenie nieruchomości 
do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub  
w przypadku, gdy budowa sieci ka-
nalizacyjnej jest technicznie lub eko-
nomicznie nieuzasadniona – wypo-
sażenie nieruchomości w zbiornik 
bezodpływowy nieczystości ciekłych 

lub w przydomową oczyszczalnię ście-
ków bytowych, spełniające wymagania 
określone w przepisach odrębnych. 
Przyłączenie nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, 
jeżeli nieruchomość jest wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ście-
ków spełniającą wymagania określone  
w odrębnych przepisach (ustawa Pra-
wo Ochrony Środowiska, oraz Rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z dnia 
18.11.2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełniać przy wprowa-
dzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego).
Na terenie naszej gminy, nadal zdążają 
się posesje nieposiadające przyłącza do 
kanalizacji sanitarnej, pomimo że jest 

taka możliwość gdyż w drodze wzdłuż 
posesji przebiega sieć kanalizacji sani-
tarnej. W takiej sytuacji, jeżeli właści-
ciel posesji nie wyraża chęci podpięcia 
do sieci kanalizacyjnej Wójt Gminy wy-
daje nakaz podpięcia do sieci kanaliza-
cji  w formie decyzji administracyjnej. 

    OBOWIĄZEK PODPISANIA POJEMNIKÓW NA ODPADY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie 
z rozdz. 4 pkt. 5 regulaminu utrzy-

mania czystości i porządku na terenie 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, 
pojemniki przeznaczone do zbiera-
nia odpadów komunalnych na tere-
nie nieruchomości muszą wyglądać 
estetycznie, być zamykane i czytelnie 
oznakowane, w widocznym miejscu 
adresem nieruchomości. 

Przykładowe oznakowanie kubła. Danuta Czuchro

Rafał Sip

Radwanice 
ul. Przemysłowa 17

UWAGA ! ! !

W drugim kwartale 2017 r. 
przeprowadzona zostanie 

kontrola gospodarstw 
pod kątem podłączenia się 

do sieci kanalizacyjnej.

    BUDŻET 2016 - STRUKTURA WYDATKÓW

Przełom roku jest 
okresem podsumo-

wań. Gmina Radwanice 
zamknęła rok budże-
towy nadwyżką w wy-
sokości ponad 3,5 mln 
zł. Osiągnięto dochody  
w wysokości 22,9 mln, 
w tym dochody ma-
jątkowe (tj. dotacje  
i środki przeznaczone 
na realizację inwestycji) 
w wysokości ponad 1,5 
mln. W ubiegłym roku 
zaciągnięto pożyczkę  
w wysokości około 86 
tys. zł, spłacono nato-
miast kredyty i pożycz-
ki na kwotę niemal 1,5 
mln zł.

Anna Barylik
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    OBOWIĄZEK PODŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI KANALIZACJI

    NOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA W URZĘDZIE GMINY

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa 
struktura organizacyjna  w Urzędzie Gminy w Radwani-

cach. Przesunięcia stanowisk pracy między referatami mają 
na celu sprawniejszą realizację powiązanych zadań gospo-
darczych z wymogami ustawowymi z zakresu zamówień 
publicznych oraz dofinansowania ze środków pozabudże-
towych inwestycji i remontów realizowanych przez Gmi-
nę. Z referatu organizacyjnego do referatu gospodarczego 
przeniesione zostało stanowisko d/s środków europejskich 
i krajowych. W referacie gospodarczym. który obecnie liczy  
8 stanowisk zmienione zostały częściowo zakresy obowiązków.  

Józef Machera

W skład referatu gospodarczego 
wchodzą następujące stanowiska pracy:

d/s inwestycji, 
tel. 76/759-20-26
d/s remontów i archiwum, 
tel. 76/759-20-40
d/s drogownictwa 
tel. 76/759-20-28
d/s własnościowych 
i planowania przestrzennego, 
tel. 76/759-20-38
d/s melioracji i ochrony środowiska 
tel. 76/759-20-37
d/s gospodarki nieruchomościami 
i obsługi inwestora, 
tel. 76/759-20-27
d/s zamówień publicznych 
i funduszy krajowych, 
tel. 76/759-20-14
d/s funduszy europejskich i krajowych, 
tel.76/759-20-42

    OBOWIĄZEK NUMERACJI DOMÓW

Niniejszym informuje się wszystkich 
zamierzających rozpocząć budo-

wę budynku mieszkalnego, że zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 
2012 r. w sprawie ewidencji miejsco-
wości, ulic i adresów /Dz.U. z 2012 r. 
poz.125/ nadanie numeru porządko-
wego nieruchomości jest obowiązkiem 
inwestora.

Numer porządkowy nieruchomości 
nadawany jest w formie decyzji admi-
nistracyjnej za 10 zł opłaty skarbowej 
na wniosek inwestora. Do wniosku ust-
nego należy przedłożyć akt notarialny  
/do wglądu/ poświadczający własność 
działki. 
Numer porządkowy nieruchomości na-
leży przenieść na tabliczkę i wywiesić 
w widocznym miejscu na budynku lub 

ogrodzeniu nieruchomości.

Decyzja o nadaniu numeru porządko-
wego nieruchomości jest niezbędna do:
- dokonania zameldowania,
- odbioru budynku mieszkalnego,
- zgłoszenia zapotrzebowania na media 
do budynku,
- doręczeń pocztowych,
- ewidencji geodezyjnej i statystycznej.
Decyzje wydawane są w biurze nr 1  
w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

Inwestorze, skoro stałeś się właści-
cielem działki budowlanej nie zwlekaj 
z nadaniem numeru porządkowego 
nieruchomości. Numer może być na-
dany na pustą działkę. Jednocześnie 
prosi się wszystkich mieszkańców  
o odnowienie swoich tabliczek z nu-
merem porządkowym dla celów ad-
ministracyjnych i organizacyjnych.

Oznaczenie budynku tabliczką
Art. 47b. Ustawy Prawo geodezyjne  
i kartograficzne -  Numer porządkowy 
nieruchomości

1. Właściciele nieruchomości zabudo-
wanych lub inne podmioty uwidocz-

nione w ewidencji gruntów i budyn-
ków, które takimi nieruchomościami 
władają, mają obowiązek umieszczenia  
w widocznym miejscu na ścianie fron-
towej budynku tabliczki z numerem 
porządkowym.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 
1, oprócz numeru porządkowego za-
mieszcza się również nazwę ulicy lub 
placu, a w miejscowościach bez ulic lub 
placów albo posiadających ulice lub 
place bez nazw - nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu tery-
torialnego, w drodze uchwały, mogą 
wprowadzić obowiązek umieszczania 
na tabliczce, o której mowa w ust. 1, na-
zwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, 
osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony 
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, 
tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu.

Józef Machera
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    ZAMELDUJ SIĘ W GMINIE

Drodzy mieszkańcy! Czy wiecie, że aż 40 % podatku PIT, który płacimy trafia do budżetu gminy, w której jesteśmy 
zameldowani? Im więcej osób zameldowanych na terenie gminy, tym więcej podatków wpływa do jej budżetu! Zwięk-

szone dochody gminy, to więcej zrealizowanych inwestycji! Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji „Tu mieszkam 
tu płacę podatki”. Akcja ma na celu zwiększenie wpływu podatków do budżetu. Jeśli chcecie za swoje pieniądze jeździć po 
lepszych drogach, chodzić po nowych chodnikach czy tez pomóc w remontach lub wyposażeniu naszych instytucji publicz-
nych wystarczy, że przyjdziecie do Urzędu Gminy i wypełnicie zgłoszenie meldunku lub zmienicie dane o miejscu zamiesz-
kania we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Martyna Szylko

Jeśli chcesz za swoje pieniądze  
jeździć po lepszych drogach na 
terenie naszej gminy, chodzić po 
nowych chodnikach, pomóc w re-
montach i wyposażeniu m.in. szkół 

wystarczy, że:

Zwiększone  
dochody gminy  

to więcej środków 
 na inwestycje  

w naszej gminie

Więcej informacji: 
Urząd Gminy Radwanice 
Referat Obywatelski 
ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice 
tel. 76 7592015
www.radwanice.pl

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek: 7:30 - 15:30
Środa: 8:00 - 16:00
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    PODATEK OD NOWO WYBUDOWANYCH BUDYNKÓW

Zasadę opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości nowo powsta-

łych budynków reguluje artykuł 6 ust. 
2 ustawy z dnia 12 stycznia o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 
r., poz. 716 ze zm.) stanowiący, że jeżeli 
okolicznością, od której jest uzależnio-
ny obowiązek podatkowy, jest istnienie 
budowli albo budynku lub ich części, 
to obowiązek podatkowy powstaje  
z dniem 1 stycznia roku następujące-
go po roku, w którym budowa została 
zakończona albo, w którym rozpoczę-
to użytkowanie budowli albo budynku 
lub ich części przed ich ostatecznym 
wykończeniem.
 
W przypadku zaistnienia powyższych 
zmian, podatnicy zobowiązani są po-
wiadomić o tym organ podatkowy, skła-
dając informację o nieruchomościach  
i obiektach budowlanych, sporządzoną 
na formularzu według wzoru, uchwalo-
nego przez Radę Gminy w terminie 14 

dni od dnia wystąpienia okoliczności 
uzasadniających powstanie w zakresie 
obowiązku podatkowego. 

Wątpliwości podatników budzi fakt, jak 
ma się obowiązek uzyskania pozwole-
nia na użytkowanie budynku do treści 
art. 6 ust. 2 ustawy. Wątpliwości zaowo-
cowały sporami podatników z organa-
mi podatkowymi, w których ci pierwsi 
argumentowali, że skoro nie uzyskali 
jeszcze pozwolenia na użytkowanie  
(a zgodnie z regulacjami prawa budow-
lanego mają taki obowiązek), to nie 
może być mowy o „rozpoczęciu użyt-
kowania" lub „zakończeniu budowy"  
w rozumieniu art. 6 ust. 2. Spory te były 
jednak rozstrzygane na niekorzyść po-

datników. Regulacja 
prawa budowlane-
go nie jest bowiem  
w tym miejscu po-
wiązana z regulacją 
podatkową. W efek-
cie, jeśli podatnik 
wybudował budynek 
i zakończył budowę 
(znaczenie ma głów-
nie wpis w dzienni-
ku budowy) lub roz-
począł użytkowanie 
budynku przed jego 

ostatecznym wykończeniem, to zaist-
niały okoliczności determinujące po-
wstanie obowiązku podatkowego. Nie 
ma natomiast znaczenia okoliczność, 
że podatnik nie uzyskał jeszcze pozwo-
lenia na użytkowanie budynku od orga-
nów administracji budowlanej. Pogląd 
ten potwierdził m.in. NSA w wyroku 
z 10 marca 2006 r. (II OSK 625/05), 
orzekając, że powstanie obowiązku 
podatkowego nie jest uwarunkowane 
uzyskaniem prawa do użytkowania bu-
dynku przez podatnika. 

Podstawę opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości dla budynków lub 
ich części – zgodnie z ustawą o podat-
kach i opłatach lokalnych – stanowi 
tzw. powierzchnia użytkowa, która 
została określona, jako powierzchnia 
mierzona po wewnętrznej długości 
ścian na wszystkich kondygnacjach,  
z wyjątkiem powierzchni klatek scho-
dowych oraz szybów dźwigowych. Za 
kondygnację uważa się również garaże 
podziemne, piwnice, sutereny i podda-
sza użytkowe. Powierzchnia użytkowa 
stanowiąca podstawę opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości jest do-
datkowo uwarunkowana wysokością 
danej kondygnacji. I tak, jeśli wyso-
kość w świetle kondygnacji mieści się  
w przedziale od 1,4 m do 2,2 m, do po-
wierzchni pomieszczeń zalicza się ją  
w 50%. Z kolei, jeśli kondygnacja jest 
niższa niż 1,4 m, wówczas powierzch-
nię tę w ogóle się pomija.

Marta Młodecka

    INFORMACJE O ODŁOWIONYCH PSACH NA TERENIE GMINY

Gmina Radwanice posiada 
umowę na odłów bezdom-

nych psów z firmą „Hotel dla 
psów i agroturystyka” Zbigniew 
Wirkus, ul. Szkolna 20, 59-170 
Przemków.  
W 2016 roku na terenie gminy 
Radwanice odłowiono 4 psy. 3 
z nich odwieziono do schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt 
w Szczytach, natomiast jeden  
z nich trafił bezpośrednio do 
adopcji.  Każdorazowo po od-
łowieniu psa wykonywanie są 
jego zdjęcia i opis a następnie 
informacja umieszczana jest na 
stronie internetowej Gminy Rad-

wanice. Czynności te wykonywa-
ne są  w celu upewnienia się czy 
odłowione psy nie są bezdomne 
oraz w celu poszukiwania osób 
chcących adoptować psa. Nie-
stety w dalszym ciągu zdarzają 
się sytuacje pozostawiania bez 
opieki  psów, które grasują po 
polach oraz drogach publicznych 
stwarzając zagrożenie dla ludzi, 
ruchu drogowego i zwierząt dzi-
ko żyjących. Takie zachowanie 
jest bardzo nieodpowiedzialne 
i może doprowadzić do tragedii 
oraz do obciążenia mandatem 
przez policję.

Pies odłowiony w styczniu br. na terenie Radwanic.Rafał Sip

Podatek od nowo powstałych 
budynków płatny jest od 

1 stycznia roku następującego 
od momentu zamieszkania, 
a nie odbioru ostatecznego.
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    OŚWIATA W GMINIE RADWANICE OD ROKU 2017/2018

fot. reformaedukacji.men.gov.pl

Stosownie do ustaw z dnia 14 grud-
nia 2016 r. o reformie oświaty, które 

zakładają likwidację gimnazjum, ko-
niecznym stało się ustalenie nowej sieci 
szkolnej od 1 września 2017 r. Zgodnie 
z uchwałą Rady Gminy sieć obwodów 
szkolnych przedstawia się następująco:

1. Szkoła podstawowa 8 klasowa  
w Buczynie z oddziałem przedszkol-
nym dla dzieci   6 letnich i punktem 
przedszkolnym dla dzieci w wieku 
3-5 lat. Obwód szkolny pozostaje bez 
zmian i obejmuje miejscowości: Bu-
czyna, Kłębanowice, Nowy Dwór, Nowa 
Kuźnia, Teodorów, Ułanów, Strogobo-

rzyce, Sieroszowice. Uczniowie, któ-
rych droga do szkoły przekracza 3 km 
będą dowożeni do szkoły. Rozpoczęcie 
nauki godz. 8:30
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Radwanicach w skład którego 
wchodzą:
- klasy 2 i 3 dotychczasowego gim-
nazjum z obwodem szkolnym obej-
mującym całą  Gminę. Nauka dla klas 
gimnazjalnych odbywać się będzie  
w budynku gimnazjum do ukończenia 
nauki w gimnazjum,
- 8 klasowa Szkoła podstawo-
wa obejmująca obwodem szkolnym 
miejscowości: Radwanice, Łagoszów 

Wielki, Dobromil, Lipin, Drożów, Dro-
żyna, Borów Jakubów, Przesieczna. 
Nauka dla klas 4-7 odbywać się będzie  
w budynku gimnazjum, a dla klas 1-3  
w budynku szkoły podstawowej,
- Przedszkole gminne dla dzieci  
w wieku 3-5 lat z bezpłatną 5 godzinną 
podstawą programową w godz. 8-13. 
Przedszkole będzie czynne od godz. 
6:30 do 16:00. Uczniowie, których dro-
ga do szkoły przekracza 3 km będą do-
wożeni do szkoły. Rozpoczęcie nauki 
dla klas gimnazjalnych i klas szkoły 
podstawowej godz. 8:00.

Józef Machera
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Świadczenia dla uczących się dzieci  
i młodzieży stanowią formę pomocy 

materialnej dla rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej i życio-
wej. Udzielanie tych świadczeń ma na 
celu wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów, słuchaczy i wychowan-
ków, poprawę dostępności kształcenia 
na wyższych poziomach edukacji dla 
dzieci i młodzieży z uboższych środo-
wisk. Stypendium szkolne może otrzy-
mać uczeń zamieszkujący w Gminie 
Radwanice znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, wynikającej z ni-
skich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności, gdy w rodzinie wy-
stępuje: bezrobocie, niepełnospraw-
ność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wy-
pełniania funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także, gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięcz-
na wysokość dochodu uprawniająca do 
ubiegania się o stypendium szkolne nie 
może być większa niż kwota 514 zł net-
to  na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 
2008r. o pomocy społecznej tekst jed-
nolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930). Świad-
czenie wychowawcze „500 +” nie było 
wliczane do dochodu rodziny przy usta-
laniu prawa do stypendiów szkolnych. 

Wniosek o przyznanie stypendium 
szkolnego składa się od 1 do 15 
września danego roku szkolne-
go w Urzędzie Gminy Radwanice.  

