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Pozdrawiam
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

SESJa aBSOLutORyJna

Dnia 24 maja br. miała miejsce XXXI 
sesja Rady Gminy, podczas której zo-

stała podjęta uchwała w sprawie udziele-
nia absolutorium Wójtowi Gminy Radwa-
nice. 

Wójt Gminy podziękował radnym, kierow-
nikom jednostek organizacyjnych, dyrek-
torom szkół i pracownikom Urzędu Gminy, 
za rok pełen ciężkiej pracy i prawidłowe 
wykonanie budżetu.  Zwrócił uwagę na 
fakt, że budżet gminy za rok 2017 był ro-
kiem rekordowym pod względem wydat-
ków. Wykonano wiele dużych inwestycji, 
w tym rozpoczęto jedną z największych 
- budowę w południowej części gminy ka-

nalizacji Strogoborzyce – Sieroszowice. 
Łącznie wydatki i rozchody stanowiły kwo-
tę 32.633.976,07 zł i wykonane zostały na 
poziomie 95, 61 %. Przychody i dochody  
to kwota 35.728.246,83 zł i wykonane  
zostały na poziomie 104,46 % . 

Daria Ciosek

Szanowni Państwo 

 „Gmina Radwanice to idealne miejsce do zamieszkania”. 
Chciałbym, aby hasło to przyświecało każdemu mieszkańcowi za 
każdym razem, kiedy rozmawiają Państwo o naszej Gminie wśród 
znajomych i przyjaciół. Wspólnie zachęcajmy do zamieszkania  
w Gminie Radwanice. Nasze atuty takie jak: dobra lokalizacja, tanie 
grunty pod zabudowę, atrakcyjny rynek pracy, dobra baza oświa-
towa i sportowa, dostęp do instytucji publicznych to z pewnością 
argumenty, które warto podkreślać przy rozmowach.

 Poza ofertą mieszkaniową tworzymy warunki dla bizne-
su. Aktualnie opracowywane są plany zagospodarowania prze-
strzennego uwzględniające tereny inwestycyjne w obszarze węzła  
„Głogów-Zachód” przy drodze krajowej S3. Dodatkowym pożytkiem 
jest również stworzenie podstrefy Radwanice na tzw. „Stogach”  
w ramach działania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 W dniach 23-24 czerwca zachęcam Państwa do wspólnego świętowania i kibicowania.  
Po raz czwarty obchodzimy Dni Gminy Radwanice. W tym roku wyjątkowo połączone ze strefą kibica  
w ramach odbywających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przyjdźmy koniecznie ubrani w barwy 
narodowe i wspólnie kibicujmy naszym piłkarzom. 

 Miesiąc lipiec i sierpień to czas wyczekiwanych wakacji. Życzę wszystkim mieszkańcom bez-
piecznego i bogatego w pogodę wypoczynku, wielu niezapomnianych przygód i spotkań w gronie przy-
jaciół.
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wizyta wOJEwOdy w Radwanicach
- naJwiękSza dOtacJa dLa naSzEJ gminy

Dnia 5 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Radwanicach odbyła się uroczystość 

wręczenia promes przez Wojewodę Dolnośląskie-
go Paweła Hreniak.

Wojewoda Dolnośląski wręczył przedstawicielom 
samorządów powiatów głogowskiego i polkowic-
kiego promesy przyznane przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na zapobieganie 
i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. gmina 
Radwanice otrzymała promesę na przebudowę 
drogi gminnej ul. Stolarskiej w Radwanicach na 
kwotę – 1 265 640,00 zł. Jest to największa kwota 
promesy jaką w tym dniu wręczył Wojewoda. Pro-
mesy otrzymali również: Gmina wiejska Głogów, 
Gmina Kotla, Gmina Pęcław, Gmina Żukowice, Gmina 
Gaworzyce. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręcza promesę dla Gminy Radwanice 
Wójtowi Gminy Radwanice Pawłowi Piwko.

Od lewej: Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba, Wójt Gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk, Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski, Wojewoda 
Dolnośląski Paweł Hreniak, Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko, Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Pęcław Artur Jurkowski, 
przedstawiciel Gminy wiejskiej Głogów.

gmina Radwanice 
otrzymała promesę 

na kwotę 
 1 265 640,00 zł.
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dOtacJa dLa OSP

dOtacJa na dROgę w BuczyniE

Gmina Radwanice pozyskała środki finansowe w kwo-
cie 18 623,88 zł na doposażenie Ochotniczych Straży 

Pożarnych w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Zadanie pn.: „doposażenie w sprzęt ratowniczy Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radwanice” 
otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawie-
dliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwo-
ści w ramach Programu I priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój 
systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzo-
nym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jed-
nostki finansów publicznych zadań ustawowych związanych 
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestęp-
stwem i świadkom oraz likwidacją skutków pokrzyw-
dzenia przestępstwem”. Uzyskana dotacja stanowi 99% 
kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość pro-

jektu to 18 812,00 zł. W ramach realizacji zadania zostanie 
zakupione niezbędne wyposażenie i urządzenia ratownic-
twa dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Radwani-
ce tj. przecinarka do stali i betonu, pilarka łańcuchowa, torba 
medyczna PSP-R1 oraz dwa maszty oświetleniowe. Realiza-
cja zadania przyczyni się do poprawy warunków ratowania 
życia, zdrowia i mienia osób biorących udział w wypadkach 
komunikacyjnych, pożarach, powodziach, klęskach żywio-
łowych oraz innych sytuacjach kryzysowych, również tych 
niosących znamiona przestępstwa. Ponadto doposażenie 
strażaków- ratowników w wymieniony sprzęt pozwoli na 
sprawniejsze i szybsze interwencje w przypadku zdarzeń  

i przestępstw. Dziękujemy Ko-
mendantowi Gminnemu ZOSP RP 
w Radwanicach Panu Krystianowi 
Malinowskiemu za pomoc i zaan-
gażowanie w pozyskaniu dotacji.

Gmina Radwanice otrzymała dotację na przebudowę dro-
gi dojazdowej do szkoły w Buczynie w ramach dwóch pro-
jektów na łączna kwotę 525 670,00 zł. 

Pierwszy z nich to zadanie pn.: „Przebudowa drogi gmin-
nej (wewnętrznej) dz. nr 233, 243/3, 243/5, 247/3 obręb 
Buczyna- 0+000- 0+450 [intensywne opady deszczu lipiec 
2016]” współfinansowane ze środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych stanowiących dotacje celową z budżetu 
państwa (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji). Kwota dofinansowania wynosi 445 240,00 zł i stanowi 
80 % kosztów kwalifikowalnych. W ramach realizacji ope-
racji wykonana zostanie nowa konstrukcja i nawierzchnia 

asfaltowa drogi, chodnik, zjazdy, barierki ochronne od stro-
ny drogi krajowej oraz przepusty pod drogą. Ponadto plano-
wana jest budowa sieci wodociągowej, rozbiórka budynku 
gospodarczego, ogrodzeń, a także wycinka drzew.  Drugi 
projekt pn.: „Buczyna droga dojazdowa do gruntów rolnych” 
został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach dota-
cji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finan-
sowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów 
rolnych. Maksymalna kwota pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej wynosi 80 430,00 zł. W ramach realizacji za-
dania zostanie przebudowana droga dojazdowa do gruntów 
rolnych w miejscowości Buczyna. 

Małgorzata Stroka

Małgorzata Stroka

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.”

zmiana na StanOwiSku SkaRBnika gminy

Podczas XXXI sesji Rady Gminy został powołany nowy skarb-
nik Gminy Radwanice - Pani Agata Małachowska. 

Swoją pracę na stanowisku w Urzędzie Gminy w Radwanicach roz-
poczęła od dnia 1 czerwca 2018 r.  

Podczas sesji, dotychczasowa Skarbnik Pani anna Barylik bar-
dzo ciepło i serdecznie podziękowała za długoletnią bo aż 15 let-
nią pracę w Urzędzie Gminy, w tym ponad 5 letnią - pełniąc funk-
cje Skarbnika Gminy Radwanice. Sołtysi, radni, dyrektorzy szkół  
i kierownicy jednostek administracyjnych wyrazili dla Jej osoby 
wdzięczność za pracę i zaangażowanie. Podziękowali za trud i po-
moc, jaką zawsze służyła.

Daria Ciosek

Pani Agata Małachowska - nowy Skarbnik Gminy.

525 670,00 zł dotacji

18 623,00 zł dotacji
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LEgnicka SPEcJaLna StREFa EkOnOmiczna 
    POdStREFa RadwanicE

Miło jest nam poinformować, że od dnia 19 kwietnia 
br. na terenie miejscowości Radwanice powstała 

„Podstrefa Radwanice” należąca do Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Podstrefa swoim zasięgiem obejmuje 
działki leżące w obrębie ewidencyjnym 0013: dz. nr 134/5, 
134/12, 134/16. Powierzchnia podstrefy wynosi 19,9232 ha 
terenu do zagospodarowania. Obszar stanowi teren niezabu-
dowany typu GREENFIELD z przewagą funkcji gospodarczych 
(przemysł), w tym także obiektów związanych z produkcją 
rolniczą i obsługą rolnictwa, ale z wyłączeniem obiektów 
górnictwa. Wszystkie niezbędne media doprowadzone są do 

granicy terenu. Dojazd 
do terenu stanowi zjazd 
z drogi krajowej nr 12 
na drogę powiatową. Wkrótce planowana jest budowa dro-
gi stanowiąca bezpośrednie połączenie w/w działek z drogą 
krajową nr 12. W odległości niespełna 2 km przebiega nowo 
wybudowana  droga S3. Teren ze względu na bliskość mediów, 
dróg szybkiego ruchu i dogodne położenie geograficzne jest 
niezwykle atrakcyjny dla inwestora!

Daria Ciosek

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Poz. 665

R O z P O R z Ą d z E n i E
R a d y   m i n i S t R Ó w

z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 215) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1361,3405 ha, położone na terenie miast: Chojnów, Głogów, Legnica,
Lubin, Zgorzelec i Złotoryja oraz gmin: Chojnów, Gromadka, Iłowa, Kostomłoty, Legnickie Pole, Miękinia, Miłkowice,
Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice i Środa Śląska.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU LEGNICKIEJ SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ na końcu dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Radwanice w brzmieniu:
„Podstrefa Radwanice
Obręb ewidencyjny 0013, gmina Radwanice
Granica biegnie od punktu nr 10134, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 134/5, w kierunku po-
łudniowo-wschodnim, wzdłuż granic działek nr: 134/5 i 134/12 przez punkty nr: 11034, 10254, 12476, 11476,
10301, 11202 i 11778 do punktu nr 12240, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie
wzdłuż granicy działki nr 134/12 do punktu nr 12759. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do
punktu nr 11589, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr:
134/12 i 134/16 przez punkty nr: 10046, 11565 i 12377 do punktu nr 2g. Stąd biegnie w kierunku północno-
-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 134/16 przez punkt nr 4g do punktu nr 1g, w którym załamuje się
w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 134/16 i 134/5 przez punkty nr: 11331
i 10787 do punktu nr 10134, od którego rozpoczęto opis.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

         Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
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 uwaga!  
zmiana numeru telefonu Parafii Rzym.-katolickiej pw. Św. michała archanioła  
w Łagoszowie wielkim.
Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru telefonu parafii. Nowy numer: 76 766 00 04

FunduSz SOŁEcki - haRmOnOgRam zEBRań 
Fundusz sołecki to pieniądze w bu-
dżecie gminy zagwarantowane dla 
sołectwa na wykonanie przedsię-
wzięć służących poprawie warun-

ków życia mieszkańców.  Serdecznie 
zapraszamy mieszkańców do wzię-

cia udziału w zebraniach. 