Stypendium szkolne jest przyznawane 
na wniosek rodziców niepełnoletnie-
go ucznia, pełnoletniego ucznia lub 
dyrektora szkoły na dany rok szkolny. 
We wrześniu 2016 r. zostało złożonych 
65 wniosków. Stypendium udzielono 
dla 59 uczniów w tym o dochodzie 
poniżej 300 zł dla 10 uczniów, a o do-
chodzie powyżej 300 zł dla 49 uczniów 
spełniających kryterium dochodowe,  
o którym mowa w art. 90d ust. 7 usta-
wy o systemie oświaty, a 6 osobom 
udzielono zasiłek szkolny w I seme-
strze roku szkol. 2016/2017, a w II 
semestrze stypendium udzielono dla 
wszystkich uczniów spełniających kry-
terium dochodowe. Wysokość przyzna-
nego świadczenia w I semestrze roku 

szkolnego 2016/2017 w miesiącach 
październik - listopad 2016  wynosiła:
• o dochodzie do 300 zł po 140 zł mie-
sięcznie
• o dochodzie do 514 zł po 125 zł mie-
sięcznie, a w II semestrze roku szkol-
nego w miesiącach marzec - maj 2017 
wynosiła:
• o dochodzie do 300 zł po 125 zł mie-
sięcznie
• o dochodzie do 514 zł po 110 zł mie-
sięcznie.
Stypendium szkolne jest udzielane  
w formie świadczenia pieniężnego wy-
łącznie na cele bezpośrednio związane 
z procesem edukacyjnym ucznia.

    STYPENDIA SOCJALNE

Jolanta Mielnik

35 420,00 zł
 

na stypendia 
socjalne

Zmiany w oświacie w Gminie Radwanice na lata 2017-2019

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Budynek  
Gimnazjum

Budynek  
SP w Radwanicach

Budynek  
SP w Buczynie

Oddziały 1-7  
Szkoły Podstawowej

Oddziały 1-3  
Szkoły Podstawowej

Oddziały 1-8  
Szkoły Podstawowej

Oddziały 1-8  
Szkoły Podstawowej

Oddziały 1-3  
Szkoły Podstawowej

Oddziały 1-3  
Szkoły Podstawowej

Oddziały 4-8  
Szkoły Podstawowej

Oddziały 4-8  
Szkoły Podstawowej 

Oddziały Gimnazjalne  
klasy 3

Oddziały 4-7 
Szkoły Podstawowej 

Oddziały Gimnazjalne  
klasy 2-3
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    PIENIĄDZE NA START I ROZWÓJ FIRMY

Możliwe źródła pieniędzy na rozkrę-
cenie biznesu to:
• kapitał własny;
• dotacje z urzędu pracy;
• akademickie inkubatory przedsiębior-
czości;
• fundusze venture capital;
• reinwestowanie dochodów z biznesu;
• kredyty obrotowe;
• kredyty inwestycyjne;
• pożyczki bankowe i pozabankowe;
• crowdfunding;
• kredyt kupiecki;
• leasing;
• faktoring.
1. Zakładanie firmy za pieniądze z bu-
dżetu państwa.
1) Środki z urzędu pracy
Dofinansowywanie początkujących firm 
jest jednym z kluczowych sposobów wal-
ki z bezrobociem w państwie. W urzę-
dach pracy czekają jednorazowe dotacje 
na podjęcie jednoosobowej działalności 
gosp. finansowane ze środków Funduszu 
Pracy. Ten rodzaj wsparcia skierowany 
jest do osób bezrobotnych, absolwentów 
centrów oraz klubów integracji społecz-
nej zainteresowanych spróbowaniem 
swoich sił w biznesie.
Wsparcie otrzymują branże:
• wytwórcza,
• budowlana,
• usługowa,
• handlowa.
(Nie otrzymamy pieniędzy na urucho-
mienie firmy zajmującej się handlem 
obnośnym i obwoźnym oraz działalnoś-
cią handlowo-usługową polegającą na 
akwizycji) Maksymalna kwota dotacji  
w przypadku jednoosobowej działalności 
gosp. odpowiada sześciokrotności prze-
ciętnego wynagrodzenia w kwartale po-
przedzającym moment złożenia wniosku. 
Przeciętne wynagrodzenie jest ogłaszane 
przez prezesa GUS (np. w III kwartale 
2016 r. średnia miesięczna pensja wy-
niosła 4055,04 zł, co pozwala na maksy-
malną dotację w wysokości 24330,24 zł.) 
Może się jednak zdarzyć tak, że urząd pra-
cy ogłosi nabór, w którym będzie przewi-
dywał przyznanie niższej, aniżeli wynosi 

górny limit, kwoty dofinansowania na 

osobę. To sposób na udzielenie wsparcia 
szerszemu gronu beneficjentów. 
2) Pożyczka dla debiutantów
Inną formą pomocy z budżetu państwa są 
nisko oprocentowane pożyczki oferowa-
ne w ramach trwającego od końca 2013 
r. programu Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej "Pierwszy biznes - 
Wsparcie na starcie".
Program oferuje kilka rodzajów wspar-
cia. Zarządza nim należący do Skarbu 
Państwa Bank Gospodarstwa Krajowego 
(BGK):
• Nisko oprocentowana pożyczka na pod-
jęcie działalności gospodarczej;
• Nisko oprocentowana pożyczka na 
utworzenie stanowiska pracy dla bezro-
botnego;
• Bezpłatne doradztwo i szkolenia z za-
kresu zakładania działalności gosp., form 
opodatkowania biznesu, prowadzenia 
księgowości;
• Bezpłatne doradztwo i szkolenia z za-
kresu zasad aplikowania o wsparcie.
Osoba, która skorzystała z dotacji z urzę-
du pracy, jest wyłączona z preferencyj-
nych pożyczek z BGK. Pożyczka BGK 
wyklucza również pobieranie środków 
z funduszy europejskich na podjęcie 
działalności gosp. Możliwe jest jedynie 
zaciągnięcie dwóch pożyczek w ramach 
programu "Wsparcie na starcie".
2. Ułatwienia fiskalne dla nowych i in-
nowacyjnych firm
1) Niższe składki przez dwa lata.
Nowe firmy, a także przedsiębiorcy, któ-
rzy chcą poprzez inwestycje rozwijać 
biznes, mogą liczyć na preferencje doty-
czące składek na ubezpieczenia społecz-
ne, a także ulgi podatkowe. Dla osób roz-
poczynających działalność gospodarczą 
podstawę wymiaru składek na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe w okresie 
pierwszych 24 miesięcy prowadzenia bi-
znesu stanowi zadeklarowana przez nich 
kwota, nie niższa jednak od 30 proc. kwo-
ty minimalnego wynagrodzenia (dla zwy-
kłego przedsiębiorcy podstawę wymiaru 
składek stanowi zadeklarowana kwota, 
nie niższa od 60 proc. prognozowanego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia ).
2) Ulgi dla innowacyjnych.
Przedsiębiorcy inwestujący w innowa-
cje mogą skorzystać z ulgi w podatku 
dochodowym (PIT lub CIT). W ramach 
ulgi firma może dodatkowo odliczyć 
od daniny 30-50 proc. kosztów kwali-
fikowanych poniesionych w związku 
z działalnością badawczo – rozwojo-
wą. Ulgi w podatku od nieruchomości  
- w których przeznaczona jest działalność 

gospodarcza może ustalić w ramach wy-
znaczonych limitów rada gminy w drodze 
uchwały. (pomoc de minimis)
Lokale dla przedsiębiorczych - to również 
akcje, których warunki określa samorząd 
lokalny. (pomoc de minimis).
Karta młodego przedsiębiorcy (w na-
szym powiecie nie obowiązuje)
3. Inkubatory biznesu
Dla osób, które boją się podjąć wyzwaniu 
założenia własnej firmy pomocą służą 
inkubatory przedsiębiorczości, czyli pod-
mioty posiadające osobowość prawną, 
które są praktyczną szkołą prowadzenia 
biznesu dla start-upów. Oferują one róż-
ne formy wsparcia. 
Najprężniej działają akademickie inku-
batory przedsiębiorczości (AIP), które 
wbrew nazwie nie pomagają tylko stu-
dentom i absolwentom, ale każdemu, nie-
zależnie od wieku i wykształcenia. Liczy 
się pomysł i chęć jego realizacji. 
Na terenie naszego województwa pomo-
cą służy AIP we Wrocławiu:
• AIP przy Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu
• AIP przy Wyższej Szkole Bankowej we 
Wrocławiu
• AIP przy Banku Zachodnim WBK
Osobą do kontaktu jest Tomasz Sajewski, 
tel. 512-046-297, tomasz.sajewski@in-
kubatory.pl.
Dzięki AIP można m.in. uruchomić fir-
mę bez konieczności płacenia składek 
na ZUS. Fundacja zarządzająca AIP uży-
cza swojej osobowości prawnej osobom 
chcącym sprawdzić swoje siły na rynku, 
ale niechcącym zakładać własne firmy. 
Poza tym, każdy uczestnik może korzy-
stać z biur, sprzętów komputerowych, 
sal konferencyjnych. Można tam praco-
wać albo spotykać się z kontrahentami. 
Nie trzeba wynajmować do tego po-
mieszczeń. Inkubator zapewnia również 
wsparcie prawne dla start-upu.
4. Oferta banków dla nowych firm.
W związku z dużą konkurencją na ryn-
ku finansowym, banki prześcigają się 
w ulepszaniu ofert skierowanych do 
przedsiębiorców. Wybór banku powinien 
nastąpić już na etapie przygotowań do 
uruchomienia biznesu.  Warto go dobrze 
przemyśleć, gdyż powinien mieć charak-
ter docelowy, a nie tymczasowy, ponie-
waż przenoszenie spraw finansowych 
firmy jest trudniejsze niż w przypadku 
osoby prywatnej.
5. Kredyty dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy mogą liczyć na dwa ro-
dzaje instrumentów, za pomocą których 
banki pożyczaj pieniądze. Chodzi o kre-
dyty obrotowe i inwestycyjne. Te pierw-
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Paulina Bilińska

(Na podstawie dodatku do dziennika Gazeta 
Prawna „Pieniądze na start i rozwój firmy”)

sze dotyczą finansowania bieżących 
potrzeb firmy, a te drugie są związane  
z projektami rozwojowymi przedsiębior-
stwa. Niestety na żaden z tych rodzajów 
kredytów nie powinni liczyć przedsię-
biorcy legitymujący się stażem bizneso-
wym krótszym niż rok. Wyjątkiem są tu 
kredyty zabezpieczone rządowymi gwa-
rancjami de minimis. Z tych ostatnich 
mogą skorzystać mikro, mali lub średni 
przedsiębiorcy, którzy posiadają zdol-
ność kredytową. Gwarancje de minimis 
stanowią zabezpieczenie kredytów zacią-
ganych przez firmy w bankach i udzielane 
są przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
6. Pożyczki dla firm: 
tradycyjne lub społecznościowe.
Pożyczki z sektora poza bankowego mogą 
stanowić uzupełnienie finansowania po-
trzeb firmy, ale tylko wtedy, gdy są narzę-
dziem mądrze wykorzystywanym. Mają 
one zalety – przede wszystkim są łatwiej 
dostępne od kredytów bankowych – ale i 
wady. Największą są wysokie koszty.
7. Crowdfunding, czyli w grupie siła.
Zasada działania crowdfundingu w piguł-
ce:
• Przedsiębiorca umieszcza w serwisie 
crowdfundingowym opis swojego pro-
jektu, termin zbierania środków oraz wy-
sokość niezbędnego kapitału.
• Darczyńcy zainteresowani wsparciem 
danej inicjatywy przelewają środki na 
rachunek bankowy serwisu crowdfun-
dingowego, wpłata jest przypisana do 
konkretnego projektu.
• Jeżeli projekt osiągnie finansowy próg 
realizacji, a więc zostanie zebrana kwota 
równa bądź wyższa od tej, która została 
wskazana w opisie projektu, serwis cro-
wdfundingowy potrąca należną sobie 
prowizję i przekazuje pieniądze na ra-
chunek przedsiębiorcy wskazanego przy 
rejestracji.
8. Fundusze venture capital
Dzięki funduszom venture capital firma 
nie zadłuża się aby znaleźć źródło finan-
sowania rozwoju, a potrzebny kapitał jest 
do niej wprowadzany w zamian za udzia-
ły lub akcje. Jest to rozwiązanie przezna-
czone dla spółek. W modelu opartym na 
finansowaniu venture capital spotykają 
się dwie strony: przedsiębiorca, który 
ma pomysł na zyskowny biznes, oraz in-
westor instytucjonalny (fundusz), który 
wykłada pieniądze niezbędne na realiza-
cję koncepcji. Ryzyko rozkłada się na obie 
strony – jeśli pomysł nie sprawdzi się w 
praktyce, obie stracą. W efekcie bizneso-
wej porażki przedsiębiorca nie zostanie 
jednak z długami, których nie ma z czego 
spłacić.
9. Fundusze pożyczkowe pomagają 
rozwijać biznes
Fundusze pożyczkowe są organizacjami 
non profit, których celem jest wspieranie 

rozwoju przedsiębiorczości. Nie należy 
mylić tego typu funduszy z firmami po-
życzkowymi. W Polsce funkcjonuje ponad 
100 funduszy pożyczkowych, na których 
działalność są uzyskiwane środki prze-
de wszystkim z kasy samorządów, czy  
z unijnych i rządowych programów finan-
sowych. Fundusze pożyczkowe są otwar-
te na początkujących przedsiębiorców. 
Największym ich plusem jest niska stopa 
oprocentowania, która zaczyna się już od 
dziesiątych części procentu.

10. Franczyza 
Franczyza – oparta na umowie długofalo-
wa współpraca dwóch działających pod 
jedną marką niezależnych przedsiębior-
ców (franczyzodawcy i franczyzobiorcy), 
która ma przynieść korzyści biznesowe 
obydwu stronom.
Franczyzodawca – strona umowy fran-
czyzowe, która zobowiązuje się udostęp-
nić franczyzobiorcy swoją markę oraz 
wiedzę na temat prowadzenia działalno-
ści gospodarczej (tzw. Know-how) w za-
mian za korzyści finansowe, najczęściej 
franczyzodawcą jest duża spółka, która 
rozwija ekspansję nie poprzez działania 
bezpośrednie, lecz właśnie nawiązywa-
nie współpracy z lokalnymi przedsiębior-
cami.
Franczyzobiorca – strona umowy fran-
czyzowej, która zobowiązuje się prowa-
dzić działalność gospodarczą przy wy-
korzystaniu wiedzy i marki dostarczonej 
przez franczyzodawcę.
11. Alternatywa dla zakupu: leasing
Leasing ułatwia prowadzenie działalno-
ści gospodarczej. Jest to alternatywa dla 
zakupu niezbędnych drogich sprzętów, 
a także firmowych samochodów osobo-
wych lub dostawczych. W ramach leasin-
gu jedna ze stron umowy (finansujący, le-
asingodawca) przekazuje drugiej stronie 
(korzystającemu, leasingobiorcy) prawo 
do korzystania z określonej rzeczy na 
pewien uzgodniony w umowie leasingu 
okres, w zamian za ustalone ratalne opła-
ty (raty leasingowe).
Korzyści płynące z leasingu dla leasingo-

biorcy:
• niewielkie zaangażowanie własnego ka-
pitału,
• optymalizacja obciążeń podatkowych 
(tarcza podatkowa),
• możliwość rozliczenia podatku VAT.
Rodzaje leasingu:
1) Leasing operacyjny
W tym modelu do kosztu uzyskania przy-
chodu zalicza się wszystkie opłaty leasin-
gowe.
Transakcje realizowane w tej formie mu-
szą łącznie spełniać trzy warunki:
• umowa musi być zawarta na czas okre-
ślony,
• okres umowy nie może być krótszy niż 
40% normatywnego okresu amortyzacji,
• suma opłat netto musi odpowiadać co 
najmniej wartości początkowej środka 
trwałego.
2) Leasing finansowy 
W tym modelu do kosztu uzyskania przy-
chodu zalicza się tylko część raty leasin-
gowej stanowiącą odsetki oraz odpisy 
amortyzacyjne. W leasingu finansowym 
nie ma wykupu, korzystający staje się 
właścicielem przedmiotu wraz z zapłace-
niem ostatniej raty leasingowej.
Transakcje realizowane w tej formie mu-
szą łącznie spełniać trzy warunki:
• umowa musi być zawarta na czas okre-
ślony
• suma opłat netto musi odpowiadać co 
najmniej wartości początkowej środka 
trwałego
• umowa musi zawierać postanowienie o 
prawie Korzystającego do dokonywania 
odpisów amortyzacji.
3) Leasing zwrotny
W tym modelu Korzystający odsprzedaje 
Finansującemu swój środek trwały za go-
tówkę, a następnie korzysta z tego środka 
trwałego na podstawie umowy leasingu.
Leasing zwrotny może być realizowany w 
formie leasingu operacyjnego lub leasin-
gu finansowego.
12. Unijne dofinansowanie na rozwój  
i inwestycje
W unijnym budżecie dla Polski na lata 
2014-2020 jest aż 82,5 mld zł. przezna-
czonych dla małych i średnich firm.
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą 
korzystać z:
• dotacji,
• pożyczek,
• gwarancji bankowych.
Największe szanse na wsparcie mają 
przedsiębiorcy z tych branż, które naj-
bardziej przyczyniają się do wzrostu go-
spodarczego, zwiększenia zatrudnienia  
i modernizacji gospodarki. 
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    STOP OSZUSTOM! KOLEJNY APEL O CZUJNOŚĆ MIESZKAŃCÓW!

Coraz częściej osoby starsze nie dają 
się oszukać m.in. tzw. „wnuczkom”, 

fałszywym administratorom lub ostat-
nio też fałszywym funkcjonariuszom. 
To zapewne pozytywny efekt kampanii 
informacyjnych realizowanych przez 
Policję. Nadal jednak odnotowuje-
my przypadki tego typu przestępstw, 
gdzie w wyniku oszustwa pokrzyw-
dzonymi są osoby starsze. Pamiętaj-
my, że nigdy nie wiemy kiedy oszuści 
zaatakują, dlatego Policja apeluje  
o ostrożność - zasadę ograniczone-
go zaufania. Ważne jest też otoczenie 
osób starszych troską przez rodzinę  
i przyjaciół. Dzięki czujności i wiedzy  
o sposobach działania przestępców, se-
niorzy mogą nie tracić swoich oszczęd-
ności. Mimo zatrzymań nadal jednak 
pojawiają się kolejni oszuści, którzy  
w rozmowie telefonicznej podają się 
za członka rodziny lub za członka ro-
dziny znajomych, sąsiadów, czy też 
przyjaciół. Przedstawiają zmyśloną 
historię i proszą o pieniądze np. na 
opłatę kosztów leczenia szpitalnego 
lub na okazyjny zakup samochodu 

czy mieszkania. Zwykle proszą, 
aby o tej rozmowie nikogo nie po-

wiadamiać, gdyż wstydzą się, że mu-
szą pożyczyć pieniądze. Zawsze po 
ich odbiór wysyłają wspólnika, który  
odbiera gotówkę. Gdy starsza osoba 
godzi się na udzielenie pożyczki tłu-
maczą, że nie mogą osobiście odebrać 
pieniędzy i zrobi to za nich ktoś zaufa-
ny. Cierpliwie czekają, jeśli gotówka ma 
być pobrana z banku. Okradziona osoba 
orientuje się, że padła ofiarą oszustów 
dopiero wówczas, gdy nawiązuje kon-
takt np. z prawdziwym krewnym. Dla 
wywarcia większego wrażenia oszu-
ści coraz częściej podszywają się za 
urzędnika lub przedstawiciela jakiejś 
organizacji bądź instytucji. Wmawiają 
również, że są funkcjonariuszami Cen-
tralnego Biura Śledczego lub policjan-
tami, którzy prowadzą sprawę oszustw 
i wyłudzania pieniędzy lub potrzebują 
pieniędzy na „wykupienie z proble-
mów” członka ich rodziny. Bądźmy 
ostrożni i nie ufajmy takim telefonom! 
Pamiętajmy, że prawdziwy policjant 
NIGDY nie informuje o prowadzonych 
przez siebie sprawach telefonicznie  
i nigdy nie prosi o przekazanie pienię-
dzy nieznanej osobie. NIGDY też nie 
poprosi o zaangażowanie naszych pie-

niędzy do jakiejkolwiek akcji!
Aby zapobiec oszustwu radzimy:
- bezwzględnie stosować zasadę ogra-
niczonego zaufania,
- konsultować się z najbliższymi  
w przypadku kontaktu osoby potrze-
bującej naszych pieniędzy,
- prosić o wylegitymowanie się osoby 
podającej się za funkcjonariusza – ze 
stopnia, imienia i nazwiska, miejsca 
pełnienia służby. Podane dane radzi-
my zapisać, aby następnie potwierdzić, 
czy dana osoba to faktycznie funkcjo-
nariusz. Lepiej wyglądać na człowieka 
podejrzliwego niż stracić dorobek ży-
cia. Pamiętajmy także, aby nie udzielać 
przez telefon żadnych informacji doty-
czących danych personalnych, nume-
rów kont bankowych i haseł do nich.

W związku z kolejnymi oszustwami osób starszych na terenie 
powiatu polkowickiego Policja apeluje o wzmożoną ostrożność!

O wszystkich próbach wyłudzenia 
pieniędzy natychmiast poinformuj-
my Policję, korzystając z numeru 
alarmowego 997 lub 112. Nie oba-
wiajmy się, że alarm może okazać 
się fałszywy. Zadbajmy wspólnie  
o nasze bezpieczeństwo!

KPP Rewir w Radwanicach

    ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radwanicach z przyjemnością in-

formuje, iż na dzień 28 lutego 2017 r.  
w naszej gminie uprawnionych i otrzy-
mujących świadczenie wychowawcze 
500 Plus jest 530 dzieci. Dotychczas 
wypłacone środki w zakresie tego 
świadczenia opiewają na kwotę 2 676 
048,90 zł. 
Chcielibyśmy również 
przypomnieć państwu,  
o konieczności informo-
wania tutejszego ośrodka 
o każdej zmianie mogącej 
mieć wpływ na prawo 
do świadczenia (w tym  
o zmianie sytuacji miesz-
kaniowej czy dochodo-
wej). Zmiana sytuacji 
dochodowej rodziny to 
m.in.: utrata lub podję-
cie zatrudnienia, nawiązanie umowy o 
pracę na zlecenie, zmiana pracodawcy. 
Na prawo do świadczenia nie ma wpły-
wu uzyskanie dodatkowego dochodu 

w związku z podwyżką u tego samego 
pracodawcy czy też wypłata premii itp. 
Natomiast istotną sprawą ze względu 
na sytuację mieszkaniową jest zmiana 
adresu zamieszkania. Przypominamy, 
również o możliwości korzystania z za-
siłków rodzinnych oraz dodatków do 
zasiłków rodzinnych na zasadach zło-

tówka za złotówkę. Z ana-
lizy posiadanej dokumen-
tacji wynika, iż na terenie 
naszej gminy, są nadal ro-
dziny, które nie korzystają 
z tej możliwości pomimo, iż 
posiadają takie uprawnie-
nia. Zapraszamy do kontak-
tu telefonicznego (76 79 20 
41) i osobistego. 

W roku 2017 okresy za-
siłkowe rozpoczynają się 

w następujący sposób: 
Od 01.08.2017 r.- można składać wnio-
ski o ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego 500 plus (Decyzje 

wydane w roku 2016 tracą ważność  
z dniem 31.09.2017 r.) oraz wnioski  
o ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego.
Od 01.09.2017 r. można składać wnio-
sek o ustalenie prawa do zasiłku ro-
dzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego. 

UWAGA !!!

Od 1 listopada 2017 r. 
ulega zmianie kryterium 
dochodowe uprawniające 
do zasiłków rodzinnych. 
Dochód nie będzie mógł 

przekraczać kwoty 754 zł 
w przeliczeniu na członka rodziny. 

Jeśli w rodzinie jest dziecko  
z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, dochód na członka rodziny 

może wynieść 844 zł.

GOPS
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    DOWÓD OSOBISTY DLA DZIECKA

Chcesz wyjechać z dzieckiem 
za granicę na przykład 

do innego państwa Unii Europejskiej? 

Dziecko ma zorganizowany przez szko-
łę wyjazd do kraju strefy Schengen? 

Dowód osobisty dla dziecka  
bez podpisu drugiego rodzica. 
Ustawa o nowych dowodach 
osobistych wprowadziła kilka 
istotnych zmian. W tym także 
ułatwienie dla rodziców samo-
dzielnie wychowujących dzieci. 
Od 1 marca 2015 można złożyć 
wniosek o dowód osobisty dla 
dziecka bez podpisu drugiego ro-
dzica. Jak wynika z informacji Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, 
uprawnionymi do złożenia wnio-
sku o dowód osobisty dla dziecka 
do 13 roku życia jest jeden z ro-
dziców lub opiekun prawny – w 
przypadku  składania wniosku  
w imieniu osoby małoletniej, któ-
rej do ukończenia 18 roku życia 
zostało więcej niż 30 dni. 

Dowody osobiste dla dzieci 
– co jeszcze warto wiedzieć?

Dodatkowym wymogiem jest, aby 
składanie wniosku przez rodzica (lub 
opiekuna prawnego), odbywało się  
w obecności dziecka, jeśli ukończyło 
ono 5 lat.
Wniosek o dokument dla dziecka moż-
na złożyć w dowolnym Urzędzie Mia-
sta lub Gminy. Wydawany jest bezpłat-
nie na okres:
• 5 lat dla dzieci poniżej 5 roku życia
• 10 lat dla dzieci powyżej tego wieku
Ważne – podczas składania i odbiera-
nia wniosku o dowód dla dziecka, mu-
sisz posiadać własny, ważny dowód 
osobisty. Ponadto będziesz potrzebo-
wać:
• wypełniony wniosek
• aktualne zdjęcie dziecka (odpowia-
dające wymogom jak do dokumen-
tów paszportowych) wykonanie nie 
wcześniej jak pół roku przed złoże-
niem wniosku.

Bez podpisu = bez zgody 
drugiego rodzica?

Formalnie decyzję o wyrobieniu 
dowodu osobistego dziecku rodzice 
powinni podjąć wspólnie. Jednak  
w sytuacjach konfliktowych, kiedy 
dojście do porozumienia jest nie-
możliwe, nowe przepisy będą po-
zwalały na dokonanie tego bez zgo-
dy drugiego rodzica. Przypominamy 
jednak, że na stały wyjazd dziecka 
poza granice kraju, zgoda drugiego 
rodzica wciąż jest konieczna!

Zorganizuj to odpowiednio wcześniej.
Na nowy dowód czekamy miesiąc czasu!

Sylwia Grabowska

    JUBILEUSZOWE ROCZNICE ŚLUBU

Urząd Stanu Cywilnego w Radwanicach organizuje uro-
czystości jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeń-

skiego. Wręczane są wówczas medale od Prezydenta kraju 
za długoletnie pożycie małżeńskie. W naszej gminie miesz-
kają  jednak pary, które swym stażem znacznie przewyższają 
tę liczbę. Wyrażając podziw i szacunek takim małżeństwom, 
pod koniec roku 2016 Wójt Gminy odwiedził dwie przemiłe 
pary Jubilatów, które przeżyły ze sobą ponad 50 lat. Państwo 
Tacjanna i Stefan Niemasz obchodzili 60 –tą rocznicę mał-

żeństwa, natomiast Państwo Maria i Stefan Łużak 55-tą.  
Te piękne jubileusze, były okazją do przemiłych wspomnień 
oraz złożenia życzeń. Wójt Gminy wręczył upominki, kwia-
ty i zrobił pamiątkowe zdjęcia. To wielka radość, poznać 
osobiście mieszkańców, którzy mieszkają w naszej gminie 
od kilku dziesięcioleci. Drogim Jubilatom, życzymy zdrowia  
i szczęścia oraz kolejnych wspaniałych jubileuszy.

Sylwia Grabowska
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Wyrób dla dziecka 
dowód osobisty!
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    HISTORIA NASZYCH MIEJSCOWOŚCI - KŁĘBANOWICE

Pani Anna Maciejowska po-
chodzi ze wsi Czarna w po-
wiecie gorlickim woj. mało-
polskim. W Kłębanowicach 
osiedliła się w roku 1950. 
Wcześniej w roku 1947 przy-
jechała do Brzegu Głogowskie-
go. Dom w Kłębanowicach, 
który osiedliła był zniszczony  
i pusty. Pani Anna prowadziła 
gospodarstwo rolne, a jej mąż 
przez 22 lata, był pracowni-
kiem kuźni w Strogoborzy-
cach. Jednymi z pierwszych 

mieszkańców wsi byli m.in. 
państwo Chwałczyńscy, Lo-
ret, Kałuża, Wypchło, Krawiec  
i Poźniak. Państwo Poźniak, 
dom jaki osiedlili zastali po 
części wyposażony i w do-
brym stanie. Po wojnie była 
to rzadkość, aby znaleźć dom 
gotowy do zamieszkania. 
W tamtych latach mieszkańcy 
nie mieli bieżącej wody,  pobie-
rali ją z przydomowych studni. 
Wodociąg zrobiono dopiero 
około lat 80. Pierwszy telewi-

Mieszkanki Kłębanowic na wycieczce w Wieliczce - 31.03.1974 r.

Mieszkańcy Kłębaonowic w czynie społecznym przed świetlicą wiejską.

Dożynki gminne. 
Na zdj. pierwszy Sekretarz - pan Henryk Poniedziałek 
oraz pani Lubomira Bybel i pan Marek Kosecki.

zor we wsi, znajdował się 
u państwa Andrejczyn, 
natomiast telefon u pań-
stwa Poźniak. Wcześniej, 
aby zatelefonować nale-
żało udać się do roszarni 
w Radwanicach. Więk-
szość dzieci z Kłębano-
wic uczęszczała do szkoły  
w Buczynie. Mniejsza cześć 
do Sieroszowic – były to 
te dzieci, które mieszka-
ły bliżej tej miejscowo-
ści. Większość miesz-
kańców utrzymywała się  
z gospodarstwa rolnego. 
Niektórzy podjęli pracę 
w Zakładach Lniarskich 
w Radwanicach. W la-
tach 90-tych miejscem 
pracy był też nie istnie-
jący już miejscowy za-
kład stolarski „Mechrol”. 
Ponieważ życie na wsi  
i praca w gospodarstwie 
była ciężka, mieszkańcy 
chętnie pomagali sobie 
nawzajem. Chodzono na 
wykopki i młocki oraz 

pomagano przy siano-
kosach. Po pracach polo-
wych, mieszkańcy kąpali 
się w Kłębanówce. Latem, 
również dzieci korzystały  
z kąpieli w rzece. Robi-
ły też  tamy i łowiły ryby. 
Zimą, gdy strumień pokry-
ty był lodem, jeżdżono na 
łyżwach. Dla miejscowych 
rolników dużym udogod-
nieniem było działające  
Koło Rolnicze w które-
go posiadaniu były ma-
szyny m.in. tj. kopaczka  
i sadzarka. Rolnicy mo-
gli wypożyczać sprzęt do 
prac na swojej ziemi. Ma-
szyny te, nadal znajdują 
się we wsi. W roku 1977 
mieszkańcy wsi zawiązali 
Spółdzielnię Produkcyj-
ną zrzeszającą czterna-
stu członków. Na terenie 
sołectwa znajdowały się 
zabudowania należące 
do PGR-u Sieroszowice.  
W zabudowaniach trzy-
mana była trzoda chlew-

Kłębanowice to piąta naj-
większa wieś pod względem 
mieszkańców w gminie. Na 
dzień 31.12.2016 r. zamiesz-
kują ją 222 osoby. Obręb 
geodezyjny (nr obrębu 05) 
zajmuje obszar 517,29 ha. 
Pierwsze wzmianki o istnie-
niu miejscowości datowane 
są na rok 1260, w tym okresie 
zaczęło się osadnictwo. Na-
zwa Kłębanowice istnieje od 
roku 1945 (poprzednio wieś 
nazywała się: Klemnitz - 1937  
i Roggendorf N.S. - 1937-1945). 

Najstarsze budynki w miej-
scowości pochodzą z XIX i po-
czątku XX w. W miejscowości 
tej znajduje się neogotycki 
pałac zbudowany dla rodziny 
von Sydów około 1850 roku. 
Pałac stoi do dnia dzisiejszego  
i pełni funkcję mieszkalną. Cie-
kawym obiektem, na jaki nale-
ży zwrócić uwagę jest most na 
rzece Kłębanówka zbudowany 
w roku 1823. Na uwagę zasłu-
guje również park pałacowy  
z końca XIXw.

Dawna kartka pocztowa z Kłębanowic.
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Wycieczka mieszkańców Kłębanowic i Lipina do Warszawy.

na, zaś w pałacu rów-
nież należącym do PGR-u 
mieszkali jego pracownicy.  
W Kłębanowicach podob-
nie jak w innych wsiach 
odbywały się stróżki. 
Za pilnowanie okolicy  
w nocy, stróż otrzymywał 
od mieszkańców posiłki. 
Inny zaś pobierał opłatę 
w wysokości 10 zł. Pew-
nego dnia stróżowi udało 
się ochronić miejscowy 
sklep przed włamaniem. 
Popularne były tez prace 
społeczne, w ramach któ-
rych mieszkańcy Kłębano-
wic wybudowali chodnik.  
W sołectwie prężnie dzia-
łało Koło Gospodyń Wiej-
skich. Jego wieloletnią 
przewodnicząca była pani 
Gertruda Poźniak, a skarb-
nikiem pani Lubomira By-

Mieszkańcy Kłębanowic na wycieczce w Zakopanem.

Serdecznie dziękujemy pani Annie, 
za podzielenie się z nami swoimi 
wspomnieniami.