Radwanice
07.09.2018 (pt.)

godz. 18:00
Sala OSP 

Strogoborzyce
05.09.2018 (śr.)

godz. 18:00
Świetlica wiejska

Sieroszowice
28.09.2018 (pt.)

godz. 18:00
Świetlica wiejska

Przesieczna
21.09.2018 (pt.)

godz. 18:00
Świetlica wiejska

nowy dwór
14.09.2018 (pt.)

godz. 18:00
Świetlica wiejska

nowa kuźnia
06.09.2018 (czw.)

godz. 18:00
Świetlica wiejska

Łagoszów wielki
15.09.2018 (sob.)  

godz. 18:00
Świetlica wiejska

Lipin
17.09.2018 (pon.)

godz. 18:00
Świetlica wiejska

kłębanowice
22.09.2018 (sob.)

godz. 18:00
Świetlica wiejska

drożyna
10.09.2018 (pon.)

godz. 18:00
Świetlica wiejska

Jakubów
27.09.2018 (czw.)

godz. 18:00
Świetlica wiejska

drożów
24.09.2018 (pon.)

godz. 18:00
Świetlica wiejska

Buczyna
18.09.2018 (wt.)

godz. 18:00
Świetlica wiejska

FunduSz 
SOŁEcki

gminna Baza gRuntÓw POd zaBudOwę

Gmina Radwanice planuje utworzyć bazę gruntów przeznaczonych pod zabu-
dowę. 

Jeżeli są Państwo  w posiadaniu takich  działek i chcą je sprzedać – prosimy o zgło-
szenie się do Urzędu Gminy. Postaramy się umieścić Państwa ofertę w naszej bazie 
i ułatwić kontakt Państwa z potencjalnym inwestorem. W celu uzyskania szczegó-
łowych informacji w tej kwestii prosimy kontaktować się z pracownikiem Urzędu 
Gminy pod nr telefonu: 76 83 11 478.

Posiadasz działkę 
budowlaną na sprzedaż ?!

 Zgłoś się do Urzędu Gmi-
ny i zamieść swoją ofertę 

w naszej nowej bazie 
gruntów przeznnaczonych 

pod zabudowę!
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Zakup działki pod budowę domu, to bardzo ważna decy-
zja życiowa. Na rynku nieruchomości wybór gruntów 

jest duży. Również w gminie Radwanice znajdziemy spo-
ro ofert. Atrakcyjne lokalizacje gruntów są objęte aktual-
nymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jest to 
najczęściej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz 
zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Lokalizacje dzia-
łek pod zabudowę ze względu na położenie gminy oraz 
jej ciągły rozwój w zakresie dostępnej infrastruktury  
i obiektów użyteczności publicznej, cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Każda część gminy posiada atuty, które sprzyjają 
zamieszkaniu. Tereny pod zabudowę znajdują się w spokoj-
nym miejscu z dala od zgiełku ruchu ulicznego. Działki może-
my zakupić zarówno w samej miejscowości Radwanice przy 
nowych osiedlach domków jednorodzinnych oraz w pobliskich 
pełnych uroku wsiach. W poszczególnych sołectwach gminy, 
znajdą Państwo bogactwo lasów i parków, urozmaiconą 
rzeźbę terenu, zabytki, infrastrukturę rekreacyjno-sportową,  
a także świeże powietrze i brak zanieczyszczeń. Serdecznie za-
praszamy do odwiedzenia naszej gminy, poznania jej atutów  
i walorów oraz do zamieszkania.

Najważniejsze atuty gminy to:

DOBRA LOKALIZACJA
Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe: DK nr 12 bie-
gnąca równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemca-
mi w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach, 
oraz DK nr 3 łącząca nadmorskie Świnoujście z granicą Czech  
w Jakuszycach. Aktualnie trwa budowa drogi ekspresowej S3 
która ułatwi jeszcze lepsze skomunikowanie gminy z siecią dróg 
krajowych.

TANIE GRUNTY POD ZABUDOWĘ
W każdej miejscowości gminy znajdą państwo grunty pod zabu-
dowę w atrakcyjnych cenach – znacznie tańsze niż grunty miej-
skie i w gminach ościennych.

ATRAKCYJNY RYNEK PRACY
Dzięki położeniu gminy Radwanice w pobliżu dużych przedsię-
biorstw Polkowickiej Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej oraz Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego 
(LGOM), który jest głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego 
w Polsce, nasi mieszkańcy mają dostęp do licznych ofert pracy.  
W roku 2018 również tereny gminy Radwanice zostały włączone 
do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
DOBRA BAZA OŚWIATOWA
O edukację dzieci w gminie dba kompetentna kadra nauczycie-
li, którzy uczą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwani-
cach oraz Szkole Podstawowej w Buczynie. Młodsze dzieci mogą 
uczęszczać do Publicznego Przedszkola w Radwanicach lub punk-
tu przedszkolnego w Buczynie.
NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA SPORTOWA
W gminie znajduje się wiele obiektów sportowych z których bez-
płatnie mogą korzystać mieszkańcy. Do ich dyspozycji posiadamy: 
kompleks boisk sportowych „Orlik” w Radwanicach – oświetlone 
i ogrodzone boiska do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę  
i tenis ziemny; boisko wielofunkcyjne w Buczynie; kompleks spor-
towo rekreacyjny w Jakubowie (turystyka konna). Ponadto gmina 
posiada nowoczesne place zabaw w Radwanicach, Sieroszowi-
cach, Lipinie, Łagoszowie Wielkim, Przesiecznej, Drożowie, Jaku-
bowie, Nowym Dworze, Nowej Kuźni oraz siłownie zewnętrzną  
w Buczynie i Radwanicach. Przez teren gminy biegną również 
szlaki rowerowe, piesze i konne.
DOSTĘP DO INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
W samej miejscowości Radwanice znajdują się najważniejsze 
instytucje użyteczności publicznej tj. szkoły, ośrodek zdrowia, bi-
blioteka, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Pocztowy, Ochotnicza 
Straż Pożarna, Policja, banki, sklepy itp.
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E-uSŁugi dLa miESzkańcÓw

Urząd Gminy Radwanice od czerwca br. udostępnia on
-line dla swoich klientów szereg usług publicznych, 

które będzie można załatwić drogą elektroniczną. Pierw-
sza część z udostępnionych usług – spraw będzie można 
zainicjować poprzez elektroniczne wypełnienie i przesła-
nie dokumentów do Urzędu, a wszystkie formularze będą 
dostępne on-line. Drugą część usług – spraw będzie moż-
na załatwić całkowicie elektronicznie, np. uzyskanie od-
powiedzi z Urzędu drogą elektroniczną, wydanie decyzji  
i dokonanie płatności on-line.

wykaz usług publicznych, które można zainicjować dro-
gą elektroniczną:
1. Wydanie zezwolenia na lokalizację (budowę) zjazdu z dro-
gi publicznej
2. Wniosek na stypendium szkolne
3. Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób 
szczególny 
4. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
5. Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego
6. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie 
miejscowym
7. Wypisy i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego
8. Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego

Wykaz usług publicznych, które będzie można załatwić cał-
kowicie drogą elektroniczną:
1. Zaliczenie nadpłaty w podatkach opłatach lokalnych
2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
3. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opła-
tami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

4. Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
5. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu, umorzenie zale-
głości, umorzenie odsetek
6. Informacja w sprawie podatku rolnego
7. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
8. Informacja w sprawie podatku leśnego
9. Deklaracja na podatek od środków transportowych
10. Deklaracja na podatek rolny
11. Deklaracja na podatek od nieruchomości 
12. Deklaracja na podatek leśny
13. Dokonanie płatności on-line poprzez portal eBOI
14. Udzielenie dotacji z budżetu gminy
15. Złożenie wniosku do projektu budżetu
16. Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformali-
zowanych zamkniętych
17. Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformali-
zowanych otwartych 
18. Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych niesfor-
malizowanych
19. Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych 
20. Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
21. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek:
a) Wniosek o udzielenie informacji w zakresie zamówień pu-
blicznych
b) Wniosek o udzielenie informacji w zakresie planu zadań 
inwestycyjnych
c) Wniosek w zakresie zawartych umów
d) Wniosek w zakresie udzielonych dotacji

Dodatkowo jak już informowano już w biuletynie – 4 kwartał 
2017r. w Urzędzie uruchomiony został Punkt Potwierdzania 
Profilu Zaufanego. Profil zaufany jest potrzebny do załatwie-
nia sprawy urzędowej online.

wszystkie wyżej wymie-
nione sprawy załatwisz 
bez wychodzenia z domu. 
Urząd Gminy umożliwia 
załatwienie tych spraw po-
przez witrynę internetową. 
Wystarczy wejść na stro-
nę internetową – portal 
eusługi, na której klient 
urzędu znajdzie informacje 
i usługi związane z naszym 
Urzędem. Na portal moż-
na wejść poprzez główną 
stronę www.radwanice.pl 
klikając odpowiedni baner 
– „eUrząd”

Po kliknięciu nastąpi prze-
kierowanie na stronę głów-
ną portalu eusługi.
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Karolina Jakubowska

Klikając w lewym górnym 
rogu portalu  w zakładkę 
„mOduŁy” można zapo-
znać się z modułami udo-
stępnionymi w ramach 
eUsług

moduł eBOi (elektroniczne biuro obsługi inte-
resanta) -  klient urzędu znajdzie tutaj karty usług 
zawierające szczegółowe informacje o sposobie 
załatwienia spraw, wzory dokumentów do pobra-
nia, przekierowanie do formularza elektronicznego 
danej usługi - sprawy na platformie ePUAP, np. kar-
ta usługi – Informacja w sprawie podatku rolnego.  
W przypadku korzystania z modułu wymagane jest 
rejestracja i założenie konta. Dodatkowo w przy-
padku załatwiania spraw drogą elektroniczną nale-
ży posiadać Profil Zaufany, przez który także można  
się zalogować do modułu eBOI.

moduł euStERka – moduł umożliwia zgłaszanie 
zdarzenia, usterki wraz ze wskazaniem lokalizacji 
na mapie gminy.  Aby zgłosić usterkę należy zalogo-
wać się na swoje konto eBOI

moduł eRada – w module znajdują się informa-
cje na temat pracy rady gminy m.in. o: przyjętych 
uchwałach na sesjach rady gminy, aktywności rad-
nych na sesjach rady, najbliższych terminach posie-
dzeń komisji i sesji rady (plany posiedzeń, terminy 
itp.).

moduł ezwiEdzaniE – przeglądanie obiektów, 
tras turystycznych, wydarzeniach w gminie.

moduł anaLizy – tutaj zapoznać się można  
z analizami budżetowymi, demograficznymi czy 
majątkowymi.

moduł ePłatności - interesant zapozna się tutaj z aktualnym stanem swoich zo-
bowiązań, dokona opłat online i uzyska wiele innych informacji związanych z po-
datkami i opłatami. Opcje te, będą widoczne jednak dopiero po powiązaniu zało-
żonego konta eBOI z kontem kontrahenta w systemie dziedzinowym Urzędu – tę 
czynność może wykonać pracownik Urzędu. Po powiązaniu konta eBOI i konta  
w systemie dziedzinowym Interesant bez konieczności wizyty w Urzedzie będzie 
mógł uzyskać bardzo szczegółowe informacje o należnościach do opłacenia, zale-
głościach, należnościach opłaconych ale również dokonać płatności online.

W przypadku trudności w obsłudze portalu eUsług prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu odpowiedzialnym za wdrożenie 
w/w portalu pod nr telefonu 76 7592014 lub pocztą elektroniczną: karolina.jakubowska@radwanice.pl

Prosimy także interesantów Urzędu o korzystanie z portalu w celu załatwiania spraw.
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nOwy PLac zaBaw w nOwEJ kuźni

Dnia 21 maja br. odbył się końcowy odbiór inwestycji 
w Nowej Kuźni.