Z Panią Anną Maciejowską 
rozmawiała Karolina Ferenc.

bel. Z Koła Gospodyń Wiej-
skich organizowano zabawy 
taneczne, wycieczki, wszel-
kiego rodzaju kursy i spotka-
nia. We wsi, odbywały się też 
pierzajki. W maju chodzono 
pod krzyż śpiewać „majów-
ki”.  Organizowano również 
wiejskie dożynki. Mieszkań-
cy, pomimo wielu prac i obo-
wiązków znajdowali czas na 

wspólną zabawę i spotkania. 
Nie lada atrakcją było „Ob-
jazdowe Kino” pana Wójcika. 
Niegdyś podobnie jak w in-
nych miejscowościach, swo-
je dawne domostwa odwie-
dzali Niemcy. Przyjeżdżali 
z rodzinami, by wspominać 
lata spędzone na polskich 
ziemiach. 

Obecne Kłębanowice to wieś 
rozrastająca się. Z każdym 
rokiem przybywa więcej 
domów. Mieszkańcy, chętnie 
i prężnie działają na rzecz 
swojej lokalnej społeczności, 
czego dowodem są place za-
baw i klub wiejski. Od roku 
1991 funkcję sołtysa wsi 
sprawuje pan Mieczysław 
Dąbrowski. Przed nim soł-

tysami byli (zaczynając od 
najwcześniejszego): Jan Wy-
pchło, Kazimierz Poźniak, 
Stefan Lasota, Jan Pokora  
i Stefan Depta
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Szlak rowerowy niebieski. 

Trasa szlaku oznakowana jest kolorem niebieskim i ma ok.49 
km.(naniesiony na mapkę poglądową kolorem niebieskim).
Przebieg trasy: Urząd Gminy Radwanice - Krajewo -Buczyna - 
Krępa - Nowy Dwór -Teodorów - Nowa Kuźnia - Ułanów - Sieroszo-
wice - Kłębanowice - Łagoszów Wielki -Dobromil - Szyb - Jakubów 
- Drożów - Drożyna - Lipin  - UG Radwanice.  ( i odwrotnie )

Szlak rowerowy czerwony. 

Trasa szlaku oznakowana jest kolorem czerwonym (naniesiony na mapkę 
poglądową kolorem czerwonym).
Przebieg trasy: Jabłonów - Nowa Kuźnia - Teodorów - Nowy Dwór - Krępa. 

Niemal we wszystkich zakątkach naszej Gminy istnieją sprzyjające warunki dla odpoczynku, obcowania z naturą  
i spędzenia czasu zgodnie z upodobaniem. Mieszkańcy zarówno jak i turyści mogą  korzystać też z obiektów spor-
towo-rekreacyjnych, boisk do gier zespołowych lub uczestniczyć  w organizowanych imprezach na terenie Gminy.

Szlak rowerowy żółty.

Naniesiony na mapkę poglądową kolorem pomarańczowym.
Przebieg: trasy: Przemków - Radwanice - Koźlice. 

... odcinki Przemkowskiego Parku Kra-
jobrazowego, największego zwartego 
kompleksu leśnego w tej części Europy. 
Park ten leży na terenie czterech mezo-
regionów: Równiny Szprotawskiej, Wy-
soczyzny Lubińskiej, Borów Dolnoślą-
skich i Równiny Legnickiej. Obejmuje  
w całości gminę Przemków, a częścio-
wo inne gminy w tym gminę Radwani-
ce. Rozpościera się tu największy polski 
obszar stawów oraz bagien. Podziwiać 
możemy uroki tego miejsca oraz różne 
ptactwo: kaczki, czaple, łabędzie itd. 
Obszary leśne i stawy stwarzają możli-
wości dobrego wypoczynku dla miłoś-
ników leśnego runa i rybołówstwa. Leży 
tutaj bliski sercu każdego ornitologa 
ptasi rezerwat, warty polecenia miłoś-
nikom obserwacji życia ptaków. Podą-
żając niebieskim szlakiem odwiedzimy 
wieś nad rzeką Szprotawa - Buczynę. 
Niewątpliwą atrakcją tej miejscowości 
jest piękny park, który został założony 
w II połowie XIX wieku i jest pozosta-
łością dawnego założenia parkowo-
pałacowego. Pałac został rozebrany  
w latach powojennych, a jego teren po-

rastają krzewy i samosiew. Od zachodu  
i częściowo północy granicę parku wy-
znacza zakole rzeki. W parku dominują 
dęby szypułkowe, klony pospolite, klo-
ny jawory oraz klony srebrzyste. Jeden  
z tych dębów szypułkowych zaliczony 
jest do pomników przyrody 200-letni 
dąb "Buczek" o obwodzie 5,5m. Wiek 
tych drzew dochodzi aż do 200 lat, po-
zostałych natomiast nie przekracza 110 
lat. Na trasie mijamy również wieś Sie-
roszowice, która zapisała się w historii 
odkryciem rudy miedzi. Napotkamy 
tam obelisk upamiętniający odkrycie 
rudy miedzi, przy którym w rocznicę 
odkrycia odbywają się rokrocznie uro-
czystości gminne, przy udziale przed-
stawicieli KGHM oraz władz lokalnych  
i całego regionu. W tym miejscu ekipa 
dr. Jana Wyżykowskiego dokonała 23 
marca 1957 r. historycznego odwiertu z 
zawartością rudy miedzi. Odkrycie wraz 
z opracowaniem dokumentacji złoża 
przesądziło o powstaniu Legnicko-
-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego 
i rozwoju regionu. Kolejną atrakcją na 
naszej trasie jest Jakubów.  Wieś poło-

żona na grzbiecie Wzgórz Dalkowskich, 
w otoczeniu lasów. Z uwagi na piękno 
ukształtowania terenu oraz bogactwo 
terenów leśnych, Jakubów stanowi 
idealne miejsce do wypoczynku. Służy 
aktywności fizycznej nie tylko społecz-
ności lokalnej, ale również turystom, 
którzy chętnie spacerują, biegają, jeż-
dżą rowerem czy też konno. Jakubów od 
wieków kojarzy się z kultem św. Jakuba 
Starszego Apostoła oraz cudownym 
„źródłem św. Jakuba” wypływającym 
z podnóża kościelnego wzgórza poło-
żonego w bezpośrednim sąsiedztwie 
Sanktuarium, na obrzeżach Rezerwatu 
„Buczyna Jakubowska” o powierzchni 
19 ha. Panuje tu doskonały mikrokli-
mat. Przez rezerwat wiodą wygodne, 
ścieżki przyrodnicze oraz edukacyjne. 
Dominuje tu buczyna nizinna, olcha 
czarna oraz jesion. W środowisku or-
nitologicznym występują: drozd, dzię-
cioł czarny, kos, kowalik, kruk, kukułka  
i pełzacz drzewny. 

Niebieski szlak rowerowy, to najdłuższy szlak prowadzący po terenie gminy. 
Na trasie niebieskiego szlaku można zobaczyć m.in… 
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Drogi rowerzysto! 
Nim udasz się rowerem w trasę 

pamiętaj - NIE ruszaj bez kasku!,  
wykonaj kilka ćwiczeń rozgrzewa-

jących i ruszaj na przejażdżkę.  
Na nasze szlaki rowerowe nadaje 
się rower trekkingowy lub górski.  
Oprócz rozgrzewki nie zapomnij 

zabrać wody do picia 
i ciesz się chwilą…

Punktem węzłowym szlaków jest plac 
przy Urzędzie  Gminny. Wyjeżdżając 
spod Urzędu Gminy Radwanice ul. Prze-
mysłowa, widzimy drogowskaz szlaku 
rowerowego koloru niebieskiego. Odtąd 
podążamy razem ze szlakiem niebie-
skim. Nasza trasa prowadzi przez:
- Radwanice (niebieski)
- Krajewo (niebieski + kawałek z pom.), 
potem do Buczyny
- Buczyna (niebieski) 
(z Buczyny do Krępy niebieski)
- Krępa (nieb.+czerw.) 
do Nowego Dworu
- Nowy Dwór (nieb.+czerw.) 
do Teodorowa
- Teodorów (nieb.+czerw.) 
do Nowej Kuźni
- Nowa Kuźnia (niebieski) 
do Ułanowa 

- Ułanów (niebieski)
- Sieroszowice (niebieski)
- Kłębanowice (niebieski)
- Łagoszów Wielki (niebieski)
- Dobromil (niebieski) (z Dobromila 
do Jakubowa trochę czerwonego)
- przecinamy S3 
- Jakubów (niebieski) (z Jakubowa 
do Drożowa –trochę czarnego)
- Drożów (niebieski) (z Drożowa 
do Drożyny trochę czarnego, 
potem przed Drożyną czerwony)
- Drożyna (trochę z boku - niebieski)
- przecinamy S3
- Drożyna (niebieski)
- Lipin (niebieski)
Dojeżdżamy do Radwanic pod Urząd 
Gminy kończąc w ten sposób głównie 
szlak rowerowy niebieski i swoją prze-
jażdżkę na rowerze.

Przebieg szlaku rowerowego niebieskiego.

Rowerem wokół Gminy Radwanice  

Zapraszamy na stronę internetową Gminy Radwanice: www.radwanice.pl  
gdzie znajduje się „Interaktywny Przewodnik mapowy” .

rys. ZGZM

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 23



BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 24

JUBILEUSZ 60-LECIA 
ODKRYCIA ZŁÓŻ RUD MIEDZI W SIEROSZOWICACH

Jan Wyżykowski urodził się w 31 marca 1917 r. w Haczewie w woj. rzeszowskim. Gór-
nictwo było jego przeznaczeniem. Ukończył akademię Górniczo -Hutniczą w Krakowie  
i rozpoczął pracę w Wydziale Rud w Państwowym Instytucie w Warszawie. W 1965 roku 
uzyskał tytuł doktora-samodzielnego pracownika naukowo-badawczego. W lipcu 1966 
roku przyznano mu Nagrodę Państwową I stopnia za odkrycie rud miedzi. Terenowy zwiad  
i literatura naukowa pozwoliły mu wyciągnąć wnioski, że należy szukać złóż na odcinku 
Bolesławiec – Głogów. 23 marca 1957 natrafiono na złoża rudy miedzi w Sieroszo-
wicach. To było największe odkrycie geologiczne w Europie. Odkrycie złóż miedzi to cenny 
dar, który sprawił, że nasza mała ojczyzna przeobraziła się w ważny ośrodek przemysłowy. 

Lata 50-te, pejzaż Sieroszowic jak wiele innych wsi typowo rolniczy, 
konie, wozy na drewnianych kołach, polne kwiaty na łąkach, 

      przy domach królowały malwy dodając uroku. W dali, co kilkaset metrów wieże wiertnicze. 
Jedna z nich okrzyknięta została Wiktorią – czyli zwycięstwo. Tak właśnie było w deszczową sobotę 
23 marca 1957 r., kiedy natrafiono na złoża rudy miedzi. Ponury deszczowy dzień nie przysłonił jed-
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nak radości i euforii. Dr Wyżykowski od początku wiedział, że tu jest miedź i dokładnie wiedział, gdzie jej szukać… 
Oprócz Jana Wyżykowskiego i jego współpracowników, mało kto wierzył, że złoże może być aż tak rozległe i długie. 
Kontynuowanie pracy wymagało jeszcze przełamania wielu negatywnych opinii o ich zasadności, gdyż ich głębo-

kość wydawała się wielu osobom zabierającym głos na ten temat za duża dla możliwości eksploatacji.
źródło: www.tpjw.radwanice.pl

Dnia 23 marca 2017 roku w Siero-
szowicach odbyły się Jubileuszo-

we Obchody 60-lecia odkrycia Złoża 
Rud Miedzi przez doktora Jana Wy-
żykowskiego. W uroczystości udział 
wzięli min. Wojewoda Dolnośląski 
pan Paweł Hreniak, Marszałek Wo-
jewództwa pan Cezary Przybylski, 
władze samorządowe gmin należących 
do Związku Gmin Zagłębia Miedzio-
wego, przedstawiciele firm i zakładów 
należących do KGHM oraz honorowi 
goście żona Jana Wyżykowskiego pani 
Kazimiera Wyżykowska wraz z córką 
i wnukiem jak również byli współpra-
cownicy pan Andrzej Rydzewski i pan 
Mieczysław Bury.

Uroczystość rozpoczęła się pod obeli-
skiem upamiętniającym odkrycie złoża 
rud miedzi w Sieroszowicach. Po wpro-

wadzeniu pocztów sztandarowych  
i odegraniu Hymnu Narodowego, głos 
zabrał Wojewoda Dolnośląski pan Pa-
weł Hreniak przedstawiając krótko, 
jaki wpływ ma odkrycie rud miedzi na 
rozwój regionu, okręgu miedziowego 
oraz gospodarki Polski. Następnie głos 
zabrał Wiceprezes Zarządu KGHM pan 
Piotr Walczak i Wójt Gminy Radwanice 
pan Paweł Piwko. Po złożeniu kwia-
tów pod obeliskiem przez przybyłe 
delegacje, wszyscy goście udali się na 
dalszą część uroczystości do świetlicy  
w Sieroszowicach, gdzie mieści się Izba 
Pamięci Jana Wyżykowskiego. Po przy-
byciu do świetlicy wyświetlono film 
o Janie Wyżykowskim następnie Pre-
zes Stowarzyszenia Przyjaciół im Jana 
Wyżykowskiego pani Wanda Wdowiak 
serdecznie przywitała gości. W podzię-
kowaniu za wieloletnią pracę i kultywo-

wanie pamięci o Janie Wyżykowskim  
z rąk Dyrektora Technicznego Za-
kładów Górniczych Polkowice Sie-
roszowice pana Mirosława Laskow-
skiego, Towarzystwo Przyjaciół im. 
Jana Wyżykowskiego otrzymało od-
restaurowany zachowany fragment 
oryginalnej pierwszej tablicy upamięt-
niającej miejsce pierwszego odwier-
tu. Eksponat zostanie umieszczony 
w Izbie Pamięci. W dalszej części wy-
stąpili uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. M. Konopnickiej w Buczynie  
z przygotowanym programem arty-
stycznym. Po występach, wszyscy go-
ście zostali poczęstowani m.in. ulubio-
nym daniem Jana Wyżykowskiego, czyli 
ruskimi pierogami oraz jubileuszowym 
tortem. Na zakończenie uroczystości 
wystąpił zespół folklorystyczny Swoja-
cy z Radwanic.

Wystąpienie Wojewody Dolnośląskiego 
pana Pawła Hreniaka pod obeliskiem.

Wystąpienie Wójta Gminy Radwanice 
pana Pawła Piwko pod obeliskiem.

Wystąpienie Wiceprezesa Zarządu KGHM 
pana Piotra Walczaka pod obeliskiem.
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„Każdy człowiek rodzi się, żyje, umiera, lecz nie każdy potrafi pozostawić 
po sobie ślad na Ziemi. Jan Wyżykowski taki ślad pozostawił.”

Od lewej: wnuk, żona i córka Jana Wyżykowskiego 
oraz jego współpracownicy.

Przedstawiciele za proszonych szkół im. Jana Wyżykowskiego 
oraz przedstawiciele KGHM składają podziękowania pani 
Wandzie Wdowiak.

Poczet sztandarowy.
Przedstawiciele KGHM  
składaja kwiaty pod obeliskiem.

Zgromadzeni goście i przedstawiciele przed uroczystością przy obeliskiu w Sieroszowicach.

Uczniowie SP wręczają kwiaty 
pani Kazimierze Wyżykowskiej.
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    PRZYZNANO NAGRODY W KONKURSIE POWIATOWYM

    RADA GMINY NAGRODZIŁA ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Dnia 28.12.2016 r. podczas XVI 
sesji Rady Powiatu Polkowi-

ckiego, ogłoszono wyniki XVII 
edycji konkursu „Na najlepszą 
inicjatywę społeczną służącą 
podniesieniu estetyki wsi Powia-
tu Polkowickiego”. Udział w kon-
kursie wzięło 40 sołectw Powiatu  
Polkowickiego w tym aż 11 z naszej 
gminy. Duży sukces odniosło sołe-
ctwo Kłębanowice, które zajęło II 
miejsce. Za realizację inicjatywy, 
która dotyczyła remontu pomiesz-

czenia po byłym klubie wiejskim, 

sołectwo otrzymało nagrodę finanso-
wą w wysokości 4 000,00 zł. Komisja 
konkursowa doceniła również prace 
wykonane w Przesiecznej i Strogo-
borzycach. Oba sołectwa otrzymały 
wyróżnienie i nagrodę finansową 
w wysokości 2 000,00 zł. Pozostałe 
sołectwa biorące udział w konkur-
sie tj. Buczyna, Łagoszów Wielki, 
Nowa Kuźnia otrzymały nagrodę  
w wysokości 800,00 zł a Drożów, Jaku-
bów, Lipin, Radwanice i Sieroszowice  
w wysokości 650,00 zł. Przyznane 
nagrody finansowe przeznaczone 

Pomieszczenie klubu wiejskiego w Kłębanowicach 
po remoncie.

zostaną przez sołectwa na realizację kolej-
nych zadań służących podniesieniu estetyki 
wsi. Serdecznie gratulujemy. 