W ramach inwestycji rozbudowana i przebudowana została 
świetlica wiejska, a wraz z nią powstał – co najbardziej cie-
szy młodszą część naszego gminnego społeczeństwa, nowy, 
duży plac zabaw. Na placu zamontowano urządzenia zapew-

niające dobrą i bezpieczną zabawę, m.in. huśtawki, bocianie 
gniazdo, karuzele, zjeżdżalnie oraz budzący najwięcej emo-
cji – zjazd linowy. Plac zabaw wyposażony został również,  
w stojaki na rowery, ławeczki oraz kosz. Zapraszamy na-
szych milusińskich wraz z bliskimi oraz życzymy dobrej  
i bezpiecznej zabawy.

Anna Prokop

PRzEBudOwa dROgi dO SzkOŁy w BuczyniE

W  maju rozpoczęto przebudowę drogi 
dojazdowej do szkoły w Buczynie. 

Droga usytuowana jest w południowej części 
miejscowości i służy jednocześnie jako dojście 
do boiska sportowego. Roboty wykonuje firma 
FOBIS z Lubina.      
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie no-
wej konstrukcji drogowej wraz z nawierzchnią 
asfaltową o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami 
na posesje. Jezdnia będzie jednostronnie obra-
mowana chodnikiem. W zakresie zadania jest 
również wykonanie zjazdu z drogi krajowej. 
Łączna długość przebudowywanej drogi wy-
nosi około 440 m. W ramach robót zostanie 

także wybudowana nowa sieć wodociągowa  
z rur 110 PE o łącznej długości 241 m (w 
tym przejście siecią pod droga krajową) oraz 
3 sztuki hydrantów ppoż. istniejące na trasie 
przyłącza zostaną przepięte do nowej sieci. 
Roboty zostaną zakończone w sierpniu br. 
Zakładany koszt robót wynosi 937 tys. zł.  

Marek Woźniak
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nOwE LamPy 
na uLicy wRzOSOwEJ
Zakończyła się kolejna inwestycja mająca na celu do-
świetlenie naszych miejscowości i ulic, a mianowicie 
została ukończona budowa oświetlenia drogowego na 
ulicy Wrzosowej w Radwanicach. 

Budowę przeprowadziła firma TAURON Dystrybucja S.A.  
w ramach umowy zawartej przez Gminę na serwis oraz 
przeglądy techniczne oświetlenia drogowego. W planach 
są kolejne inwestycje oświetleniowe w naszej Gminie.

Anna Prokop

BudOwa kRÓtkich OdcinkÓw SiEci wOdOciĄgOwych 
i kanaLizacyJnych w Radwanicach i LiPiniE

BudOwa SiEci wOdOciĄgOwEJ w uL. POLnEJ    

W  kwietniu tego roku zawarto umowę z wykonawcą 
firmą HYDRO SYSTEM z siedzibą w Buczynie na bu-

dowę nowej sieci wodociągowej w ul. Polnej w Radwani-
cach. 

Sieć ma zastąpić istniejącą awaryjna i złym stanie technicz-
nym sieć azbestocementową. Inwestycja będzie polegała na 
wybudowaniu nowego wodociągu z rur PE oraz wyłączeniu 
z eksploatacji starego. W ramach zadania zostaną wykonane 
nowe odcinki przyłączy wodociągowych do granicy posesji 
i spięte z istniejącymi na posesji przyłączami. W ramach za-
dania przewidziane jest wykonanie sieci wodociągowej z rur 
90 PE o długości około 520 metrów oraz odcinki przyłączy 
o łącznej długości ok. 40 m. Zamontowane zostaną także 4 
sztuki hydrantów ppoż. Roboty, zgodnie z umową, będą roz-
liczone kosztorysem powykonawczym i powinny się zakoń-
czyć w lipcu bieżącego roku. Zakładany koszt budowy wyno-
si 140 tys. zł. 

W  okresie od maja do lipca bieżącego roku trwają roboty na bu-
dowach krótkich odcinków sieci  wodociągowych i kanalizacyj-

nych stanowiących przedłużenie już istniejących sieci. 

Lokalizacje dotyczą terenów budowlanych na których aktualnie są lub 
będą budowane w najbliższym czasie nowe budynki mieszkalne i istnieje 
pilna potrzeba doprowadzenia mediów. W pierwszym etapie  budowane 
są odcinki w ul. Poziomkowej i Goździkowej (tylko wodociąg) w Radwa-
nicach oraz w Lipinie. Wykonawcą inwestycji jest firma HYDRO SYSTEM  
z Buczyny.   
W ramach zadania wykonane zostaną odcinki sieci wodociągowej PE 110, 
90 o łącznej długości około 365m, montaż 4 sztuk hydrantów przeciwpoża-
rowych oraz sieci kanalizacyjnej PVC 200 o łącznej długości 120m.   
Koszt robót po podpisaniu umowy zamyka się w kwocie 147,5 tys. zł. i zo-
stanie pokryty w części przez Gminę, w części przez osoby zainteresowane 
podłączeniem swoich nowopowstających budynków. 

Marek Woźniak

Marek Woźniak
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ROzBiÓRka ROSzaRni w Radwanicach zakOńczOna

Od kwietnia 2016 r. do kwietnia 2018 czyli 
okrągłe dwa lata trwały roboty rozbiórkowo 

– porządkowe obiektów przemysłowych po daw-
nych Zakładach Lniarskich w Radwanicach (teren 
byłej roszarni). 

Główne rozbiórki prowadziła firma BASIS z Lubina, 
wywóz materiału rozbiórkowego i prace porządko-
we firma Bartex z Gościeszowic. Wszystkie obiekty 
zostały rozebrane wraz z fundamentami. Materiał 
z rozbiórki został najpierw zhałdowany, a następ-
nie sukcesywnie kruszony na miejscu i wywożony. 
Pozostały materiał ziemny został rozplantowany,  

miESzkańcu! zadBaJ O PORzĄdEk w SwOJEJ OkOLicy

Jak często nas irytuje zabrudzone otoczenie, sterty niedo-
pałków, widok dzikich wysypisk, poniszczone ławki …? 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Radwanice, zwracamy się do 
Państwa z prośbą dotyczącą utrzymania porządku i czysto-

Anna Prokop

a teren całej działki wyrównany. W ramach robót 
także został utwardzony odcinek drogi dojazdo-
wej do oczyszczalni ścieków. Ogólny koszt robót 
zamknął się kwotą 153,8 tys. zł.   

Marek Woźniak

ści na terenie naszej Gminy. Pamiętajmy, 
że nasze otoczenie świadczy o nas i naszej 
kulturze. To od Nas zależy czy otaczające 
nas środowisko będzie zdrowe i przyjazne. 
Utrzymanie porządku wymaga zaangażowa-
nia wszystkich Mieszkańców bez wyjątku. 
Mając na względzie estetyczny wygląd na-
szych miejscowości i zdrowie mieszkańców 
nie możemy wyrzucać odpadów do lasu, na 
brzegi rzek oraz do przydrożnych rowów. 
Nie wylewajmy również ścieków na pole  
i nie spalajmy odpadów w domowych pie-
cach. Wszystkie te działania zagrażają nam 
samym, naszym dzieciom, wnukom, przy-
rodzie i środowisku w którym żyjemy oraz 
generują konsekwencje zdrowotne, środowi-
skowe i materialne. Ponadto nie utrudniajmy 
pracy innym, wyrzucone na poboczach dróg 
śmieci czy usypane sterty kamieni, piasku 
utrudniają pracę służbom porządkowym,  

a niejednokrotnie doprowadzają do awarii kosiarek co 
wiąże się ze stratami finansowymi za które płacimy MY 
wszyscy.

PSZOK przy ul. Akacjowej w Radwanicach.
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Rady na OdPady! 
czyLi Jak zagOSPOdaROwać OdPady ziELOnE?

Kiedy słońce zaczyna świecić i z każdym dniem tempe-
ratura wzrasta, rozpoczynamy porządki w ogrodach. 

Trawa liście i chwasty, resztki roślinności często zasta-
wiamy się czy powstałe w ten sposób odpady można wy-
korzystać? Oto kilka rad, które pozwolą przybliżyć temat 
właściwego postępowania z odpadami bio.

Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny 
materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować 
odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpa-
dy biodegradowalne to około 70%  odpadów wytwarzanych 
w naszych gospodarstwach domowych. Jeśli trafią one do 
kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% 
odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kom-
post jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który 
możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy  
w doniczkach.Kompostownik można kupić albo zrobić sa-
memu.
• Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie 
lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w ma-
łych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegra-
dowalnych.
• Drewniany kompostownik o budowie ażurowej 
można wykonać samodzielnie z desek lub zaim-
pregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapew-
nić dostęp powietrza do warstw kompostu.
• Kompostowanie w pryzmie to najprostszy spo-
sób kompostowania, polega na układaniu war-
stwami materiałów biodegradowalnych.

co powinno trafić  do kompostownika?
Większość odpadów kuchennych i ogrodowych, 
takich jak: resztki owoców i warzyw, resztki roślin-
ne, rozgniecione skorupki z jaj, fusy z kawy i herba-
ty, gałązki żywopłotów, ziemię z doniczek i skrzy-
nek, przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę, 
nadziemne części chwastów, niezadrukowany pa-

pier (papier śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura itp.),  
a także słomę i siano. Nie wrzucamy do kompostownika mię-
snych odpadów kuchennych i kości, zainfekowanych roślin 
ogrodowych, gruzu czy śmieci z odkurzacza. Dojrzewanie 
kompostu trwa zwykle około 18 miesięcy (w kompostowni-
kach z tworzyw sztucznych proces ten można skrócić nawet 
do 2 miesięcy). Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę  
i zapach świeżej ziemi. Można go bez ograniczeń wykorzy-
stywać do użyźniania gleby. Dzięki jego zastosowaniu ubo-
ga w składniki odżywcze i mineralne gleba staje się żyzna, 
bogata w humus i urodzajna, a my możemy cieszyć się jej 
plonami. Wszystkim mieszkańcom terenu Związku Gmin Za-
głębia Miedziowego przypominamy, że odpady zielone takie 
jak trawa, liście  można także  przywieźć  do Centralnego 
PSZOK-u, gdzie zostaną one przyjęte nieodpłatnie. Informu-
jemy również o możliwości skorzystania z usługi dodatko-
wej oferowanej przez Związek, która pozwoli na pozbycie się 
odpadów zielonych z nieruchomości. Koszt takiej usługi to 
(tj. podstawienie pojemnika  i odbiór odpadów zielonych) – 
każdorazowo 9,90 zł za pojemnik o pojemności 0,24 m3.

Rady na recyklingowe grillowanie.

Rozpoczęliśmy, sezon przydomowego grillowania! Będzie-
my odpoczywać i jeść pyszne potrawy. Czy wiecie jednak, 
do jakich pojemników wyrzucimy opakowania po produk-
tach, które zużyliśmy? Mamy kilka podpowiedzi:

- niedojedzone mięso - odpady zmieszane 
- kartony po sokach - metale i tworzywa sztuczne 
- opakowanie po chipsach, ciastkach i cukierkach - metale  
i tworzywa sztuczne 
- zużyte zabrudzone tacki - odpady zmieszane 
- plastikowe butelki- metale i tworzywa sztuczne 
- butelki szklane- szkło

Źródło: ZGZM
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dO(SztukO)wanE wakacJE! – dOtacJa dLa gOk

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach otrzymał 
dotacje w wysokości 10 tys. zł z programu „Kultura - 

Interwencje 2018” prowadzonego przez Narodowe Cen-
trum Kultury. Do programu zostało złożonych 929 wnio-
sków, z których wyłoniono 169 beneficjentów. Projekt pt. 
„Do(SZTUKO)wani” na podstawie otrzymanych punktów 
zajął 72. miejsce.

Jeśli ktoś obawia się wakacyjnej nudy i stagnacji, nie ma 
się o co martwić! Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach 
zapewni mieszkańcom atrakcyjne wydarzenia kulturalne  
w okresie letnim. Projekt „Do(SZTUKO)wani” będzie po-
legał na realizacji cyklu spotkań, warsztatów twórczych  
i wydarzeń kulturalnych na terenie całej Gminy Radwanice,  
w terminie od 9 lipca do 19 sierpnia. GOK będzie na bieżąco 

informował mieszkańców o wydarzeniach orga-
nizowanych w ramach programu „Kultura - Inter-
wencje 2018”.
Raz w tygodniu w placówce GOKu, będą odbywa-
ły się warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Zajęcia będą organizowane również w wybranych 
świetlicach wiejskich w Gminie Radwanice.  Po-
nadto, odbędą się dwa spotkania teatralne dla 
dzieci. Aby umożliwić wszystkim najmłodszym 
mieszkańcom Gminy i ich opiekunom udział  
w spektaklach, zostanie zapewniony transport do 
Radwanic.

Wszystkie aktualne informacje na temat projektu 
„Do(SZTUKO)wani”, finansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach progra-
mu Kultura – Interwencje 2018, oraz harmono-
gram prowadzonych zajęć znajdują się na stro-
nie: www.gok.radwanice.pl

zapraszamy na wakacje 
pełne sztuki i kultury z gOkiem!

GOK w Radwanicach

POdwÓRkO taLEntÓw niVEa w Radwanicach!
              - tRwa gŁOSOwaniE!!!Trwa głosowanie w ogólnopolskim konkursie "Podwórko Talentów 

NIVEA". Z terenu naszej gminy w rywalizacji udział bierze lokali-
zacja zgłoszona przy ul. Ogrodowej w Radwanicach.
 
Podwórka Talentów NIVEA to wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju miej-
sca, które zostały zaprojektowane specjalnie po to, by integrować i za-
chęcać dzieci do ruchu na świeżym powietrzu. Głosowanie internautów 
odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.podworko.ni-
vea.pl oraz aplikacji internetowej na urządzenia mobilne na wskazane 
Lokalizacje. 
W konkursie do wygrania jest 15 Podwórek, po 5 w każdej kategorii:
- poniżej 20 tys. mieszkańców,
- od 20 do 60 tys. mieszkańców,
- powyżej 60 tys. mieszkańców. 
Gmina Radwanice bierze udział w kategorii poniżej 20 tys. mieszkań-
ców.

Podwórko talentów niVEa to 3 strefy aktywności! 

Strefa sportowa
Sportowa część pielęgnuje wspólny czas oraz 
dba o kondycję i właściwy rozwój dziecka.

Strefa naukowa
Naukowa strefa zaciekawi dzieci i rodziców. 
Rozwinie wyobraźnię oraz przyciągnie do 
świata ciekawostek.

Strefa artystyczna
Artystyczna część zbliża do siebie różne po-
kolenia. Wzmagając kreatywność i pomysło-
wość, bawi i uczy!

Drodzy mieszkańcy, czekamy na Wasze głosy!
Głosowanie trwa tylko do 21.06.2018 r. 
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kS zadziOR Buczyna OtRzymaŁ daROwiznę
                         z FundacJi kghm POLSka miEdź

Darowizna przyznana została na realizację projektu 
pn. „XXI wiek sportowej małej ojczyzny”, który ma na 

celu prowadzenie wysokich standardów zajęć sportowych 
nauki gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży w wieku od 
6 do 12 lat oraz w wieku od 13 do 18 lat pochodzących  
z terenów wiejskich w Gminie Radwanice w szczególności 
z miejscowości Buczyna i jej okolic. 

Podstawowym celem projektu jest wzrost aktywności fi-
zycznej, poprawa kondycji i zdrowia wśród dzieci, młodzie-
ży a także zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. Udział dzie-
ci i młodzieży w zajęciach sportowych, jest szansą na rozwój, 
naukę wielu pozytywnych zachowań, zasad zdrowej rywa-
lizacji oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczest-
nicy zajęć uczą się dobrych praktyk i relacji z rówieśnika-
mi, nawiązują przyjaźnie, poprawiają swoje samopoczucie  

i kondycję fizyczną. Każde przeprowadzone zajęcia to roz-
grzewka sportowa, ćwiczenia oraz mecz. Dzieci i młodzież 
uczestnicząca w projekcie bierze udział w rozgrywkach 
ligowych prowadzonych przez OZPN Legnica. W ramach 
udzielonej darowizny Klub Sportowy sfinansuje m.in. wyna-
grodzenie trenerów, koszty transportu na mecze oraz zakup 
sprzętu sportowego, który pozwoli na lepsze i sprawniejsze 
wykonywanie ćwiczeń w ramach prowadzonych treningów. 

Miło jest nam poinformować, 
że Klub Sportowy 
Zadzior Buczyna 

otrzymał darowiznę 
z Fundacji KGHM Polska Miedź 

w kwocie 

16.000,00 zł.

Karolina Ferenc

Uczestnicy projektu z nowo zakupionym sprzętem z otrzymanej dotacji.
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cO naLEŻy wiEdziEć O kLESzczach?

Wiosna i miesiące letnie sprzyjają częstszemu korzy-
stania z form wypoczynku na świeżym powietrzu  

w parkach i lasach oraz noszeniu lżejszego ubioru, zwięk-
szają równocześnie ryzyko pokąsania przez kleszcze 
mogące przenosić groźne dla zdrowia, bakterie, wirusy  
i pierwotniaki. 

Kleszcze to jedno z najgroźniejszych dla człowieka natural-
nych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie. Żyją one 
głównie: w lasach liściastych i mieszanych; na obszarach tra-
wiastych; w gęstych zaroślach, paprociach; na terenach zie-

leni miejskiej. Szczególnie przyciąga je ciepło, ruch powie-
trza oraz zapach potu.

Po powrocie z miejsc, w których mogą występować 
kleszcze, należy dokładnie obejrzeć całe ciało i głowę. 

Kleszcze najczęściej można znaleźć tam, gdzie skóra jest 
najdelikatniejsza (na rękach, nogach, głowie – na gra-

nicy włosów i za uszami, w zgięciach stawów, w pachwi-
nach oraz fałdach skórnych).

Jak ustrzec się przed ukłuciem kleszcza?
Ukłucie przez kleszcza może doprowadzić do bardzo po-
ważnych chorób zakaźnych i powikłań. Dlatego tak ważne 
jest, żeby unikać kontaktu z tymi insektami i – wybierając 
się w miejsca, gdzie mogą występować – przestrzegać kil-
ku zasad:
• odpowiedni ubiór – czapka, długie spodnie, koszula lub 
bluza z długimi rękawami (przylegające do ciała lub za-
kończone ściągaczami) oraz zakryte buty;
• odpowiedni kolor ubrania – na jasnej odzieży łatwo za-
uważyć wędrujące kleszcze;
• unikanie spania w starych budynkach, w których prze-
bywają udomowione zwierzęta;
• obozując na wolnym powietrzu, należy się upewnić, że 
roślinność wokół namiotu jest krótko przycięta;
• stosowanie repelentów – produktów odstraszających 
kleszcze, nanoszonych bezpośrednio na skórę lub odzież;
• szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

co robić, gdy zobaczysz, że ukłuł cię kleszcz?
Gdy zobaczysz na sobie kleszcza, powinieneś przystąpić 
do jego usunięcia.
1. Przygotuj plastikową pęsetę i wodę utlenioną lub 40% 
alkohol do dezynfekcji. Alternatywą dla pęsety są minia-
turowe pompki ssące, plastikowe „kleszczołapki” dostęp-
ne w aptekach. Uwaga! Metalowa pęseta może okazać się 
zbyt ostra i uciąć kleszcza, zamiast go złapać.
2. Chwyć kleszcza tuż przy skórze, za przednią część ciała 
i zdecydowanym ruchem pociągnij ku górze.
3. Dokładnie umyj ręce i zdezynfekuj miejsce ukłucia.
4. Obserwuj miejsce po ukłuciu. Jeśli wystąpi niepokojąca 
zmiana, skonsultuj się z lekarzem.
Pamiętaj! Nie można wykręcać kleszcza bezpośrednio 
palcami ani za pomocą substancji natłuszczających. To 
może spowodować zatkanie tchawek (narządu wymiany 
gazowej) kleszcza, a następnie jego wymioty, które przy-
śpieszają przedostanie się bakterii i wirusów do ciała 
ukłutego. Jeśli nie jesteś pewny, czy będziesz umiał wła-
ściwie usunąć kleszcza, zgłoś się do najbliższego punktu 
medycznego lub lekarza!

dlaczego kleszcze są groźne?
Ukłucia kleszczy często prowadzą do powstania zmian 
skórnych o charakterze alergicznym, ropnym, obrzęko-
wym. Mogą one dawać różne objawy u ludzi – w zależno-
ści od wrażliwości układu odpornościowego.
Kleszcze – poprzez ukłucie – mogą przenosić bardzo groź-
ne choroby zakaźne. W Europie do takich chorób należą 
borelioza i kleszczowe zapalenia mózgu.

Borelioza
Liczba zachorowań na boreliozę z roku na rok zdecydowa-
nie rośnie. Pierwsze objawy chorobowe mogą pojawić się 
po około 10 – 14 dniach od ukłucia. Typowym objawem 
boreliozy są zmiany skórne w postaci pierścieniowatego 
rumienia wędrującego, który występuje u ok. 40 do 50% 
chorych. Typowy rumień ma średnicę przekraczającą 5 
cm. Początkowo ma on kształt koła o średnicy 1 – 1,5 cm, 
które się powiększa, blednie od środka i zanika. Rumień 
nie zawsze jest widoczny. Czasami jest mylony ze śladem 
po ugryzieniu, otarciem lub uczuleniem. Jednak jeśli wie-
my, że w tym miejscu ukuł nas kleszcz, wszelkie zmiany 
skórne powinny nas skłonić do szybkiej wizyty u lekarza. 
Na boreliozę nie ma szczepionki. Pamiętaj! Każde podej-
rzenie zakażenia należy skonsultować z lekarzem!

kleszczowe zapalenie mózgu (kzm)
Do zakażenia wirusem kleszczowego zapalenia mózgu 
dochodzi w ciągu kilku pierwszych minut wysysania krwi 
przez kleszcza. Objawy występują po około 7 – 14 dniach 
od kontaktu z kleszczem. Mają charakter grypopodobny  
i trwają przez tydzień. Przebieg choroby może być ciężki, 
niekiedy może prowadzić do kalectwa, a nawet śmierci. 
Zdarza się jednak, że zakażenie przebiega bezobjawowo.
Pamiętaj! każde podejrzenie zakażenia należy skon-
sultować z lekarzem!
Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania kleszczo-
wemu zapaleniu mózgu i jego następstwom są szczepie-
nia ochronne. Można je rozpocząć w dowolnej porze roku, 
jednak najlepiej zrobić to zimą lub wiosną, aby po przyję-
ciu dwóch dawek szczepionki uodpornić się jeszcze przed 
sezonem. W Polsce szczepienie przeciw KZM jest zale-
cane w kalendarzu szczepień ochronnych: dzieciom po 
ukończeniu pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłym; 
osobom przebywającym na terenach, na których wystę-
puje zagrożenie występowania kleszczy; służbom mun-
durowym; rolnikom; młodzieży odbywającej praktyki na 
obszarach, gdzie mogą występować kleszcze; turystom  
i uczestnikom obozów i kolonii.