Karolina Ferenc

Dnia 22 lutego 2017 r. komisja kon-
kursowa powołana przez Radę 

Gminy Radwanice wyłoniła zwycięz-
ców konkursu pn. „Organizacje spo-
łeczne dla mieszkańców gminy”. 
Była to III edycja konkursu do której 
zgłoszonych zostało 5 inicjatyw.
I miejsce i nagrodę główną w wyso-
kości 1 500,00 zł otrzymało Sołectwo 

Nowa Kuźnia za realizację inicjatywy 
pn. „Społeczna Kuźnia” w ramach któ-
rej wykonano szereg prac moderniza-
cyjnych mających na celu podniesienie 
wizerunku i estetyki wsi.
II miejsce i nagrodę w wysokości 
1000,00 zł otrzymał Radwanicki Klub 
Seniora „Optymiści” za organizację 
„Wakacyjnego wyjazdu seniorów nad 

morze”.
III miejsce i nagrodę w wysokości 
500,00 zł otrzymała Grupa Odnowy 
Wsi Radwanice za realizację inicjaty-
wy pn. „Wyspa edukacji i rekreacji”.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Karolina Ferenc

Nowa kostka brukowa przed świetlica  
w Nowej Kuźni Nowa elewacja budynku remizy w Nowej Kuźni Boisko do piłki siatkowej  w Nowej Kuźni

    WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE „SOŁTYS ROKU”

Pani Kamila Rusinko odbiera wyróżnienie 
z rak Wojewody Dolnośląskiego - pana Pawła Hreniaka

Dnia, 10 marca br.  
w Hotelu Agro Dol-

nośląskiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego we 
Wrocławiu, odbyła się uro-
czysta gala konkursu „Soł-
tys Roku 2016”. W uro-
czystości uczestniczył Wójt 
Gminy Radwanice pan Pa-
weł Piwko oraz Sołtys Wsi 
Przesieczna pani Kamila 
Rusinko, którą Gmina Rad-
wanice zgłosiła do udzia-
łu w konkursie. Działania 
i zaangażowanie na rzecz 
rozwoju sołectwa zostały 
docenione przez kapitułę 
konkursu. Podczas uroczy-

stości, pani Kamila z rąk 
Wojewody Dolnośląskie-
go pana Pawła Hreniaka, 
otrzymała wyróżnienie. 
(Dotychczas w konkursie 
przyznawane były nagrody 
za 1, 2 i 3 miejsce. W roku 
br. ze względu na duże za-
interesowanie konkursem 
przyznano 4 wyróżnienia.) 
Jest nam niezmiernie miło, 
że na ponad 100 zgłoszeń  
z całego województwa, 
Gmina Radwanice i sołe-
ctwo Przesieczna znalazły 
się w gronie wyróżnionych.

Karolina Ferenc
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    Z ŻYCIA OSP GMINY RADWANICE

Zarząd Gminny OSP RP w Radwanicach zorganizo-
wał po raz kolejny eliminacje szkolne oraz gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom” we współpracy ze wszyst-
kimi szkołami z terenu naszej gminy. W szranki 
stanęli młodzi adepci służby strażackiej, którzy wy-
kazali się ogromną wiedzą. Najlepsi, 24 marca 2017 
roku reprezentowali naszą gminę podczas eliminacji 
powiatowych w Polkowicach. Byli to: Szymon Mali-
nowski i Jan Mietliński z Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Radwanicach oraz Kacper Przywara  
i Roksana Żerebecka - z Gimnazjum w Rad-
wanicach. W kategorii szkoł podstawowych II 
m-ce zajął Szymon Malinowski, a w kategorii 
szkół gimnazjalnych II m-ce Roksana Żerebecka. 
To nie koniec strażackich konkursów. W radwa-
nickim Gimnazjum odbył się również powiatowy 
konkurs kronik strażackich. Odpowiedzialny za 
organizację konkursu był Prezes Gminny ZOSP RP  
w Radwanicach- dh Tadeusz Duczmal. Najlepszą do-
kumentacją strażackich historii mogły pochwalić się 
jednostki OSP Parchów oraz OSP Buczyna.

Aktywny udział w szkoleniu z udzielania Pierwszej Pomocy wziął 
nasz lokalny Klub Seniora. Szkolenie poprowadzili strażacy - 

ratownicy z OSP Radwanice: dh Krystian Malinowski, dh Adam Bo-
rowiak, oraz dh Radosław Szulga. Seniorzy poznali podstawowe 
zasady przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo- oddechowej 
(masaż serca i sztuczne oddychanie) - ćwiczyli na manekinach oraz 
z udziałem defibrylatora AED, który od niedawna jest na wyposaże-
niu jednostki OSP Radwanice. Zajęcia miały charakter teoretyczny  
i praktyczny, oraz cieszyły się dużym zainteresowaniem studen-
tów III wieku.

W ostatnich tygodniach można dostrzec zmieniającą się porę roku. 
Poza radosnym ptasim świergotem, oraz budzącą się do życia flo-

rą, możemy zaobserwować i poczuć kolejny zwiastun wiosny - dym wy-
palanych traw. Zjawisko to generuje wysokie koszty z budżetu Gminy, 
ale przede wszystkim stwarza ogromne zagrożenie pożarowe lasów, 
łąk a często i domostw. Komendant Gminny ZOSP RP w Radwani-
cach - dh Krystian Malinowski gorąco apeluje o zaprzestanie wypalania  
przypomina, że jest to zabronione!

Kolejny apel Komendanta Gminnego do-
tyczy rozwagi i ostrożności kierowców 

na drogach, a zwłaszcza na Drodze Kra-
jowej DK12, gdzie w ostatnim czasie do-
szło do serii poważnych wypadków. „Noga  
z gazu, bystre oko” i znajomość przepisów 
o Ruchu Drogowym zapewnią bezpieczeń-
stwo każdemu uczestnikowi ruchu na na-
szych drogach. 

Wiosna przyniosła również chwile grozy 
mieszkańcom Buczyny. W związku z obfi-

tymi opadami deszczu oraz gwałtownymi rozto-
pami śniegu do stanu alarmowego podniósł się 
poziom wody w rzece Szprotawa w miejscowości 
Buczyna. Zalane wodą zostały tereny przyległe do 
rzeki, łąki, oraz park w Buczynie. Strażacy przez 
kilka dni prowadzili kontrolną obserwację stanu 
wody na rzece, gdyż zagrożenie powodzią w kil-
ku domostwach było bardzo realne. Na szczęście 
stan wody zaczął opadać, ale mieszkańcy Buczy-
ny oraz strażacy nadal z niepokojem obserwują 
jej wartki nurt. Wójt Gminy po raz kolejny wystą-
pił z pismem do Zarządu Melioracji i Gospodarki 
Wodnej oraz do Starosty polkowickiego przed-
stawiając zagrożenie powodziowe, oraz wnosząc 
o odmulenie i regulację koryta rzeki Szprotawa.

OSP

Szkolenie z udzielania Pierwszej Pomocy dla Klubu Seniora.

Podwyższony stan wody w rzece Szprotawka. w m. Buczyna
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    DZIEŃ KOBIET W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

W ramach Święta - Dnia  Kobiet, w dniu 10 marca br.  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach odbyło 

się spotkanie dla wszystkich mieszkanek gminy. Był kwiatek 
i buziak dla każdej z Pań od Wójta Gminy Radwanice pana 
Pawła Piwko oraz życzenia i toast.  Przybyło ok. 70 pań, któ-
re dzielnie brały udział w konkursach i Quizie,  poprowa-
dzonych przez panów z Klubu Seniora OPTYMIŚCI. Po kon-
kursach przyszedł czas na słodki poczęstunek i wykład dot. 
samoobrony, który poprowadził instruktor „Sztuk Walki” 
pan Tomasz Kuncik.  
Na zakończenie zagrał zespól POWERS, przy którym można 
było potańczyć.  Spotkanie zorganizował Gminny Ośrodek 
Kultury i Rada Sołecka Radwanic.

GOK

UWAGA KONKURS ! ! ! 
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej gminy www.radwanice.pl oraz fanpage’a – Urząd Gminy Rad-
wanice na Facebooku. Już w najbliższym czasie pojawi się ogłoszenie konkursowe na opracowanie znaku 
identyfikacji wizualnej – LOGO i hasła promocyjnego Gminy Radwanice. Konkurs będzie miał charakter 
otwarty. Może w nim wziąć udział każda osoba prywatna lub osoba prawna. Najważniejsze, by była to praca 
w pełni własna i samodzielna, nigdzie wcześniej niepublikowana. Już dziś zapisujcie swoje pomysły! LOGO 
i hasło będą promować naszą gminę na plakatach, banerach, ulotkach, folderach, w Internecie oraz w ma-
teriałach elektronicznych.
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    INTERNETOWY SYSTEM OBSŁUGI CZYTELNIKA

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach aktualnie 
pracuje nad wprowadzeniem internetowego systemu 

obsługi czytelnika w programie MAK+. Bibliotekarze są  
w trakcie szkoleń z obsługi programu. Od kwietnia 2017 r. 
biblioteka rozpocznie tworzenie elektronicznego katalogu 
bibliotecznego, bazy czytelników biblioteki, elektroniczną 
rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowa-
dzenie statystyki bibliotecznej. 

MAK+ (MakPlus) – jest elektronicznym, 
zintegrowanym systemem bibliotecz-
nym, stworzonym i rozwijanym przez 
Instytut Książki. System bibliotecz-
ny MAK+ funkcjonuje obecnie w 2097  
bibliotekach .

Zmieniamy się dla naszych czytelników !

    WYJĄTKOWY RECITAL POETYCKO-MUZYCZNY

Między mną a Tobą - to tytuł recita-
lu poetycko – muzycznego polskiej 

aktorki filmowej i teatralnej Pni Laury 
Łącz, zaczerpnięty z cyklu ballad Bo-
lesława Leśmiana. Artystka wystąpiła  
z nim w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Radwanicach 7 marca 2017 r. W swo-
im autorskim programie Pani Laura się-
ga po niezapomniane dzieła wybitnych 
polskich poetów oraz ponadczasowe 
utwory muzyczne z okresu 20-lecia 
międzywojennego. Recytowane wier-

sze oraz piosenki śpiewane przez Panią 
Laurę, opowiadały o miłości i wszyst-
kich odcieniach uczuć, które mogą 
zdarzyć się między ludźmi. Uczestnicy 
spotkania byli oczarowani śpiewem  
i recytacją Pani Laury. Na zakończenie 
spotkania, aktorka chętnie pozowa-
ła do zdjęć oraz rozdawała autografy.
Spotkanie zostało sfinansowane przez 
Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Polkowicach.   

Dziękujemy za piękne spotkanie 
i za podróż w czasie, 

która często się nie trafia.

Gminna Biblioteka Publiczna 

Gminna Biblioteka Publiczna 
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Dnia 5.03.2017r. zakończyły się ofi-
cjalne obchody Narodowego Dnia 

Pamięci  Żołnierzy Wyklętych- Bohate-
rów Niezłomnych w Głogowie.  Uroczy-
stość poprzedzoną mszą świętą, pocho-
dem pamięci oraz złożeniem kwiatów  
przy Pomniku Podziemia Niepodległoś-
ciowego zwieńczył występ uczniów  
naszego gimnazjum oraz 7 naszych ab-
solwentek w Muzeum Archeologiczno-
-Historycznym w Głogowie. „Gromkie 
brawa, łzy wzruszenia to najlepsze do-
wody na siłę wspomnień 
i zaangażowania w za-
dbanie o pamięć na te-
mat poległych w obronie 
ojczyzny” – relacjonuje 
występ portal glogow-
-info.pl. Rzeczywiście był 
to czas niezwykły. „My 
sami byliśmy ogromnie 
przejęci i bardzo przeży-
liśmy to spotkanie. Chy-
ba nie było wśród nas 
osoby która nie uroniła-
by łzy myśląc, śpiewając 
czy recytując o poległych 
za wolność naszej ojczyzny” – stwier-
dza uczennica Karina Maciejewska. 
Wśród grona publiczności  honorowe 
miejsca zajmowało dwóch Niezłom-
nych oznaczonych przez Prezydenta 
Polski, pięciu działaczy antykomuni-
stycznych odznaczonych za swoją dzia-
łalność na rzecz wolności i solidarności  
oraz wielu działaczy patriotycznych 
.”Wasze emocje to dla tych osób ra-
dość nie do opisania” – podsumowuje 
pan Z. Cirko, jeden z uczestników 
koncertu. W koncercie uczestni-
czył również biskup Tadeusz Li-
tyński nazywając go „wisienką na 
torcie” głogowskich obchodów i 
wtórując młodzieży maszerującej 
w imieniu „Boga, honoru i ojczy-
zny” – jak mówią słowa z jednego z 
wykonywanych utworów. „To było 
niesamowite! Dzięki publiczności 
zgromadzonej w Zamku Głogow-
skim po raz kolejny poczuliśmy że 
to co robimy ma sens i znaczenie 
nie tylko dla nas samych!” – mówi  
Weronika Kowalska, jedna z absol-
wentek śpiewających w naszym 
zespole.  Zdecydowanie, animuszu 

naszym uczniom dodały ko-

szulki z emblematem polskiej dumy – 
husarii, które na tą okoliczność zakupi-
ła Rada Rodziców. Program artystyczny 
przygotowały nauczycielki Gimnazjum  
w Radwanicach: pani Anna Stańczak, 
pani Mieczysława Murak oraz pani 
Anna Trochanowska wspomagane 
przez panią Beatę Niemczyk i Olgę Kop-
cza. Jak przyznają, po latach wspólnej 
pracy, całe grono nauczycielskie działa 
jak szwajcarski zegarek. To, w połącze-
niu z  motywującym do nieustannej ak-

tywności dyrektorem powoduje, 
że udaje się zrealizować mnóstwo 
wspaniałych celów. 
Do udziału w uroczystości zapro-
sił nas prezes Stowarzyszenia 
Patriotyczny Głogów, pan Marcin 
Marciszak. Uczniowie mieli okazję 
poznać go podczas niezwykłej lek-
cji historii jaką wraz z kolegami ze 
Stowarzyszenia przeprowadził w 
naszej szkole 22.02.2017r. Już wte-

dy dał się poznać jako osoba niezwykle 
inspirująca oraz obdarzona niezwykłą 
wrażliwością. Wtedy również zaprosił 
naszych uczniów do wzięcia udziału 
w konkursie plastycznym „Żołnierze 
Wyklęci- Bohaterowie Niezłomni” któ-
rego finał odbędzie się 26.03.2017r.  
i którego zwieńczeniem również będzie 
występ naszych uczniów.  „Jesteśmy 
bardzo dumni mogąc promować nie 
tylko piękne wartości, ale także talenty 
uczniów z naszej gminy! Wiemy że nasz 

występ oglądać będą przed-
stawiciele ministerialni, m.in. 
pani minister edukacji  Anna 
Zalewska oraz szefowa gabi-
netu pani premier i rzecznik 
rządu Elżbieta Witek. Wspa-
niale że będą mogli zobaczyć 
jak działamy w naszej maleń-
kiej - wielkiej gminie” – mówi 
z dumą jedna z absolwentek 
gimnazjum, Alicja Bień. 

    WYSTĘP GIMNAZJALISTÓW PODCZAS OBCHODÓW 
    NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
    W GŁOGOWIE

Gimnazjum w Radwanicach
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    JĘZYKOWE WYGIBASY Z ŁUKASZEM DĘBSKIM 

Łukasz Dębski jest au-
torem licznych książek 

dla dzieci pełnych zabaw-
nych, pomysłowych i po-
uczających wierszy. Nie-
które z nich to prawdziwe 
łamacze słów np. wiersze 
z książki „Łamisłówka” 
to gimnastyka dla języka! 
Już na początku spotkania 
dzieci miały okazje do-
wiedzieć się jak powstaje 
książka oraz skąd pisarz 
czerpie pomysły na treści 
w niej zawarte. W czasie 
spotkania, pisarz popro-
wadził młodych czytelni-

ków, jako przewodnik po 
największych państwach 
świata. Czytał im wierszy-
ki pełne humoru z książki 
„Wierszownik z podró-
ży dookoła świata”. Tym 
sposobem dzieci poznały 
odpowiedzi na wszystkie 
pytania bawiąc się i ucząc 
geografii, historii i oby-
czajów najróżniejszych 
krajów. W czasie trwania 
spotkania, odbył  się kon-
kurs szybkiego czytania 
łamigłówek  i grupowego 
rozwiązania zagadki de-
tektywistycznej. Sposób 

narracji, orzeźwiające 
tempo i humor pana Łuka-

sza sprawiły, że spot-
kanie było świetną za-
bawą dla uczestników. 
Na koniec spotkania  
laureaci Powiatowego 
Konkursu Plastycz-
nego „Moje podróże 
małe i duże „  otrzyma-
li nagrody z dedykacją 
autora. Spotkanie au-
torskie  ufundowa-
ła Miejsko – Gminna 
Biblioteka Publiczna  
w Polkowicach.