źródło: www.gov.pl/zdrowie



strona 17

Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 17

Biuletyn informacyjny 
uRzędu gminy RadwanicE

zŁOtE JuBiLEuSzE POŻycia maŁŻEńSkiEgO
Kolejny raz udało nam się świętować Jubileusz 50-lecia 

zawarcia małżeństwa.

Celebrowanie złotych godów to święto nie tylko zgodnych 
małżonków, ale także ich rodziny i przyjaciół. Para, która 
wspólnie przeżyła pół wieku, niezmiennie od 50 lat dzieli się 
radościami i stawia czoła codziennym trudnościom. Naszy-
mi Złotymi Jubilatami, którzy zechcieli wraz z nami święto-
wać swoją rocznicę ślubu byli Państwo krystyna i Ryszard 
ćmiel, którzy tę okrągłą rocznicę  obchodzili w dniu 17 
luty 2018 roku, a także Państwo Janina i aleksander ka-

łużka, którzy zawarli małżeństwo 13 kwietnia 1968 roku  
w naszym radwanickim urzędzie.

Życie jest serią dobrych i miłych zdarzeń ale też smutnych, 
wymagających wyrzeczeń chwil – mówią. Jak wiele nauczyło 
ich życie mogliby opowiadać bez końca… bo z takim stażem 
małżeńskim mają ogromny bagaż doświadczeń. Ale nasi Ju-
bilaci z uśmiechem na twarzach nie pouczają, tylko każą cie-
szyć się każdą dobrą chwilą przeżytą we dwoje, wspierając 
się wzajemnie i darząc szacunkiem.

Sylwia Grabowska

Państwo Krystyna i Ryszard Ćmiel z rodzią oraz Wójtem Gminy Radwanice.

Państwo Krystyna i Ryszard Ćmiel odbierają medale  
z rąk Wójta Gminy Radwanice Pawła Piwko.

Z okazji jubileuszu rocznicy ślubu  
drogim Jubilatom składamy  
najserdeczniejsze gratulacje,  
a także życzenia 
długich i pogodnych lat życia 
w zdrowiu i szczęściu.

Państwo Janina i Aleksander z Wójtem Gminy Radwanice Pawłem Piwko.
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JuBiLEuSz 70-LEcia JEdnOStki 
           OchOtniczEJ StRaŻy POŻaRnEJ w BuczyniE

Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Buczynie, 5 maja br. świętowali 70-lecie po-

wstania Jednostki. Z tej okazji podczas uroczysto-
ści jubileuszowej połączonej z obchodami Gmin-
nego Dnia Strażaka, Jednostka OSP z Buczyny 
odebrała nowy sztandar.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką przy remizie 
OSP w Buczynie, skąd przemarszem pocztów sztan-
darowych udano się na mszę św. do kościoła pw. 
św. Bartłomieja w Buczynie. Po mszy św. na placu 
przy świetlicy wiejskiej w Kłębanowicach odbył 
się uroczysty apel. Podczas apelu pożegnano stary 
sztandar. Druh Daniel Jałowiecki Prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Buczynie odczytał uchwałę 
o wprowadzeniu nowego sztandaru Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Buczynie, po czym Druh Grze-
gorz Obara – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP we Wrocławiu odczytał aktu nadania no-
wego sztandaru. Po uroczystym wbiciu okoliczno-
ściowych gwoździ do sztandaru przez zaproszonych 
gości, Wójt Gminy Radwanice, Pan Paweł Piwko 
oraz Przewodnicząca Rady Gminy Radwanice, Pani 
Adriana Lebit przekazali sztandar - Druhowi Grze-
gorzowi Obara. Następnie sztandar został przeka-
zany Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP Dh Tadeuszowi Duczmalowi, który przekazał 
sztandar Prezesowi Jednostki OSP w Buczynie.Pod-
czas ceremonii, nie zabrakło życzeń lokalnych władz  
i zaproszonych gości. Jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Buczynie, złożyła również podziękowa-
nia osobom szczególnie związanym z Jednostką.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości, było na-
danie odznaczeń i wyróżnień dla zasłużonych stra-
żaków z terenu naszej gminy. Złotym Medalem Za 
Zasługi Dla Pożarnictwa został odznaczony: Dh 
Krystian Malinowski. Srebrnym Medalem Za Za-

Wójt Gminy Radwanice, Pan Paweł Piwko oraz Przewodnicząca Rady Gminy Radwa-
nice, Pani Adriana Lebit przekazali sztandar - Druhowi Grzegorzowi Obara – Wice-
prezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu.

sługi Dla Pożarnictwa zostali 
odznaczeni: Dh  Urszula  Mali-
nowska oraz Dh Gracjan Rzepka. 
Brązowym Medalem. Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa zostali odzna-
czeni: Dh Daniel Jałowiecki, Dh 
Danuta Malinowska, Dh Marek 
Guszała, Dh Mateusz Duczmal, Dh 
Mateusz Konieczny, Dh Paweł Pia-
stowski. Odznaką Strażak Wzoro-
wy zostali odznaczeni: Dh Robert 
Kot, Dh Błażej Frankowski, Dh Łu-
kasz Piwowar. Wręczone zostały 
również Odznaki za wysługę lat. 

Wszystkim odznaczonym 
gratulujemy.

Prezes Jednostki OSP w Buczynie, Dh Daniel Jałowiecki, przekazuje nowy sztandar 
pocztowi sztandarowemu swojej jednostki.
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Na rynku we Wrocławiu, 13 maja br. obyły się Woje-
wódzkie Obchody Dnia Strażaka podczas których 

wręczone zostały odznaczenia i awanse. Podczas uro-
czystości, najwyższym odznaczeniem - Złotym Znakiem 
Związku został odznaczony Dh Tadeusz Duczmal – Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radwanicach.

Odznaczenia dokonał Dh Ryszard Drozd Prezes Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Dolnośląskiego.  
W uroczystościach udział wzięli również Dh Krystian Mali-
nowski – Komendant Gminny Związku OSP RP w Radwani-
cach, Dh Jakub Słowik – Zastępca Komendanta Gminnego, Dh 
Marek Guszała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 
Dh Mateusz Duczmal. Wydarzenie uświetnił koncert pieśni 
patriotycznych odegranych przez 100-osobową orkiestrę  
z okazji stulecia niepodległości. 

Dh Tadeusz Duczmal odbiera odznaczenie z rąk Dh Ryszarda Drozd.

OdznaczEniE dLa PREzESa 
zOg zOSP RP w Radwanicach

dRuhOwiE OdznaczEni BRĄzOwym kRzyŻEm zaSŁugi

Dnia 30 maja br. we Wrocławiu odbyła się uroczystość 
wręczenia odznaczeń państwowych. 

wojewoda dolnośląski Paweł hreniak wręczył odznacze-
nia państwowe nadane mieszkańcom Dolnego Śląska przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wśród niewielu odznaczonych, 
znaleźli się Druhowie OSP z gminy Radwanice. Brązowym 
krzyżem zasługi dla RP za zasługi dla ochrony ppoż. od-
znaczeni zostali: dh henryk kowalski oraz dh Stanisław 
malinowski. 

We wręczeniu odznaczeń udział wzięli Komendant Gmin-
ny ZOSP RP w Radwanicach Krystian Malinowski oraz Wójt 
Gminy Radwanice Paweł Piwko. Uroczystość uświetnił wy-
stęp Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu.

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

Organizatorami wydarzenia byli: Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Zarząd Wo-
jewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Województwa Dolnośląskiego oraz Wojewoda Dolnośląski 
Paweł Hreniak.Serdeczne gratulacje dla Druha Tadeusza Duczmal.

Od lewej; Komendant Gminny ZOSP RP w Radwanicach Dh Krystian Malinowski, Dh Stanisław Malinowski, Wojewoda Dolnośląski Paweł 
Hreniak, Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko, Dh Henryk Kowalski.

fot. www.duw.pl
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    hiStORia naSzych miEJScOwOŚci - PRzESiEczna

Przesieczna – niem. nazwa wsi to Andersdorf. Liczba 
jej mieszkańców wynosi 203 osoby (stan na dzień 

31.12.2017r.). Obręb geodezyjny Przesieczna (nr obrę-
bu 10) zajmuje obszar 463,80 ha. Osadnictwo na terenie 
Przesiecznej datowane jest na rok 1201. Na terenie wsi 
ok. XVIII w. istniała karczma oraz Dwór z pierwszej po-
łowy XIX w. W dniu dzisiejszym oba budynki są budynka-
mi mieszkalnymi i stanowią najstarsze zabudowania tej 
miejscowości. Do sołectwa Przesieczna należy przysiółek 
Borów. W roku 1972 do Przesiecznej należał jeszcze jeden 
przysiółek – Kostaniewo (potocznie zwany również Zy-
dlongi).

Mieszkańcy wsi Przesieczna tworzyli społeczność narodo-
wości polskiej będąc na przymusowych robotach na terenie 
III Rzeszy. Po zakończeniu działań wojennych, wieś została 
zasiedlona przez ludność pochodzącą z różnych stron kraju, 
głównie z powiatu wieluńskiego, z wielkopolski, kilka rodzin 
z Zamojszczyzny oraz dwie z Sokolnik k/Lwowa. Różnorod-
ność kulturowa jaką tworzyli pierwsi napływowi mieszkańcy 
nie przeszkadzała wręcz łączyła w wspólnej pracy głównie 
w rolnictwie, które stanowiło podstawowe źródło utrzyma-
nia wielu rodzin. W miejscowości Przesieczna od roku 1957 
działała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna pierwotnie im. 
„VIII PLENUM”, a w późniejszym czasie „POSTĘP”. Spółdziel-
nia przejęta została w ręce prywatne, a budynek biurowca 
adaptowany na budynek mieszkalny. Prezesami Spółdzielni 
byli: Jan Suchowski, Józef Milewski, Franciszek Knop, Jan 
Ogłaza. 

U pierwszego prezesa Spółdzielni Pana Milewskiego znaj-
dowała się kuźnia. W Przesiecznej znajdował się również 
zakład krawiecki prowadzony przez Pana Józefa Czech.  
W latach 1955/1967 w miejscowości funkcjonowała szko-
ła. Pierwszą nauczycielką była Pani Genowefa Fornalczyk.  
W związku z coraz mniejszą liczbą uczniów szkołę zlikwi-
dowano, a dzieci zaczęły uczęszczać do szkoły podstawowej  
w Radwanicach. 

Prace polowe Spółdzielni Produkcyjnej.

Wycieczka członków Spółdzielni do Wieliczki - 13.VI.1978.

Budynek szkoły podzielony był na dwie części i tak też jest 
do dnia dzisiejszego. Jedna część stanowi funkcję mieszkal-
ną natomiast druga to dzisiejsza świetlica wiejska. Pierwszy-
mi mieszkańcami budynku byli Państwo Janina i Bolesław 
Konieczni. Gdy szkoła przestała funkcjonować w jej sali od-
bywały się spotkania Klubu Prasy i Książki „RUCH”, Związku 
Młodzieży Wiejskiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Długo-
letnią, a zarazem ostatnią przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich była Pani Anna Olszewska. Koło Gospodyń soją 
działalność prowadziło do lat 90tych. Zanim zlikwidowano 
szkołę, do lat 70 tych spotkania wiejskie, zebrania, wszelkie-
go rodzaju zabawy, dożynki, a nawet wesela odbywały się  
w innej dostępnej sali wiejskiej, w której znajdowała się sce-
na. Budynek, podobnie jak budynek szkoły podzielony był na 
dwie części z czego jedna stanowiła część mieszkalną. Pierw-
szymi mieszkańcami byli Państwo Michalscy. Od roku 1956 
osiedlili się w nim Państwo Suchowscy. Gdy miejsce świe-

Zdjęcia klasowe rocznika 1955. Zdjęcie wykonane w roku 1962.

tlicy wiejskiej przeniesione zostało do bu-
dynku po szkole, pozostawiona sala została 
sprzedana właścicielom części mieszkal-
nej. W sołectwie prowadzone były nocne 
warty tzw. stróżowanie. Wieloletnim stró-
żem był Pan Stefan Niemasz. Młodzież czę-
sto uczestniczyła w pracach społecznych. 
Prócz prac na terenie swojego sołectwa, 
czynnie pomagali przy budowie Ośrodka 
Zdrowia w Radwanicach. Do miejscowości 
Przesieczna, przynależał przysiółek zwa-
ny Kostaniewem. W tej części wsi budyn-
ki wzniesione zostały w tym samym stylu 
jako budynki mieszkalno-gospodarcze  
z charakterystycznymi ceramicznymi ko-
minami wentylacyjnymi. 
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    hiStORia naSzych miEJScOwOŚci - PRzESiEczna

Sołtysami miejscowości byli m.in.: Jan Derbis, Franciszek Sło-
wik, Edward Reng, Janusz Latus, Mirosław Najwer, Kamila Ru-
sinko – obecnie.
Dziś część mieszkańców Przesiecznej prowadzi swoje dzia-
łalności godpodarcze, sa to m.in.: Zakład Wulkanizacyjny, 
Gospodarstwo Rolne Paweł Kurpet, Działalność Elektryczna 
Andrzej Żydziak, Brukarstwo Jurczyk Paweł, Firma Usługowa 
Henryk Kowalski, Fryzjerstwo damsko-męskie Iwona Wener-
ska. 
W roku 2016 mieszkańcy wsi dzięki swojej aktywności i zaan-
gażowaniu wygrali w ramach udziału w konkursie „Podwór-
ko Nivea” plac zabaw dla swoich najmłodszych mieszkańców. 
Również w roku 2016 wspólnymi siłami wybudowali boisko 
do piłki siatkowej oraz boisko do piłki nożnej. W roku 2017 
przebudowana została droga biegnąca przez miejscowość 
w zakresie m.in.: wymiany nawierzchni asfaltowej, budowy 
chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, za-
toki autobusowej.

Prace w czynie społecznym przy budowie ośrodka Zdrowia w Radwanicach. Spotkanie Pań z Koła Gospodyń Wiejskich.

Były zakład krawiecki prowadzony przez Pana Józefa Czech. Dawny budynek świetlicy wiejskiej i budynek mieszkalny.

Okazały budynek gospodarczo-mieszkalny w Kostaniewie.

Za udzielenie informacji serdecznie dziękujemy 
Pani Marii Suchowskiej, Pani Wandzie Drop oraz Pani Annie Olszewskiej.

Ciekawostka:
Na Sesji w dniu 10 lutego 1998 roku Rada Gminy przy-
jęła do ukształtowania herbu Gminy Radwanice pieczę-
cie:
- Andrzejowa – dziś Przesiecznej/dawniej Andersdorf
- Pieczęć drugą Andrzejowa.
Herb rodu Temritz’ów – półksiężyc z gwiazdą – nasunął 
ukształtowanie godła- osadzenie pelikana. Sierpowo 
wygięty półksiężyc stanowi jego gniazdo.

Odcisk pieczęci Andersdorf. 
Żródło: Kataster Karoliński
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mundial 2018 zapraszamy do strefy kibica !!!
WEŹ ZE SOBĄ: 

widzimy się 24 czerwca w StREFiE kiBica  
w Parku w Radwanicach, by wspólnie kibicować 

naszym podczas meczu Polska : kolumbia

VS.
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dni Gminy radWanice 2018
Serdecznie zapraszamy na Dni Gminy Radwanice, które odbędą się 23-24 czerwca  

w Parku w Radwanicach. Na każdego uczestnika czekają wyjątkowe atrakcje!  
W sobotę lokalne talenty oraz znani artyści zadbają o potężną dawkę muzyki  

oraz niezapomniane wrażenia, natomiast w niedzielę nie zabraknie sportowych emocji!

muzyczno-taneczna sobota

Tegoroczną imprezę rozpoczną występy dzieci i młodzieży 
z zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach oraz 
Szkoły Podstawowej w Buczynie. Na scenie pojawią się 
również: Zespół wokalno-taneczny „Frajda”, chór „Rybałci”, 
który w tym roku świętuje 10-lecie założenia oraz prężnie 
działający klub Seniora „Optymiści”. 

Na najmłodszych uczestników wydarzenia czekają wspania-
łe atrakcje. Dzieci będą mogły skorzystać z oferty namiotu 
animacyjnego, a w nim: malowanie buziek, balonowe zaba-
wy i pokazy baniek mydlanych, a także z bloku gier, zabaw  
i konkursów pod sceną.

Każdy, kto lubi się pośmiać, nie możecie ominąć tego punktu 
programu. O godz. 19:00 na scenie wystąpi znany i lubiany 

kabareciarz - grzegorz halama - ze swoim najnowszym 
programem „Długo i szczęśliwie czyli intymne życie grubasa”.

Z pewnością wszyscy znają piosenkę „Ona tańczy dla mnie”, 
która bardzo długo widniała na szczycie list przebojów. Jest 
to nieodłączny element wszystkich wesel, urodzin i wszel-
kich innych imprez. W sobotę będzie można usłyszeć ten 
przebój ze sceny, ponieważ o godz. 20:30 na scenie pojawi 
się mega gwiazda disco-polo - zespół wEEkEnd! Wokalistą 
oraz liderem zespołu jest Radosław Liszewski. sekcję tanecz-
ną tworzą Adam Łazowski oraz Bernard Mikulski.

Po koncercie pozostaniemy w imprezowym nastroju. O daw-
kę hitów zadba dJ Żyta Band, z którym będziemy tańczyć do 
2:00. Dobra zabawa na sobotni wieczór gwarantowana.

niedziela  w sportowym klimacie

O godz. 12:00 na boisku „Orlik” przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Radwanicach odbędzie się turniej Piłki noż-
nej o Puchar wójta. Zachęcamy do udziału!

mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018 coraz bliżej! 
Jest to największa, a zarazem najważniejsza impreza spor-
towa tego roku! Polscy piłkarze, by liczyć się w stawce o 
puchar będą musieli w pierwszej kolejności pokonać rywali 
grupowych, którymi są: Japonia, Senegal i kolumbia.Re-
prezentacja Polski najpierw zagra z Senegalem (19 czerw-
ca), następnie z Kolumbią (24 czerwca) oraz z Japonią (28 
czerwca). Fani piłki nożnej z pewnością już zastanawiają się, 
gdzie najlepiej oglądać zmagania polskich piłkarzy!? Zapew-
niamy, że jest wiele miejsc gdzie w niezwykłej atmosferze 
można kibicować naszym zawodnikom! Wszystkich fanów 
piłki nożnej i kibiców polskiej reprezentacji, zapraszamy do 

Strefy kibica w Parku w Radwanicach. To pierwszy raz, 
kiedy taka Strefa jest organizowana w naszej Gminie! Kibi-
cujmy razem polskiej drużynie!

Od godz. 17:00 będą funkcjonowały atrakcje dla dzieci, 
stoiska handlowe oraz cateringowe.  Organizatorzy prze-
widzieli w programie również animacje oraz oficjalne wrę-
czenie nagród dla zwycięzców towarzyskiej Ligi tenisa 
ziemnego i dla drużyn piłkarskich z porannego turnieju.  
Na dużym ekranie o godz. 20:00 będzie transmitowany na 
żywo mecz MŚ FIFA 2018 - reprezentacja Polski zagra w fa-
zie grupowej  z Kolumbią. Zachęcamy do wspólnego kibico-
wania i wsparcia naszej drużyny!

Ponadto, na terenie imprezy nie zabraknie punktów gastro-
nomicznych, wesołego miasteczka, a także stoisk wystawio-
nych m.in. przez Sołectwa Gminy Radwanice.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 roku informujemy, że udział w imprezie 
Dni Gminy Radwanice jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby działań informacyjno-pro-
mocyjnych Gminy Radwanice oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy.
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dOŻynki gminnE 

W  sobotę 25 sierpnia zapraszamy serdecznie na  
Dożynki Gminne w Radwanicach. Obchody rozpoczną 

się tradycyjnie mszą świętą, korowodem dożynkowym, któ-
ry przejdzie do Parku w Radwanicach, gdzie nastąpi oficjalne 
rozpoczęcie imprezy. Organizatorzy przygotowali dla uczest-
ników wiele atrakcji! Potężną dawkę muzyki dostarczy 
maRkuS P - znana i lubiana gwiazda disco-polo, autor hi-
tów „Kici kici miał” czy „Hula Ula”. Wśród punktów programu, 
poza tradycyjnym ceremoniałem dożynkowym, znajdą się 

inne ciekawe propozycje – konkursy na najpiękniejszy wie-
niec i najbardziej okazałe stoisko dożynkowe, występy ar-
tystyczne lokalnych zespołów oraz koncert zespołu Pieśni  
i tańca „ziemi Bolesławieckiej”. Na zakończenie zapra-
szamy wszystkich do zabawy tanecznej. W trakcie trwania 
dożynek przewidziano atrakcje dla dzieci w postaci różnego 
rodzaju urządzeń dmuchanych do skakania, a dla wszystkich 
uczestników dobrze zaopatrzoną część gastronomiczną.

park w radwanicach 
 25 sierpnia 2018 r.

DOŻYNKI
GMINNE

msza Św. w kościele w Radwanicach

Przemarsz korowodu dożynkowego do parku

Obrzęd dożynkowy

występy lokalnych artystów

zespół Pieśni i tańca „ziemi Bolesławieckiej” 

gwiazda wieczoru maRkuS  P - koncert
zabawa taneczna z dJem

– tego wydarzenia 
nie można przegapić!

stoiska  i   wieńce  dożynkowe 
produkty  regionalne 

dmuchańce  i   atrakcje  dla  dzieci 
catering
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Dnia 19 maja przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Radwanicach odbył się XVI PIKNIK RO-

DZINNY. 

Jak zawsze dopisywała pogoda. Słońce gościło również 
na twarzach uczestników pikniku, gdyż oferta, którą 
przygotowali organizatorzy, była nadzwyczaj bogata. 
Każdy mógł znaleźć dla siebie coś, co go najbardziej 
satysfakcjonowało. Zwolennicy intelektualnej roz-
rywki uczestniczyli w TURNIEJU SZACHOWYM. Każdy 
mógł pod okiem fachowców przejść szkolenie z zakre-
su PIERWSZEJ POMOCY. Pełnoletni uczestnicy pikni-
ku będą mogli zostać potencjalnymi dawcami szpiku 
kostnego, bowiem 15 osób zostało zarejestrowanych  
w bazie danych FUNDACJI DKMS. Na najmłodszych 
czekały ulubione „dmuchańce”, oblegane od początku 
do końca imprezy. Ci, którzy kochają konie z wielkim 
zapałem uczestniczyli w przejażdżkach konnych. Ama-
torzy wędkowania bawili się świetnie „łowiąc” rybki. 
KOŁO ŁOWIECKIE przygotowało również moc atrakcji 
dla tych, którzy wolą inny rodzaj sportu. Kto stracił 
siły, mógł posilić się tradycyjnie pyszną grochówką, 
zjeść hot doga, popcorn, słodziutką watę cukrową  
i lody. A wszystko to za darmo, dzięki niezastąpionej 
i kreatywnej Radzie Rodziców. Pod koniec spotkania 
- jak co roku, wybitnym sportowcom naszej szko-
ły zostały wręczone medale i dyplomy. Gratulujemy  
i dziękujemy za godne reprezentowanie placówki  
i gminy. Jesteśmy z Was dumni. Wszystkim uczestni-
kom pikniku za świetną zabawę podziękowała Pani 
Dyrektor Bogusława Niemasz. My wszyscy dziękuje-
my organizatorom za wspaniała imprezę.