W ramach działań promujących 
twórczość Łukasza Dębskiego odbył 
się Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Moje podróże małe i duże”. Konkurs 
adresowany były do dzieci w wieku 
od 5 do 10 lat, prace oceniane były w 
dwóch kategoriach wiekowych.
A oto nasi laureaci:
Kategoria I – od 5 do 7 lat
I miejsce - Hubert Sip
II miejsce - Oskar Bukowczyk
III miejsce - Wanessa Kałuża
wyróżnienie - Jakub Kowalczyk
Kategoria II -  od 8 – 10 lat
I miejsce - Krystian Kornatka
II miejsce - Grzegorz Smulski
III miejsce - Dominika Klimek
wyróżnienie - Maja Juda

Gminna Biblioteka  
Publiczna 

    BAŚNIOWY TEATR UCZNIÓW KLASY III ZSP W RADWANICACH

Uczniowie klasy 3a pod 
opieką p. Marty Tarkow-

skiej zaprezentowali swoim 
kolegom - przedszkolakom 
oraz uczniom szkoły prze-
piękny spektakl teatralny pt. 
„Calineczka”. To niezwykłe 
widowisko muzyczne opo-
wiada o przygodach dziew-
czynki, która choć była nie-
wielkich rozmiarów 
miała wielkie serce. 
Maleńka bohaterka 
wyrusza w świat, 
by odkrywać jego 
piękno. Losy Cali-
neczki układają się 
w opowieść o poszu-
kiwaniu przyjaźni  
i miłości, o potrze-
bie niesienia pomo-
cy potrzebującym, 

wzajemnym szacunku, 
wrażliwości na cierpie-
nie innych, dobroci. Wy-
kreowana na scenie baś-
niowa kraina odkrywała 
przed małymi widzami 
zachwycającą i zaskaku-
jącą magię teatru. Pomy-
słowa scenografia spra-
wia, że dzieci z zapartym 

tchem śledziły kolejne 
przygody małej Ca-
lineczki. Muzyczny 
charakter widowiska, 
melodyjne piosenki 

sprawiły, że przedstawienie 
nawet przez chwilę nie prze-
stawało czarować.

ZSP w Radwanicach
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Dnia 1 marca 2017r.  odbyło się ko-
lejne spotkanie z cyklu „Żywa lek-

cja przyrody”. Tym razem dzieci miały 
możliwość obejrzenia i zapoznania się 
z życiem pająków. Najpierw zapoznano 
się z pająkami naziemnymi, z których 
najpiękniejszy był pająk żółto - czarny. 
Kolejnymi zaprezentowanymi pająkami 
były pająki nadrzewne, których nóżki 
zakończone są specjalnymi przyssaw-
kami. Pająki te w dzień odpoczywają  
w gniazdkach na drzewach, a w nocy 
wychodzą z nich i polują. Przedstawi-

cielem tego gatunku pająków jest Ptasz-
nik Królewski. Jako ostatnie obejrzeli-
śmy pająki podziemne. Ich tylne nóżki 
są zgrubiałe dzięki czemu mogą kopać 
w ziemi norki. Na podstawie  obserwa-
cji opisywano wygląd pająków. Liczono 
ile pająk ma nóg, gdzie są jego oczy i ile 
ich jest, jak wygląda jego głowotułów. 
Dowiedziano się, gdzie znajdują się ką-
dziołki przędne, dzięki którym pająki 
tworzą pajęczyny. Ciekawostką było 
to, że pająki nie rozróżniają kształtów 
i kolorów, potrafią jedynie określić 

czy jest dzień, czy noc. Nie 
posiadają również słuchu,  
a o zbliżających się zagroże-
niach informują je drgania, 
które odbierają za pomocą 
włosków rozmieszczonych 
na całym ciele. Ważnym 
elementem budowy pająka 
są szczękoczułki, w których 
z g r o m a d z o n y 
jest jego groź-
ny jad i enzymy 
trawienne. Nie-
zwykłe zaintere-
sowanie wśród 
dzieci wzbudził 
także fakt, że pa-
jąki rosną sko-
kowo tzn. raz na 
rok zrzucają całą 
starą skórę, by 
urosła im zupeł-
nie nowa. Pod-
czas spotkania 

zobaczono najmniejszego z istnieją-
cych ptaszników i największego, który 
wzbudził wśród dzieci największy za-
chwyt. Uczniowie bez chwili zwątpie-
nia pod czujnym okiem prowadzącego 
dotykali oraz trzymali na rękach pają-
ki. Ta „Żywa lekcja przyrody” była nie-
zwykle ekscytująca dla uczniów. Pająki 
wzbudziły ogromne zainteresowanie, 
czego dowodem jest liczba zadanych 
pytań ich właścicielowi w trakcie i po 
pokazie.

ZSP w Radwanicach

    POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dnia 01.02.2017r. w Szkole Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy odbył 

się Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego.  
W konkursie wzięło udział łącznie 36 uczniów 
ze szkół powiatu polkowickiego. Uczniowie 
zmagali się w konkursie drużynowo. Konkurs 
podzielony był na dwie kategorie: klas I – III 
oraz klas IV – VI. Konkurs był przeprowadzo-
ny w formie gier i zabaw językowych. Wszyscy 
uczniowie pracowali z ogromnym zaangażowa-
niem. Naszą szkołę reprezentowali: Tymoteusz 
Żydziak kl. I, Kewin Radło kl. II, Arkadiusz 
Wołoszyn kl. III, Aleksander Chrobak kl. IV, 
Igor Szulga kl. V oraz Szymon Leitan kl. VI.   
W kategorii klas IV – VI nasza drużyna, w skła-
dzie: Aleksander Chrobak, Igor Szulga oraz 
Szymon Leitan, zajęła II miejsce. Serdecznie 
gratulujemy! ZSP w Radwanicach

    ŻYWA LEKCJA PRZYRODY W ZSP
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Marzec to miesiąc, w którym jest kil-
ka ważnych świąt. Ósmego marca 

obchodzono Dzień Kobiet a już następ-
nego dnia świętowano Dzień Liczby 
π i Dzień Ziemi i Słońca. Z tej okazji  
w Szkole Podstawowej w Buczynie 
odbył się konkurs matematyczno – 
przyrodniczy.  Wydarzenie miało na 
celu upowszechnienie wiedzy o Słońcu 
i jego wpływie na życie na Ziemi oraz 
pokazanie,  że matematyka to nie tyl-
ko liczby, wzory i trudne zadania ale 
również znakomita zabawa. Obchody 
Światowego Dnia Liczby Pi stały się  

w szkole tradycją, natomiast Dzień Słoń-
ca i Ziemi obchodzono po raz pierw-
szy. Na świecie również od niedawna 
jest to święto obchodzone. Ustanowiła 
je Amerykańska Agencja Kosmiczna  
w 2000 roku. Po uroczystym rozpoczę-
ciu trzyosobowe drużyny przystąpiły 
do konkursu. Uczestnicy przez 60 mi-
nut rozwiązywali krótki test i krzyżów-
ki: przyrodniczą i matematyczną oraz 
łamigłówki. Wykazali się umiejętnością 
wykonywania obliczeń na podstawie 
mapy i jej skali oraz znajomością pol-
skich Parków Narodowych i Układu 

Słonecznego. Różnica między uczniami 
w zdobytych punktach była niewielka.  
Największą liczbę zdobyła druży-
na ze szkoły w Gaworzycach, dru-
gie miejsce po dogrywce zajęli ucz-
niowie ze szkoły z Radwanic przed 
uczniami ze szkoły w Buczynie. Nad 
prawidłowym przebiegiem konkursu 
czuwała komisja złożona z opiekunów 
szkolnych drużyn. Każdy uczestnik 
konkursu otrzymał dyplom oraz na-
grodę książkową a zwycięskie drużyny 
puchary.

    SŁONECZNA MATEMATYKA W SP W BUCZYNIE

SP w Buczynie

    KELNERKI W PRZEDSZKOLNEJ RESTAURACJI

W styczniu br. dla wszyst-
kich grup w przed-

szkolu, odbył się ciekawy, 
synchroniczny pokaz z ini-
cjatywy pani Ani Litwiniec – 
mamy Uli z grupy Smerfików. 
Przedszkolna sala zamieniła 
się w restaurację. Uczenni-

ce pani Ani z Zespołu Szkół 
im. Narodów Zjednoczonej 
Europy w Polkowicach pre-
zentowały swoje zdolności 
kelnerskie. Smacznie to zna-
czy zdrowo, kolorowo, ale  
i estetycznie na stoliku re-
stauracyjnym. O to zadbały 

panie kelnerki w odpowied-
nich strojach, aby skupić 
dziecięcą uwagę i zachęcić 
do zdrowego odżywiania. 
Chodzenie równe, z krokiem 
tanecznym zapewniło, że 
zawód technika hotelarstwa 
w wykonaniu czwartoklasi-

stek to mądry wybór. 
Zarówno 3 latki jak  
i najstarsze dzieci ob-

serwowały prezentację. 
Wybrane dzieci mogły być 
obsłużone przez przyszłe 
kelnerki i zjeść zaserwo-
wane „zdrowe” hambur-
gery. Zasady savoir vivre’u  
w najmłodszym wieku 3 - 6 
lat na pewno przyniosą efek-
ty w wieku młodzieńczym  
i dorosłym. 

ZSP w Radwanicach
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    DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień, waż-
ny dla wszystkich kobiet, zarówno tych 

dużych, jak i małych. W tym szczególnym 
dniu grupa GWIAZDECZKI wraz  z grupą 
ŻABKI przygotowały dla dziewczynek i pań 
program artystyczny składający się z wier-
szyków, piosenek i tańców. Chłopcy złożyli 
życzenia i wręczyli wszystkim paniom kolo-
rowe upominki. Święto Kobiet, które corocz-
nie obchodzimy w naszym przedszkolu, to 
doskonały sposób do kształtowania u dzieci 
nawyku obdarowywania upominkami swo-
ich najbliższych. Wszystkie kobietki, te małe 
i duże dziękują chłopcom za piękne życzenia.

ZSP w Radwanicach

Dnia, 30 stycznia br. odbył się bal 
karnawałowy dla Przedszkolaków 

z Radwanic. Wielka sala przedszkolna 
zamieniła się w salę balową, bajecz-
nie kolorową, przystrojoną balonami 
i krepiną. Wśród dziewczynek gości-
liśmy królewny, księżniczki, wróżki, 
mikołajki, zwierzątka, aniołki, baletni-
ce, bohaterki z filmów Disneya: Elzę, 
Annę, Myszkę Miki, Indianki. Chłop-
cy byli poprzebierani w kowbojów, 
sportowców, rycerzy, Ninjago, żółwie 
Ninja, Zorro, Spider-manów, straża-
ków, policjantów, żołnierzy i innych 
bohaterów słynnych bajek i filmów.  
Wszyscy mogli odwiedzić Krainę Ba-
jek, do której zaprosiły p. Natalia i 

p. Dorota. Od malucha do starszaka 
na twarzach pojawiły się uśmiechy,  
a zabawa wywołała wiele radosnych 
przeżyć. DJ Paweł wszystkich zapro-
sił na parkiet skocznymi tańcami i 
piosenkami. Pani Ania i Basia ma-
lowały piękne motywy bajeczne na 
buźkach. Wiele emocji wywołały kon-
kursy przeprowadzone przez 
panią Iwonę. Wśród dzieci mo-
tywacja była bardzo duża. Każdy  
z przedszkolaków chciał od-
gadnąć zagadkę „Z jakiej bajki 
jestem?”, losując zabawkę. Ile 
śmiechu na sali było, kiedy zapro-
szone pary tańczyły z balonem. 
W swoich salach panie przepro-

wadziły konkursy na „Najpiękniejszy 
strój”. Na dzieci czekał poczęstunek 
zorganizowany przez panią Justynę 
i rodziców. Czy to 3 latek, czy 6 latek, 
każdy z przedszkola wrócił zadowolony  
z niespodzianką.

    KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWA PRZEDSZKOLAKÓW

ZSP w Radwanicach
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    25 FINAŁ WOŚP W GMINIE RADWANICE

    WSPÓLNE KOLĘDOWANIE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

Jednym z najpiękniejszych zwyczajów 
w polskiej tradycji jest wspólne śpie-

wanie kolęd. W poniedziałkowy wie-
czór 30. stycznia 2017 roku w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Radwanicach 
w sali wypełnionej dźwiękami kolęd, 
pastorałek i zapachem domowego cia-
sta, przy wspólnym stole licznie zebrali 

się mieszkańcy gminy, na pierwszym 
„Wieczorze Kolęd”.
W pierwszej części spotkania zapre-
zentowali się Klub Seniora „Optymiści”, 
chór „Rybałci” działający przy Szkole 
Podstawowej w Radwanicach oraz ze-
spół folklorystyczny „Swojacy”.
Usłyszeliśmy również kolędy w wersji 

instrumentalnej w wykonaniu dzieci 
i młodzieży z sekcji muzycznej działa-
jącej przy Gminnym Ośrodku Kultury. 
Drugą część wieczoru wypełniło wspól-
ne śpiewanie kolęd przy akompania-
mencie zespołu instrumentalnego.

W dniu 15.01.2016 r. w Gimnazjum 
w Radwanicach działał Sztab 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Już po raz 15 młodzież gimnazjalna 
włączyła się w działalność charytatyw-

ną mającą na celu pomoc w ramach 25 
Finału WOŚP. W tym roku w ramach 
naszego Sztabu pracowało 20 wolonta-
riuszy, którzy poprzez kwestę uliczną 
i działalność w Sztabie, zebrali rekor-

dową sumę pieniędzy ponad 6 tyś. zł, 
co jest największą kwotą zebraną w 
dotychczasowej działalności Sztabu. 
Wolontariuszami byli uczniowie III kla-
sy gimnazjum, za co w imieniu Sztabu 
WOŚP pragniemy im i ich rodzicom go-
rąco podziękować. Już od kilku lat sze-
fem Sztabu jest p. Zdzisław Śnioszek, 
organizacją i prowadzeniem Sztabu 
zajmuje się p. Beata Niemczyk, zaś p. 
Jolanta Łuka i p. Aneta Steciąg wspiera-
ją Sztab przy rozliczeniu finansowym.
Działalność Sztabu zakończono uro-
czystym apelem szkolnym oraz licy-
tacją gadżetów otrzymanych od Jurka 
Owsiaka. Uczestnicząc w aukcji można 
było nabyć unikatowe kalendarze, ko-
szulki, kubki termiczne, zegar i jeszcze 
kilka innych smaczków dla kolekcjone-
rów.

Gimnazjum w Radwanicach

 
GOK
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Ferie w gminie! 
W trakcie ferii zimowych 

trwających w okresie od 
13 do 24 lutego na dzieci z te-
renu gminy Radwanice czeka-
ło wiele atrakcji! W pierwszym 
tygodniu ferii, Gminny Ośrodek 
Kultury zorganizował wyjazdy 
do „O.K. PARKU”, na lodowisko, 
oraz do kina, które cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowa-
niem. Zespół taneczny „Frajda” 
odbył wycieczkę do Wrocławia, 
gdzie uczestniczył w warszta-
tach tanecznych w Operze Wroc-
ławskiej. Ogólnie z wyjazdów 
skorzystało ok. 100 osób. Dru-
gi tydzień odbywał się pod 
znakiem sportu. Pan Zdzisław 
Śnioszek – nauczyciel wycho-
wania fizycznego z Gimnazjum 
w Radwanicach, poprowadził 
„ZIMOWĄ SZKOŁĘ SPORTU  
I REKREACJI”. W zajęciach wzięła 
udział młodzież w ilości 86 osób, 

w wieku od 12 do 19 lat - dziew-
częta i chłopcy z terenu Naszej 
Gminy w tym z Sieroszowic, 
Kłębanowic, Buczyny oraz Rad-
wanic. W trakcie przerw między 
zajęciami przeprowadzono po-
gadanki na temat destrukcyjne-
go wpływu palenia papierosów, 
picia alkoholu czy też zażywania 
środków psychotropowych. Za-
poznano również z podstawowy-
mi zasadami udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej  
w nagłych wypadkach. W trakcie 
prowadzonych zajęć przeprowa-
dzono: rozgrywki piłki siatkowej 
doskonalącej technikę i umiejęt-
ności gry; rozgrywki piłki noż-
nej i piłki ręcznej celem podnie-
sienia umiejętności gry; zajęcia 
rekreacyjne na siłowni ukazując 
możność doskonalenia cech mo-
torycznych także w warunkach 
domowych. 

Uczniowie ZSP spędzili ferie 
bardzo aktywnie. Przykła-

dem są ci, którzy wybrali się 
na lodowisko lub kręgielnię do 
Polkowic. Większość dzieci po 
raz pierwszy grała w prawdzi-
we kręgle. Początkowe rzuty 
kulą były trochę niezdarne, lecz 
z każdym kolejnym rzutem prze-
wracało się coraz więcej kręgli 
a na tablicy przy imionach po-
jawiały się punkty. Współza-
wodnictwo na torze wiązało się 
ze świetną zabawą. Uczniowie 
uczyli się zdrowej rywalizacji 
sportowej i kulturalnego zacho-
wania w miejscach publicznych. 

Jeśli chodzi o łyżwiarzy - spisali 
się wyśmienicie. Pierwsze kro-
ki dla niektórych były trudne  
i niezbędna okazała się pomoc 
w postaci pingwinków czy nie-
dźwiadków. Jednak po godzinie 
wszyscy jeździli już samodziel-
nie. Zmęczeni, ale zadowoleni 
uczestnicy obu wycieczek spę-
dzili miłe chwile w restauracji 
McDonald’s. Pełni wrażeń i pozy-
tywnych emocji wszyscy wrócili 
do domów. Opiekunami podczas 
wyjazdu byli: p. Beata Orator, p. 
Kazimierz Laskowski, p. Izabela 
Jokiel oraz p. Bartosz Różycki.
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Podczas ferii zimowych,  
w bibliotece i świetlicy  

w Sieroszowicach odbyły się te-
matyczne zajęcia i warsztaty dla 
dzieci i młodzieży. Animator, 
pan Rafał Pawlak wprowadzał 
w nowe technologie XXI wieku. 
Uczestnicy byli zafascynowani 
drukarką w 3D w postaci penów 
pozwalających tworzyć prace 
przestrzenne. Kolejny temat 
warsztatów pobudzał u dzieci 
wyobraźnię, a pejzaże, tworzone 
na płótnie z nauczycielem panią 
Sylwią Sychowicz, odzwiercied-
lały ich uczucia. Przelewane na 

materiał tworzyły piękne obrazy. 
Trzecie tematyczne zajęcia orga-
nizowane w trakcie ferii prowa-
dzone przez panią Anetę Steciąg 
rozwijały zdolności manualne. 
Dzieci tworzyły prace prze-
strzenne, które ukazane zostaną 
na wystawie w świetlicy w Siero-
szowicach. Dodatkową atrakcją 
był wyjazd na lodowisko i do 
kina organizowane przez GOK  
w Radwanicach, w których dzie-
ci z Sieroszowic chętnie i licznie 
uczestniczyły.

Również u Animków w trakcie 
ferii dużo się działo! W świet-

licy wiejskiej w Nowym Dworze 
dzieci robiły figurki z masy sol-
nej, piękne zwierzakowe maski 
oraz bawiły się na świeżym po-
wietrzu. W Nowej Kuźni i Prze-
siecznej zorganizowano piękny 
bal przebierańców pełen zabaw  
i konkursów. W Łagoszowie 
Wielkim odbył się wieczór filmo-
wy. Natomiast w Kłębanowicach 
dzieci ozdabiały koszulki, robi-
ły maski, styropianowe kwiaty 
oraz piękne świeczniki. 

Nowy Dwór

Nowy Dwór

Nowa Kuźnia

Przesieczna Kłębanowice

Sieroszowice

Sieroszowice

Sieroszowice

Kłębanowice
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Gmina Radwanice pozyskała 
środki finansowe dla Szko-

ły Podstawowej w Buczynie  
i Gimnazjum w Radwanicach, 
które przystąpiły do programu 
„Szkolny Klub Sportowy”. Do 
programu zostały zakwalifi-
kowane dwie grupy uczniów 
z ww. szkół. Program ma na 
celu umożliwienie podejmowania do-
datkowej aktywności fizycznej reali-
zowanej w formie zajęć sportowych  
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia 
wychowania fizycznego 
w danej szkole. Głów-
nym założeniem dodat-
kowych zajęć, jest ich 
różnorodność, dająca 
możliwość uprawiania 
wielu sportów. Program 
realizowany jest od 9 

stycznia do 30 listopada br. i prowa-
dzony jest w dwóch edycjach - wiosen-
nej i jesiennej. Zajęcia sportowe pro-
wadzone będą z częstotliwością 2 razy  

w tygodniu dla każdej grupy.  
Ponadto uczniowie z ZSP w Radwa-
nicach i SP w Buczynie biorą udział  
w programie „Umiem pływać”. 
Program adresowany jest do ucz-
niów szkół podstawowych z klas  
I – III. Zajęcia sportowe realizo-

wane w ramach programu to przede 
wszystkim nauka podstawowych umie-
jętności pływania, jak też możliwość 
rozwijania i podnoszenia sprawności 
fizycznej. Ważną kwestią uczestnictwa 
dzieci w programie jest zapobieganie 
wypadkom. Co roku głównie w sezonie 
letnim dochodzi do wielu wypadków  
i utonięć nad wodą. Aby zapobiec takim 
zdarzeniom skutecznym działaniem za-
pobiegawczym, jest posiadanie umie-
jętności pływania, a także świadomo-
ści zagrożeń. Z zajęć skorzysta łącznie 
44 uczniów (30 z ZSP w Radwanicach  
i 14 z SP w Buczynie). Zajęcia odbywa-
ją się na pływalni Chrobry w Głogowie 
zgodnie z wcześniej ustalonym har-
monogramem.  Ww. programy współ-
finansowane są przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

    PROGRAMY SPORTOWE W SZKOŁACH

    SPORTY WALKI W GOK-u

Od stycznia br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbywa-

ją się zajęcia nauki sportów 
walki dla dzieci i młodzieży.  
Podczas treningów uczestnicy 
zajęć uczą się, rozwijają swoją 
sprawność fizyczną, kształtują 
pozytywne cechy charakteru, 
a przy tym świetnie się bawią!
Trenowanie sportów walki to 
nie tylko nauka samoobrony, 
to kształtowanie pozytywnych 
cech charakteru oraz rozwój 
fizyczny dziecka. Sztuki walki 
kształtują pewność siebie, sta-
nowczość, umiejętność dążenia 
do celu, spokoju i koncentracji. 
Dzieci uczą się dyscypliny, sa-
mokontroli, współpracy z ró-
wieśnikami oraz szacunku do 
siebie i innych ludzi. Ponadto 
treningi w znaczący sposób 
wpływają na sprawność fi-

zyczną, pozwalają rozwijać 

wszystkie partie mięśni, rów-
nowagę, koordynację rucho-
wą, odporność na urazy oraz 
kondycję. Zbiorowe zajęcia tre-
ningowe dobrze wpływają na 
dzieci nieśmiałe, które uczą się 
funkcjonowania w grupie. Na-
tomiast dzieci nadpobudliwe 
ruchowo podczas zajęć mogą 
rozładować swoją nagroma-
dzoną energię.

Zajęcia odbywają się we wt. i czw.
o godzinie 16:00 
Miesięczny koszt uczestnictwa 
wynosi 50,00 zł 
Zajęcia prowadzone są przez 
p. Tomasza Kunicka – absolwenta
AWF-u, nauczyciela, instruktora 
i trenera.
Więcej inf. uzyskać można 
w GOK w Radwanicach,
lub pod nr. tel. 76-831-15-33

Wszystkich zainteresowanych 

serdecznie zapraszamy!
GOK

    LOKALNY ANIMATOR SPORTU

Po raz kolejny w naszej gminie realizowany jest program 
Lokalny Animator Sportu, w ramach którego na boi-

sku wielofunkcyjnym przy Gimnazjum w Radwanicach, 
prowadzone są zajęcia sportowe przez lokalnych anima-
torów – p. Zdzisława Śnioszka i p. Bartosza Różyckiego.  
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 15:30 – 20:00
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych zarówno dzie-

ci, młodzież jak i dorosłych do 
aktywnego spędzania czasu wol-
nego i udziału w zajęciach!
Operatorem programu jest Fun-
dacja Rozwoju Kultury Fizycz-
nej. Program jest współfinansowany z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki.

Karolina Ferenc

Karolina Ferenc
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Dnia  11.02.2017 r.  w Gimnazjum w Radwanicach, 
odbył się Turniej Tenisa Stołowego o nagrodę Wójta  

Gminy  Radwanice. Turniej przeprowadzono w trzech 
kategoriach wiekowych tj. grupa gimnazjalna, grupa po-
nadgimnazjalna oraz grupa open. 
W poszczególnych grupach zwyciężyli:
Grupa gimnazjalna
I – sze miejsce - Krystian Kołodziej
II – gie miejsce - Robert Maciejewski
III – cie miejsce - Kacper Niedośpiał
Grupa ponadgimnazjalna
I - sze miejsce - Jakub Leszczewski
II – gie miejsce - Paweł Stojke
Grupa open
I – sze miejsce - Wiesław Kędzia
II – gie miejsce - Grzegorz Kukła
III – cie miejsce - Andrzej Kulig

Serdecznie gratulujemy!

    TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O NAGRODĘ WÓJTA

Nagrody w postaci statuetek, dyplo-
mów i rakietek do tenisa wręczyli Paweł 
Piwko – Wójt Gminy oraz Stanisława 
Trzeszcz - Dyrektor Gimnazjum. Orga-
nizatorami Turnieju byli UKS, Alternaty-
wa’’ oraz Gminny Ośrodek Kultury.

    ROZGRYWKI LIGOWE
GOK

TERMINARZ 2016/2017

Rozpoczęliśmy rundę wiosenną 
piłkarskich rozgrywek ligowych. 
Zapraszamy do zapoznania się 

z harmonogramem oraz do kibicowania 
i śledzenia wyników!

Kol. Data Drużyna 1 Drużyna 2 Wynik

16 2017-03-12 Orzeł Czernia PŁOMIEŃ RADWANICE 2:2

16 2017-03-12 Zryw Kotla KS ZADZIOR BUCZYNA 1:2

17 2017-03-19 KS ZADZIOR BUCZYNA Gwardia Białołęka 3:1

17 2017-03-19 PŁOMIEŃ RADWANICE Mieszko Ruszowice 3:2

18 2017-03-26 KS Łagoszovia Łagoszów PŁOMIEŃ RADWANICE 2:3

18 2017-03-26 Iskra Droglowice KS ZADZIOR BUCZYNA 2:2

19 2017-04-02 KS ZADZIOR BUCZYNA Zawisza Serby

19 2017-04-02 PŁOMIEŃ RADWANICE Korona Czernina

20 2017-04-09 LZS Komorniki  PŁOMIEŃ RADWANICE

20 2017-04-09 KS ZADZIOR BUCZYNA Dragon Jaczów

21 2017-04-23 Victoria Siciny KS ZADZIOR BUCZYNA

21 2017-04-23 PŁOMIEŃ RADWANICE Zryw Kotla

22 2017-04-30 Gwardia Białołęka  PŁOMIEŃ RADWANICE

22 2017-04-30 KS ZADZIOR BUCZYNA Victoria Parchów

23 2017-05-03 PŁOMIEŃ RADWANICE Iskra Droglowice

23 2017-05-03 Sokół Jerzmanowa  ZADZIOR BUCZYNA

24 2017-05-07 KS ZADZIOR BUCZYNA Pogoń Góra

24 2017-05-07 Zawisza Serby PŁOMIEŃ RADWANICE

25 2017-05-14 PŁOMIEŃ RADWANICE KS ZADZIOR BUCZYNA

26 2017-05-21 KS ZADZIOR BUCZYNA Orzeł Czerna

26 2017-05-21 Victoria Siciny  PŁOMIEŃ RADWANICE

27 2017-05-28 Mieszko Ruszowice KS ZADZIOR BUCZYNA

27 2017-05-28 PŁOMIEŃ RADWANICE Victoria Parchów

28 2017-06-04 Sokół Jerzmanowa PŁOMIEŃ RADWANICE

28 2017-06-04 KS ZADZIOR BUCZYNA KS Łagoszovia Łagoszów

29 2017-06-11 Korona Czernina KS ZADZIOR BUCZYNA

29 2017-06-11 PŁOMIEŃ RADWANICE Pogoń Góra

30 2017-06-15 KS ZADZIOR BUCZYNA LZS Komorniki

30 2017-06-15 Dragon Jaczów PŁOMIEŃ RADWANICE

Karolina Ferenc
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Wielkanoc, to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne,  
tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno.

To czas radości i rodzinnych spotkań.
To też okazja, by przypomnieć sobie wielkanocne zwyczaje i tradycje.

Tradycje i obrzędy Świąt Wielkanocnych

W tym roku, katolicy i prawosławni do wielkanocnego stołu zasiądą tego samego dnia. Z racji tego, że Wielkanoc jest 
świętem ruchomym, a w Kościele Prawosławnym oraz w Kościele Rzymsko-Katolickim nieco inaczej wyliczany jest 

termin tego święta, jedynie raz na kilka lat obchody Wielkanocy u wiernych prawosławnych oraz katolików pokrywają się. 
Katolicy świętują Wielkanoc zawsze w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca (po 21 marca). Cerkiew dodaje do 
tego jeszcze jeden warunek: niedziela wielkanocna musi wypadać także po zakończeniu Paschy żydowskiej (to także święto 
ruchome).

Ważne momenty i wybrane zwycza-
je obchodów Wielkanocy w Kościele 
Rzymskokatolickim.

Środa popielcowa – rozpoczyna czas 
pokuty i przygotowania do świąt.  
W kościołach, głowy posypywane są 
popiołem. Przypomina to, że jesteśmy 
śmiertelni i odwiedzamy świat “na 
chwilę”, dlatego powinniśmy starać się 
żyć jak najlepiej.

Wielki Post – Wielki post jest trakto-
wany jako czas pokuty i nawrócenia. 
Jego zaleceniami są post, jałmużna  
i modlitwa. W okresie wielkiego postu  
z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu, 
a nastrój pokuty podkreśla skromniej-
szy wystrój świątyni. Kolorem litur-
gicznym jest fiolet, a w czwartą nie-
dzielę róż. Ważnym elementem jest 
śpiewanie pieśni pokutnych. Odbywają 
się również nabożeństwa tj. Gorzkie 
Żale, Droga Krzyżowa. W tym czasie 
ludzie przygotowują się do Świąt, za-
równo duchowo jak i praktycznie – np. 
sprzątając i zdobiąc mieszkania.

Śródpoście – jest to 4. niedziela Wiel-
kiego Postu. Wtedy na jeden dzień po-
wracała do kościoła i domostw radosna 
atmosfera, która miała przypominać, 
że Wielki Post, służy oczekiwaniu na 
bardzo radosne wydarzenie, jakim jest 
Zmartwychwstanie.

Niedziela Palmowa (wraz z Niedzie-
lą Palmową rozpoczyna się Wielki Ty-
dzień) - dawniej zwana „Kwietną” lub 

„Wierzbową”. Symbolizuje wjazd 
Jezusa do Jerozolimy. W Niedzielę 

Palmową w kościołach święcimy tzw. 
palemki wykonane z gałązek wierzby, 
ozdobionych bukszpanem i kwiatami. 
Kiedyś poświęconymi palemkami lek-
ko okładano się nawzajem, mówiąc: 
“Nie ja biję, palma bije, za tydzień wiel-
ki dzień, na 6 noc – Wielkanoc”. Miało 
to przypomnieć o zbliżających się świę-
tach i przynieść szczęście. Palemkami 
klepano też zwierzęta, by były zdrowe 
przez cały rok. Połkniecie jednej po-
święconej bazi wróżyło zdrowie i bo-
gactwo. Zatknięte za obraz lub włożone 
do wazonów chroniły mieszkanie przed 
nieszczęściem, burzą oraz ogniem

Poprzedzający Wielkanoc tydzień, na-
zywany jest Wielkim Tygodniem. 
Ostatnie jego trzy doby: Wielki Czwar-
tek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka 
Sobota i Niedziela Zmartwychwstania, 
znane są jako Triduum Paschalne 
W Wielki Czwartek wieczorem od-
prawia się uroczystą Mszę Wieczerzy 
Pańskiej. Jest ona sprawowana na pa-
miątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas 
której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu 
pod postaciami chleba i wina swoje cia-
ło i krew, a następnie dał apostołom do 
spożycia oraz nakazał im, by czynili to 
na Jego pamiątkę. 
Wielki Piątek to dzień wyciszenia.  
W Kościołach odbywają się Drogi Krzy-
żowe, podczas których składa się ciało 
Chrystusa do grobu. Prowadzone są 
również nocne czuwania przy grobie 
Jezusa, którego pilnują strażnicy (stra-
żacy, harcerze, żołnierze). Tego dnia 
obowiązuje ścisły post.
Wielka Sobota to Wigilia Wielka-
nocy. Podczas nabożeństw święci się 

ogień, wodę i ciernie. Ogień symbolicz-
nie spala to, co stare a woda daje życie. 
Ogień służy też do odpalenia paschału - 
świecy, która pali się aż do końca świąt 
Wielkiej Nocy. W sobotę święcimy też 
pokarmy, które zgodnie z tradycją po-
winny być przygotowane już w Wielki 
Piątek. Ponadto wszelkie prace domo-
we, takie jak sprzątanie czy gotowanie, 
powinno zostać zakończone przed po-
święceniem koszyczka.

W Niedzielę Wielkanocną świętu-
jemy zmartwychwstanie Chrystusa! 
Dzień zaczyna się od mszy zwanej re-
zurekcją (w związku z odnową liturgii 
i przywróceniem dawnych ceremonii 
Triduum, celebracja ta traci na znacze-
niu na rzecz nocnej Liturgii Wigilii Pas-
chalnej). Następnie rodzinnie zasiada 
się do świątecznego śniadania, po czym 
cały dzień świętuje.