XVi Piknik ROdzinny

ZSP w Radwanicach
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gminny dziEń dziEcka

Dnia 3 czerwca 2018 r. na terenie boisk sportowych przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach odbył się 

Gminny Dzień Dziecka.

Impreza była pełna atrakcji, zarówno dla tych najmłodszych, 
nieco starszych i dorosłych. Wszystkich uczestników przywitał 
Wójt Gminy Radwanice – Paweł Piwko oraz Dyrektor GOK - Rena-
ta Piasecka-Friczka, zapowiadając jednocześnie zespół „Frajda”. 
Młode artystki pokazały na  scenie swoje umiejętności taneczne 
i wokalne. Grupy starsza i młodsza zaprezentowały się w sześciu 
utworach. Zespół przygotowali opiekunowie: Mieczysława, Ka-
tarzyna i Zdzisław Krawczonek. Po występie  „Frajdy” na scenie 
pojawiły się animatorki. Pippi razem z wesołymi piratami przez 
całą imprezę prowadzili szereg zabaw, gier, konkursów oraz po-
kazy dużych baniek mydlanych dla wszystkich chętnych dzieci, a 
zebrało ich się pod sceną naprawdę sporo. W międzyczasie dzieci 
korzystały z licznych atrakcji. Skakały na trzech różnych dmu-
chańcach, kolorowały pirackie rysunki w kąciku plastycznym, 
w którym również jedna z piratek malowała buźki, robiły sobie 
zdjęcia z maskotką Jerry, która rozdawała słodycze oraz korzy-
stały z atrakcji namiotu profilaktycznego. Natomiast rodzice dla 
wytchnienia mogli się napić kawy lub herbaty i przegryźć pyszne 
ciasto w kawiarence przygotowanej przez Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci, a w razie większego głodu kupić posiłek w foodtruc-
ku. Gminny Dzień Dziecka cieszył się dużym zainteresowaniem, 
między innymi dzięki pięknej pogodzie. Jednak żadne wydarze-
nie z najróżniejszymi atrakcjami nie przebiegłoby tak pomyślnie 
gdyby nie zaangażowanie rodziców i dzieci, które chętnie korzy-
stały ze wszystkich przygotowanych atrakcji.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Radwani-
ce oraz Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach.

Serdeczne podziękowania dla partnerów:
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Radwanicach,
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radwanicach,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Radwanicach, 
oraz Pani Marlenie Wilk.

GOK w Radwanicach
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z życia zespołu taneczno-wokalnego
  „ f r a j d a ”
Podczas ferii zimowych dzięki pomocy finansowej 

Wójta Gminy Radwanice Pawła Piwko, Radwanicki 
Zespół taneczno-wokalny FRAJDA wyjechał na całod-
niowe warsztaty z akrobatyki sportowej do Złotoryi. 
Podczas warsztatów dzieci nie tylko doszkalały swój 
warsztat ,ale także uczyły się poprawnego  wykonywa-
nia podstawowych akrobacji. Jak twierdzą instruktorzy 
dzieci spisały się na medal, ciężko pracowały, dlatego 
po warsztatach Frajda pojechała do Cuprum Arena  
w Lubinie na małe zakupy. 

W  dniach 16-18 marca 2018r  Zespół FRAJDA 
wyjechał na weekendowe warsztaty taneczne do 

Przemkowa. Podczas pobytu dziewczęta miały warszta-
ty z akrobatyki sportowej, oraz tańca hip-hop. Zajęcia 
z akrobatyki pozwoliły udoskonalić zdobyty warsztat 
zdobyty już wcześniej podczas Ferii Zimowych, ponie-
waż tym razem Frajda zaprosiła instruktora do Przem-
kowa, natomiast Hip-Hop odbył się z zawodowym tan-
cerzem z Zielonej Góry. Był to pierwszy taki wyjazd 
zespołu, ale instruktorzy potwierdzają, że stanie się on 
coroczną tradycją Frajdy. Ale oprócz ciężkiej pracy nie 
zabrakło też fantastycznej zabawy, popisów tanecznych, 
zajęć plastycznych oraz konkursów co można zobaczyć 
na fotorelacji zespołu. Dzieciaki wróciły zadowolone  
i pełne chęci do dalszej pracy. To był dzień pełen wrażeń. Długo wyczekiwany wyjazd do Pozna-

nia na Turniej Tańca  dancE ViSiOn 2018. Ciężki dzień pełen 
emocji, adrenaliny a później wielkiej satysfakcji. FRAJDA mimo 
mniejszej frekwencji dała z siebie wszystko i pokonując mnóstwo 
zespołów wrócili do Radwanic z dwoma pucharami. W katego-
riach tanecznych Frajda zdobyła 3 Miejsce - grupa młodsza, oraz  
3 Miejsce - grupa strasza. Wyjazd nie byłby możliwy gdyby nie 

Poprzednie wakacje FRAJDA spędziła na Międzynarodowy Festi-
wal LE STRADE DELLA MUSICA w Rzymie, ciesząc się słońcem 

kąpielami w morzu, zabawą oraz zwiedzaniem pieknego Rzymu. 
Frajda wróci z Festiwalu z II Miejscem w kategorii tanecznej.  
A co w tym roku? W tym roku także morze, plaża, zwiedzanie oraz 
warsztaty taneczne, ale tym razem poznają uroki naszego piękne-
go morza. Frajda wyjeżdza w tym roku na tygodniowe warsztaty 
do Gdańska. Oczywiści oprócz pracy instruktorzy jak zawsze za-
dbają o czas relaksu oraz dobrą zabawę. Warsztaty organizowane 
są w Prestiżowej Gdańskiej Szkole Baletowej. Na czas warsztatów 
nasi młodzi tancerze z Radwanic zamieszkają w Domu Tancerza 
oraz poznają kilka form tanecznych z najlepszymi tancerzami  
w Polsce.

Wójt Gminy Radwanice 
– Paweł Piwko, który od 
początku istnienia zespołu 
wspiera dzieci oraz mło-
dzież w realizacji tanecz-
nych marzeń - Dziękujemy.

Zespół wokalno-taneczny 
„Frajda”.



strona 29

Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

SPOtkaniE autORSkiE z SzymOnEm tELuk

zaJęcia z angLOJęzycznymi gOŚćmi

Uczniowie gimnazjum w Radwanicach uczestniczyli  
w wyjątkowych zajęciach z anglojęzycznymi gośćmi  

z Luton. 

Koordynatorem projektu była p. Krystyna Zawis. Spotkanie 
okazało się nie lada wyzwaniem oraz testem przełamywania 
barier językowych i kulturowych. Niecodzienne lekcje an-
gielskiego rozpoczęły 
się od krótkiej prezen-
tacji zaproszonych go-
ści. Następnie ucznio-
wie zadawali pytania 
dotyczące przybyłych 
osób: codziennego ży-
cia w Anglii, w tym, hi-
storii, tradycji, edukacji 
oaz zainteresowań mło-
dych ludzi. I choć łatwo 
nie było, doświadczenie 
obcowania z żywym ję-
zykiem zostało entuzja-
stycznie odebrane. Dla 
wielu stało się również 
niezastąpionym źró-
dłem refleksji. Pozwoli-
ło zrozumieć jak ważną 
rolę w nauce języka jest 
komunikowanie się. 
Ponadto, uświadomiło 

nam jak duże umiejętności posiadamy oraz jakie aspekty 
należy udoskonalać aby coraz sprawniej posługiwać się ję-
zykiem angielskim.
Podziękowania dla wszystkich uczestników lekcji, w tym, 
paniom K. Zawis, M. Murak i I. Ciężabce oraz uczniom klas II 
i III gimnazjum.

ZSP w Radwanicach

Dnia 07.05.2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
w Buczynie mogli poznać tajniki pracy malarza, ry-

sownika, ilustratora i karykaturzysty Szymona Teluka. 

Podczas warsztatów "Jak narysować wszystko. Podstawy 
rysunku" uczniowie dowiedzieli jak powstają, reklamy, kre-
skówki a nawet z gry komputerowe. Fakt, że aby to wszyst-
ko mogło pojawić się na naszych ekranach musiało zostać 
NARYSOWANE. Uczestnicy nie tylko poznawali teoretyczne 
podstawy rysunku ale mieli również ćwiczenia praktyczne, 

nauczyli się jak z "fundamentów": koła, kwadratu, prostoką-
ta rysować postacie oraz przedmioty. Na zakończenie warsz-
tatów odbyła się wystawa autorskich prac. Pan Szymon 
Teluk był bardzo zadowolony z pracy naszej grupy, wybrał 
i nagrodził najlepszy rysunek wśród uczestników. Podczas 
spotkania zostały wręczone nagrody książkowe laureatkom 
Powiatowego Konkursu „Narysuj komiks” : Martyna Stę-
pień - I miejsce, Pola Juda – wyróżnienie. Spotkanie zostało 
sfinansowane przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Polkowicach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach
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Spotkanie z pisarzem Łuka-
szem Wierzbickim odbyło się 

10.04.2018 r. Pan Łukasz swoje opo-
wieści ilustrował wieloma fotogra-
fiami, filmami i nagraniami odgło-
sów afrykańskich zwierząt. 
 
Stare kuferki i walizki kryły w sobie 
wiele rekwizytów, które ubarwiały 
niesamowite opowieści. Urzekła nas 
jego barwna opowieść o Kazimierzu 
Nowaku, który w latach 30. XX wieku 

odbył niesamowitą podróż do Afry-
ki. Książka nosi tytuł „Afryka Kazika" 
i jest przepiękną książką podróżni-
czą dla młodych czytelników. Inną 
wzruszającą opowieścią jest historia 
o Wojtku – polskim niedźwiedziu – 
żołnierzu, który przemierzył z Armią 
Andersa szlak prowadzący z Persji  do 
Włoch, by na koniec zamieszkać w zoo 
w Edynburgu. Historię tą autor opisał 
w książce pt. „Dziadek i niedźwiadek”. 
Na zakończenie pisarz opowiedział  

o swojej najnowszej 
książce. pt. „Ocean to 
pikuś”. Jest to opowieść  
o Aleksandrze Dobie, peł-
nym optymizmu i pogody 
ducha marzycielu, który  
w 2010 roku jako pierw-
szy człowiek na świecie 
przepłynął kajakiem Oce-
an. Spotkanie autorskie  
z Łukaszem Wierzbic-
kim  ufundowała Miejsko 
Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Polkowicach.

SPOtkaniE autORSkiE z ŁukaSzEm wiERzBickim

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Radwanicach

gOŚciE z niEmiEc w zESPOLE SzkOLnO-PRzEdSzkOLnym

Dnia 11.05.2018 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go zawitali goście z Niemiec. Uczestnikami wycieczki 

byli Niemcy pochodzący z okolic Głogowa, którzy zostali 
wysiedleni po II wojnie światowej.

Tęsknota i sentyment zachęca do corocznych odwiedzin na-
szych rejonów, a w szczególności naszej szkoły. Gości uro-
czyście powitała p. dyr B. Niemasz wraz z młodzieżą, która 
zaprezentowała krótki wy-
stęp artystyczny w języku 
niemieckim przygotowany 
przez p. A. Trochanowską. 
Nie obyło się bez łez. Przej-
mująca recytacja w wyko-
naniu uczennic w języku 
niemieckim poruszyła ser-
ca i przywołała wspomnie-
nia, a piosenka wzbudziła 
otwartość na drugiego 
człowieka. Nasi Goście byli 
pod ogromnym wraże-
niem młodzieży i miłego 
przyjęcia. Każdy otrzymał 
upominek i ciepłe słowo. 

Po występie nasi Goście mieli okazję degustować tradycyjną, 
polską kuchnię. Po poczęstunku odwiedzili Izbę Pamięci, do-
konali wpisu do Księgi Pamiątkowej, a następnie udali się w 
dalszą podróż do Głogowa, gdzie planowali zwiedzić Zamek 
i Kolegiatę. Ten dzień okazał się bardzo szczególny dla na-
szych dzieci i młodzieży, gdyż przyjęcie wycieczki z Niemiec 
zbiegło się z obchodami Dnia Europy w szkole.

ZSP w Radwanicach
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waRSztaty wOkaLnE chÓRu „RyBaŁci”

Dnia 26.03.2018 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury  
w Radwanicach odbyły się warsztaty chóralne,  

w których uczestniczyli członkowie chóru  „Rybałci” dzia-
łającego przy Szkole Podstawowej w Radwanicach.

Tematem warsztatów była problematyka wokalna oraz 
wymowa i dykcja w oparciu o ćwiczenia N. Vaccaia. Chó-
rzyści pracowali również nad emisją głosu i „otwarciem 
wokalnym”. Warsztaty poprowadziła pani dr Barbara Tritt 

GOK w Radwanicach

SREBRnE PaSmO dLa chÓRu „RyBaŁci” Chór „Rybałci” ze Szkoły Podstawo-
wej w Radwanicach 9 maja br. wziął 

udział w Konkursie Chórów Regionu Dol-
nośląskiego Projektu Akademia Chóralna 
– Śpiewająca Polska. Konkurs odbył się  
w Sali koncertowej Filharmonii Wrocław-
skiej.

Chóry oceniało jury w składzie: prof. dr hab. 
Jolanta Szybalska Matczak, dr Ksenia Miś-
kiewicz, dr Jadwiga Postrożna. W konkursie 
wzięło udział 18 zespołów w czterech ka-
tegoriach. Chór Rybałci pod dyrekcją pani 
Aleksandry Stramy w kategorii chórów 
szkół podstawowych został nagrodzony 
Srebrnym Pasmem. Po bardzo emocjo-
nującym występie, korzystając ze słonecz-
nej, wiosennej pogody dzieci pojechały do 
Ogrodu Japońskiego, który o tej porze roku 
tonie w pięknych kwiatach.

nagROda BuRmiStRza
dLa zESPOŁu „SwOJacy” 

GOK w Radwanicach

Dnia 3 maja 2018 r. w Domu Kultury w Gó-
rze odbył się XXVI Konkurs Pieśni Lwow-

skiej i Wileńskiej. 

W konkursie wzięło udział 15 zespołów i 7 
solistów. Zespół Swojacy za wykonanie swoje-
go programu otrzymał nagrodę Burmistrza 
góry. Wszyscy uczestnicy zostali bardzo cie-
pło przyjęci i ugoszczeni przez organizatorów,  
a przesłuchania konkursowe odbyły się w miłej 
i przyjaznej atmosferze. Serdecznie gratulujemy 
„Swojakom” kolejnego sukcesu w tym roku! 

GOK w Radwanicach

- pedagog śpiewu, wykładowca Akademii Muzycznej  
w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Emisji Głosu na 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Prywatnego 
Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu, 
od 2009 organizatorka Warsztatów Artystycznych dla 
dzieci i młodzieży organizowanych przy współpracy  
z wieloma instytucjami w Polsce, laureatka wielu na-
gród i wyróżnień. 

Warsztaty odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Pro-
gramu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Pol-
ska” .
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Teatr to taki sen na jawie... O tym jak bardzo nieprze-
widywalny i kolorowy może być ten sen przekonali 

się uczestnicy I Międzypowiatowego Konkursu "Katalog 
Wartości w Teatrze Czytanym" oraz I Międzypowiatowego 
Konkursu "Obcojęzyczne Monologi". 

Oba konkursy odbyły się w auli ZSP  w Radwanicach w  dniu 
22.05.2018r. Patronami wydarzenia oraz fundatorami na-
gród byli: Wójt Gminy Radwanice, Starostwa Powiatu Gło-
gowskiego, Starosta Powiatu Polkowickiego,  Głogowskie 
Stowarzyszenie Literackie, Dyrektor ZSP Radwanice oraz 
Biblioteka Szkolna. Oceną pracy uczestników zajmowali się 
nauczyciele języków obcych oraz  zajęć artystycznych, Pani 
Anna Trochanowska oraz Pani Renata Kałużka wchodzące 
w skład komisji konkursowej pod przewodnictwem Pana 
Krzysztofa  Jelenia – nauczyciela, poligloty, poety głogow-
skiego. Zwyciężczynią w konkursie monologów w kategorii 
klas 4-6   została uczennica SP w Rzeczycy Anna Ziółek.  Ania 
oczarowała publiczność oraz przewodniczącego komisji, 
który dodatkowo obdarował dziewczynkę nagrodą osobistą 
– swoim najnowszym tomikiem poezji, opatrzonym dedy-
kacją. II miejsce w tej samej kategorii zajęła Aurelia Pytlak 
z SP w Polkowicach, notomiast III – Mateusz Jaskółka z SP 
w Rzeczycy. W kategorii klas 7 i gimnazjum zwyciężczynią 
została Julia kmiecik z zSP w Radwanicach. II miejsce za-
jęły ex aequo Julia Glińska z Gimnazjum Dwujęzycznego w 
Głogowie oraz weronika woźniak z Radwanic. Wysoki po-
ziom, jaki reprezentowali gimnazjaliści, skłonił jury także do 

przyznania dwóch równorzędnych III miejsc. Zdobyły je Oli-
wia Łuczyk z SP 9 w Głogowie oraz Dominika Droszczak z SP 
Gaworzyce. Ponadto uczennica naszej szkoły, Natalia Kumi-
nek, wcielająca się w postać zaniedbanej przez matkę cór-
kę wróżki z „Kopciuszka”,  otrzymała wyróżnienie. Łącznie 
w monologach zaprezentowało się 19 uczestników.  Ucztą 
teatralną były również „teatrzyki czytane”. Zaproponowana 
formuła cieszy się ogromną  popularnością w Stanach Zjed-
noczonych i Wielkiej Brytanii, w Polsce jednak jest jeszcze 
bardzo mało znana.  Organizatorzy cieszyli się zatem, że zo-
stała przyjęta przez uczniów i nauczycieli z entuzjazmem. Jak 
twierdzi jedna z opiekunek, Pani Aneta Kaźmierczak, „praca 
nad realizacją teatru czytanego przyniosła dzieciakom wiele 
frajdy, angażowała emocje, a przez to rewelacyjnie wpływa-
ła na rozwój umiejętności językowych uczniów”. Zespołów 
językowo-teatralnych było tylko 6, jednak efekty ich pracy z 
pewnością zachęciły nauczycieli i uczniów przygotowanych 
wyłącznie do monologów do podjęcia próby stworzenia te-
atrzyku czytanego w przyszłym roku. i miejsce zajęli gim-
nazjaliści z Radwanic i uczniowie z SP 2 Polkowice. Rów-
norzędne ii miejsca - uczniowie z SP w Buczynie i druga  
grupa z Radwanic. III miejsca zdobyli  – SP Rzeczyca i SP 
1 Polkowice. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy w przy-
szłym roku szkolnym! Dziękujemy wszystkim nauczycielom 
i opiekunom za ich zaangażowanie i trud  włożony w przy-
gotowanie uczniów do wystąpień. Inicjatorkami oraz koor-
dynatorami konkursów były Pani Mieczysława Murak oraz 
Pani Renata Kałużka.

międzyPOwiatOwE kOnkuRSy w zSP w Radwanicach

REaLizuJĄ PROJEkt „EPaLS”

Uczniowie klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej w Buczy-
nie realizują projekt „Epals” za pośrednictwem strony 

www.epals.com. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Buczynie współpracują ze 
swoimi kolegami ze Szwajcarii, ze szkoły w Untervaz. Zosta-
ły przygotowane i wysłane już filmiki, w których uczniowie 
z obu krajów opowiadają o swoich szkołach i miejscowo-

ściach, o sobie, swoich zainteresowaniach i pasjach. Każdy 
email oczekiwany jest z wielką niecierpliwością i podekscy-
towaniem. Pomysł nauki języka poprzez bezpośredni kon-
takt z osobą  z innego kraju spotkał się z dużym zaintereso-
waniem i zaangażowaniem uczniów.

SP w Buczynie

ZSP w Radwanicach
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Dnia 1 maja br., odbył się Regional-
ny Przegląd Piosenki i Tańca pod 

patronatem Starosty Polkowickiego. 

W konkursie wzięły udział dzieci i mło-
dzież z powiatu polkowickiego, głogow-
skiego, lubińskiego i nowosolskiego. 
Rozstrzygnięcia Konkursu Tańca Jury do-

konało po obejrzeniu wszystkich zespo-
łów tanecznych i postanowiło przyznać 
naszym zespołom  nagrody: 
- grupa młodsza: iii miejsce- zespół 
Buczusie- SP Buczyna,
- grupa średnia: iii miejsce- Bu cza cza 
-SP Buczyna. 
Tancerze zaprezentowali wysokie ar-

REgiOnaLny PRzEgLĄd PiOSEnki i tańca

SP w Buczynie 
ZSP w Radwanicach

„ShOw dancE”

Dnia 26 kwietnia 2018 r. nasza grupa taneczna uczest-
niczyła w IX Powiatowym Turnieju Tańca Nowocze-

snego „SHOW DANCE” w Głogowie.  

Na scenie zatańczyło blisko 350 uczniów z wielu szkół. Na-
sza grupa zaprezentowała pokazy taneczne w trzech ka-
tegoriach: w mini formacji, w formacji oraz duecie, otrzy-
mując nagrody specjalne za najciekawszą choreografię 
oraz najbardziej dynamiczny zespół. Impreza przebiegała  
w miłej i radosnej atmosferze. Grupa taneczna wystąpiła  
w składzie: zosia kuroczycka, Oliwia mila, marysia zawis, 
natalia ciężabka, amelia Szklana, inga widera, marceli-
na Szkudło, nataliacymbalak, zosia Suchodolska.

ZSP w Radwanicach

Aleksandra Stemplewska.

OBÓz JęzykOwy w międzygÓRzu

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
mieli okazję uczestniczyć w obozie językowym “EuroWe-

ek -Szkoła Liderów”.  

Podczas warsztatów, prowadzonych przez wolontariuszy z róż-
nych krajów, uczniowie rozwijali umiejętności językowe. “Eu-
roWeek zrobił na mnie duże wrażenie, Seba z Indonezji podbił 
nasze serca i zajęcia z nim były bardzo ciekawe. Ten EuroWeek 
był moim pierwszym, ale mam nadzieję nie ostatnim” - powie-
działa Hania Kałużka. “Każdy wolontariusz opowiadał o swojej 
ojczyźnie, najbardziej podobała mi się prezentacja o Kolumbii” 
- dodał Aleksander Chrobak. Dzieci dziękują Pani Alicji Dosiak 
za to, że po raz kolejny zorganizowała wspaniałą wycieczkę.

ZSP w Radwanicach

gorii wokalnej soliści - gimnazjum Jury przyznało ii miej-
sce- aleksandrze Stemplewskiej z ZSP w Radwanicach. 
Do konkursu przygotowała Olę Pani M. Murak. Serdecznie 
gratulujemy.

tystyczne walory 
występu, dobre wy-
czucie stylu tańca, 
technikę wykonania, 
ciekawą choreogra-
fię układów i piękny 
wizerunek scenicz-
ny. Ponadto w kate-

Zespół BU CZA CZA z zespołem Mażoretki z Głogowa.
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aPEL z OkazJi 3 maJa

Dnia 27 kwietnia Szkołę Podstawową im. M. Konopnic-
kiej w Buczynie odwiedzili znamienici goście z prze-

szłości m.in. król Stanisław August Poniatowski ( w tej roli 
Filip