Poniedziałek Wielkanocny zwany 
też lanym poniedziałkiem, śmigusem-
-dyngusem. To czas radości, zabawy 
i psikusów, na które wszyscy czekali 
przez cały okres postu. W polskiej tra-
dycji tego dnia polewa się dla żartów 
wodą inne osoby. Ponadto polewanie 
wodą nawiązuje do dawnych praktyk 
pogańskich, łączących się z symbo-
licznym budzeniem się przyrody do 
życia i co roku odnawialnej zdolności 
ziemi do rodzenia. Do dziś szczegól-
nie na południu Polski spotkać moż-
na zwyczaj kropienia wodą święconą 
pól przez gospodarzy. Dawniej śmigus 
i dyngus były osobnymi zwyczaja-
mi – śmigus oznaczał smaganie, czyli 
uderzanie wierzbowymi gałązkami po 
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nogach lub polewanie wodą. Dyngus 
oznaczał wykup. Chłopcy chodzili od 
domu do domu i w zamian za życzenia 
i śpiew domagali się wykupu w posta-
ci pisanek, słodyczy lub pieniędzy. Z 
czasem połączono te zwyczaje i dziś 
przeważnie polewamy się tylko wodą.  
W niektórych regionach polski na 
wsiach nadal spotkamy jeszcze jedną 
tradycję związaną z Poniedziałkiem 
Wielkanocnym. Mianowicie chodzi  
o robienie psikusów swoim sąsiadom. 
Zamieniane bądź chowane są bramy  
i furtki, na dachach umieszcza się na-
rzędzia rolnicze, czy też chowa wiadra 
na wodę.

Ważne momenty i wybrane zwycza-
je obchodów Wielkanocy w Kościele 
Prawosławnym.

Post
W Kościele Prawosławnym okres Wiel-
kiego Postu rozpoczyna się w ponie-
działek. Trwa on 7 tygodni. Poprzedzają 
go 4 tygodnie przygotowań duchowych. 
Każda niedziela Postu ma swoją nazwę. 
Pierwsza to Niedziele Pragnienia. Dru-
ga zwana jest Niedzielą Pokory. Kolejna 
zwana jest Niedzielą Miłosierdzia. Po 
niej następuje Niedziela Sądu Ostatecz-
nego, zwana powszechnie mięsopustną. 
Począwszy od niej 7 dni przed począt-
kiem wielkiego Postu wierni przestają 
jeść mięso. Po niej następuje tydzień 
maślany lub serowy. Są to ostatnie dni 
przed postem, kiedy wolno spożywać 
nabiał i ryby. Wtedy na stołach królują 
byliny podawane na różne sposoby. Ko-
lejna niedziela to Niedziela Wybaczenia 
Win. Wyjątkowa, bo wtedy duchowni  
i wierni proszą siebie nawzajem o wy-
baczenie grzechów. Po niedzieli Prze-
baczenia Win następuje Czysty Ponie-
działek – pierwszy dzień Wielkiego 
Postu. Tradycją jest zaczynać dzień od 
kąpieli. Potem sprząta się mieszkanie. 
Obowiązuje już ścisły post. Ostatnia 
niedziela przed Paschą, rozpoczynają-
ca Wielki tydzień, nosi nazwę Niedzie-
li Wierzbowej. Na Palmową Niedzielę, 
wierni nie przynoszą palm zrobionych 
w domu, lecz ministranci przygotowu-
ją dużą wiązkę gałązek wierzbowych 
z baziami, które poświęcone w czasie 
jutrzni kapłan rozdaje każdemu.

Wielki tydzień.
W Wielki Czwartek czyta się 12 ewan-
gelii. Każdy wraca do domu późnym 
wieczorem lub w piątek rano z zapa-
lona świecą, którą znaczy krzyżyk na 
drzwiach domu. W Wielki Piątek nie 

można jeść aż do wyniesienia „Płasz-
czanicy” – wielkiego płótna – całunu, 
bogato zdobionej tkaniny lub ikony 
przedstawiającej złożenie Chrystusa do 
grobu. Płaszczanice kładzie się po środ-
ku cerkwi na podwyższeniu symbolizu-
jącym grób. Wielka Sobota to podobnie 
jak w kościele katolickim, dzień święce-
nia pokarmów i nabożeństwa światła, 
które rozpoczyna Wigilię Paschalną.

Jutrznia paschalna
Zmartwychwstanie Pańskie w koście-
le prawosławnym odbywa się w nocy  
z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wiel-
kanocną, podczas uroczystego nabo-
żeństwa, zwanego Jutrznią paschalną.  
W czasie mszy duchowni i wierni trzy 
razy okrążają cerkiew a kapłan uderza 
trzykrotnie krzyżem w drzwi cerkwi, 
co ma symbolizować odwalenie ka-
mienia od grobu zmartwychwstałego 
Chrystusa. Jutrznia kończy się uroczy-
stym rozesłaniem wiernych i trzykrot-
nym śpiewem troparionu paschalnego. 
W czasie Liturgii Ewangelia - pierwszy 
rozdział świętego Jana - śpiewana jest w 
wielu językach (najczęściej w greckim, 
cerkiewnosłowiańskim i łacińskim) na 
znak triumfu wiary. Na zakończenie 
ma miejsce obrzęd myronowania - na-
maszczenia wiernych świętym olejem. 
Po liturgii kapłan święci Artos - chleb, 
przeznaczony do rozdania wiernym. 
Kawałki chleba przechowywane są 
jako wielka świętość, na wyjątkowe 
w danym roku okazje. O świcie wszy-
scy wracają do domu i często od razu 
rozpoczynają świąteczne śniadanie, 
dzieląc się jajkiem. Zaczyna się od po-
karmów z koszyka, podobnie jak każdy 
następny posiłek w kolejne dni świąt. 
Kolejno na stole pojawiają się długo 
wyczekiwane pasztety, wędliny, pie-
czone mięso. Królują także słodycze,  
a wśród nich pascha - z jajek i mleka lub 
długo ucieranego sera, z cukrem i baka-
liami - na znak dobrobytu. 

Świąt ciąg dalszy Tydzień po Wielka-
nocy zwany jest świetlistym. Pierwszy 
dzień świąt obchodzi się w skupieniu 
i rodzinnym gronie, a od Poniedziałku 
Wielkanocnego zaczynają się odwie-
dziny.

Tydzień paschalny
W czasie tygodnia paschalnego (który 
kończy się Niedzielą Świętego Toma-
sza), carskie wrota ikonostasu są cały 
czas otwarte, na znak odwalonego ka-
mienia od grobu Chrystusa. Przed nim 
stoi poświęcony w noc paschalną chleb 

nazywany Artosem, który jest symbo-
lem Zmartwychwstałego Chrystusa. 
W tym czasie codziennie sprawuje się 
uroczystą jutrznię i św. Liturgię, po-
dobnie jak w sam Dzień Zmartwych-
wstania. Tradycją wśród wiernych jest 
pozdrawianie się słowami: „Chrystus 
zmartwychwstał - zaprawdę zmar-
twychwstał”.

Radość na dzwonnicy
W tygodniu wielkanocnym każdy może 
wejść na dzwonnicę i zgodnie z prawo-
sławną tradycją przez dźwięk dzwonu 
obwieszczać radość Zmartwychwsta-
nia Pańskiego.

Zwyczaj wołoczebnego
Chodzili tylko raz w roku, w Noc Wiel-
kanocną. Śpiewali oracje życzenio-
we dla gospodarzy, by dobrze im się 
wiodło. To prawosławni wołoczebnicy. 
Starodawny zwyczaj wołoczebnego 
utrzymywał się na Podlasiu do lat 60.-
70. Dziś coraz częściej mianem „woło-
czebników” i „wołoczebnego” określa 
się wielkanocne prezenty.

Dziewiątego dnia po niedzieli Zmar-
twychwstania Pańskiego, zawsze 
we wtorek wierni idą do cerkwi, gdzie 
wspominają swoich bliskich zmarłych. 
Po południu rodziny udają się na cmen-
tarz, gdzie odbywają się modlitwy,  
a ksiądz święci groby.

Zarówno w kościele rzymskokatoli-
ckim jak i prawosławnym w Wielką 
Sobotę wierni święcą pokarmy. Zawar-
tość koszyka niewiele się różni - to jaj-
ka, chleb, sól, wędlina czy sery. Różnicą 
jest to, że jaja w koszyku przynoszo-
ne do cerkwi są obrane ze skorupek,  
a zwieńczeniem w koszyczku jest świe-
ca, która po poświęceniu musi spłonąć 
do końca - symbol człowieka i Chrystu-
sa, który oddał siebie na śmierć. Śnia-
danie wielkanocne u obu wyznań jest 
uroczyste. Rodziny dzielą się jajkiem, 
symbolem życia i składają życzenia. 
Potrawy są nieco inne... np. u katolików 
znajdziemy słodkie mazurki natomiast 
w prawosławiu musi pojawić się pas-
cha, czyli potrawa z białego sera, utar-
tego z masłem, żółtkami i bakaliami.  
W prawosławiu nie występują symbole 
takie jak: baranki, zające czy kurczacz-
ki. Są za to pisanki, którymi obdarowu-
je się siebie nawzajem. 

żródło: materiały serwisów internetowych
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Na tradycyjnym, polskim stole wielkanocnym najczęściej 
znajdziemy takie potrawy, jak: żurek, barszcz biały lub 

zupę chrzanową, białą surową kiełbasę pieczoną lub gotowa-
ną, szynkę parzoną lub pieczoną, jajka, ćwikłę i chrzan, bab-
kę wielkanocną, mazurek, sernik lub paschę. Po uroczystym 
śniadaniu pojawiają się przeróżne inne dania: pasztety, rola-
dy, schaby faszerowane, pieczony drób, a przede wszystkim 
jajka podane na różne sposoby (najczęściej faszerowane).

Wśród staropolskich zwyczajów wielkanocnych związanych 
z jedzeniem dominowało pożegnanie postu. Takim obycza-
jem było np. wieszanie śledzia, którego przybijano do drze-
wa. W ten sposób karano śledzia za to, że „wyganiał” z jad-
łospisu mięso. W innych regionach urządzano pogrzeb żuru 
- sagany spożywanej przez cały post zupy wylewano na zie-
mię.

Wielkanoc, tak jak Boże Narodzenie... 
ma swoje specjały.

Pascha wielkanocna Składniki:

- 75 dag tłustego białego sera
- 10 szt. jajek ugotowanych na twardo
- 1 kostka margaryny
- 25 dag cukru
- 10 dag rodzynek
- 10 dag orzechów
- 10 dag migdałów
- 10 dag skórki pomarańczowej

Orzechy i migdały sparzyć wrzątkiem, od-
sączyć na sicie, wystudzić, obrać i drob-
no pokroić. Ser zmielić. Z jaj wyjąć żółtka, 
przetrzeć przez sito, utrzeć z margaryną 
i cukrem. Stopniowo dodawać zmielony 
ser, utartą wanilię lub cukier waniliowy, 
orzechy, migdały, rodzynki i skórkę poma-
rańczową. Formę, do której chcemy włożyć 
masę, wyłożyć folią spożywczą, wypełnić 
masą serową i odstawić na całą noc do lo-
dówki.

Czekoladowy mazurek wielkanocny
Składniki.

Ciasto:
- 150 g margaryny
- 200 g mąki
- 80 g cukru
- 2 szt. żółtka
- szczypta soli

Polewa:
1 gorzka czekolada
1 kostka margaryny
2 łyżki śmietany 30%
2 łyżki likieru
2 łyżki cukru pudru

Ponadto: 
25 dag orzechów i migdałów, kilka suszonych śliwek i moreli, 5 dag rodzynek. 

Z mąki, cukru, żółtek i soli zagnieść ciasto, 
owinąć folią i wstawić na 30 minut do lo-
dówki. Ciasto cienko rozwałkować, wylepić 
natłuszczoną blachę (20x25 cm) i upiec  
w temp 190 stopni przez około 20-25 min.
Polewa: czekoladę połamać na małe kawał-
ki i rozpuścić nad parą wodną. Dodać cukier 
puder, margarynę i śmietanę. Wymieszać, 
zdjąć z ognia i wlać likier. Na wystudzonym 
cieście rozłożyć bakalie i polać płynną pole-
wą czekoladową. Odstawić do zastygnięcia.

Wielkanoc to święto, które rozpoczynamy od uro-
czystego śniadania. Stół wielkanocny to wizytów-

ka każdego domu podczas świąt. To wokół niego zbiera 
się cała rodzina, by wspólnie świętować ten wyjątkowy 
czas. Warto zadbać więc o dekoracje stołu, która pod-
kreśli ciepłą, domową i bardzo wiosenną atmosferę 
tych dni. Dekorowanie wielkanocnego stołu należy za-
cząć już od wyboru odpowiedniego nakrycia. Obrus, 
na którym postawimy zastawę i świąteczne potrawy, 
powinien być biały. Może zawierać wiosenne lub świą-
teczne elementy. Ważne są też wszelkie ozdoby, deko-
racje i drobiazgi, które dodadzą urokowi. Żywe kwiaty 
- żonkile i tulipany, świeczki w kształcie kwiatów, jajek, 
ozdobne kieliszki do jajek, pisanki oraz figurki zającz-
ków i kurczaków sprawią, iż nikt nie będzie miał wąt-
pliwości, że zasiada do wielkanocnego śniadania. Warto 
zatem zadbać o każdy detal. 
Ważnym elementem dekoracji stołu są też serwetki. 
Przedstawiamy Państwu prosty sposób, jak z serwetki 
wykonać wielkanocnego zajączka. W wykonanie zającz-

ków zaangażujmy dzieci, które z pewnością chętnie 
zajmą się wykonaniem tej dekoracji.

Świąteczny stół wielkanocny

rys. www.swiatasmak.pl
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     CYKLICZNE ZAJĘCIA W GOKU

Serdecznie zapraszamy na zajęcia stałe odbywające się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach!!!

Klub artysty  –  poniedziałek od godz. 16;00 do 18:00 
– instruktor Ilona Szulga

Próby i spotkania zespołu „SWOJACY” – poniedziałek, godz. 
18:00 - 20:00 ,  instruktor – Aleksandra   Strama

Zajęcia z chórem „RYBAŁCI” - poniedziałek i środa, godz. 
13:00 - 15:00, instruktor – Aleksandra Strama

Nauka gry na instrumentach - od poniedziałku do piątku  
w godz. 13:30 - 18:00 - instruktor -  Aleksandra Strama

Zajęcia muzyczne z seniorami - wtorek i czwartek, godz. 
10:00 - 11:00 , instruktor – Aleksandra Strama

Gimnastyka Klubu Seniora – wtorek godz. 18:00 – 19:00, 
instruktor Dagmara Husar

ZUMBA – wtorek i czwartek, godz. 19:00 - 20:00, instruktor – 
Joanna Tychańska

Zajęcia dla dzieci i młodzieży „Sztuki walki” - wtorek  
i czwartek, godz. 16:00 - 17:00, instruktor – Tomasz Kuncik

Spotkania Klubu Seniora „OPTYMIŚCI” dwa razy  w miesią-
cu co druga środa m-ca.

 Nauka gry na gitarze klasycznej – piątek, godz. 15:30 - 
16:30,  instruktor - Witold Smorawiński

Zajęcia wokalno-taneczne zespołu „FRAJDA” – piątek, godz. 
17:00 - 19:00, instruktor - Mieczysława, Katarzyna,. Zdzisław 
Krawczonek

Realizacja programu „ANIMEK” w 5 świetlicach wiejskich  
w każdą sobotę tj. 4 razy w miesiącu ( Kłębanowice, Prze-
sieczna, Łagoszów Wielki, Nowy Dwór, Nowa Kuźnia). Pro-
gram funkcjonuje od października do marca. Zapraszamy 
kolejnych animków do pozostałych świetlic.

Warsztaty krawieckie dla kobiet – w poniedziałki i środy 
naprzemiennie, godz. 18:00 - 20:00 – instruktor Anna Kuczała
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KUPON

„Biuletyn nr 9”

WYNIKI 
KRZYŻÓWKI  

Z BIULETYNU NR 8

W poprzednim nume-
rze naszego „Biulety-
nu” hasło prawidłowo 
rozwiązanej krzyżówki  
brzmiało: „Gdy Nowy 
Rok w progi to Stary 
Rok w nogi”. Spośród 
prawidłowo nadesła-
nych rozwiązań wylo-
sowane zostały 3 osoby, 
które otrzymały nagro-
dy. W losowaniu naj-
więcej szczęścia mieli 
panowie: Zdzisław 
Żyta i Tadeusz Po-
kora z Radwanic oraz 
pani Joanna Kusiak  
z Lipina. Zwycięzcy 
w nagrodę otrzymali 
blendery ręczne. 
Gratulujemy!

KRZYŻÓWKA  NR 9 
Odpowiedzi prosimy 
wysyłać na adres: 
Urząd Gminy Radwa-
nice, ul. Przemysłowa 
17, 59-160 Radwani-
ce, (na kartkach pocz-
towych z naklejonym 
kuponem i dopiskiem 
„Krzyżówka - Biuletyn 
nr 9”). Wśród osób, 
które nadeślą pra-
widłowe rozwiązania 
rozlosujemy 3 na-
grody niespodzian-
ki. Na rozwiązania 
czekamy do 31 maja 
2017r. (rozwiązania 
mogą przesyłać wszy-
scy mieszkańcy Gminy 
Radwanice).

Autor krzyżówki: Martyna Szylko


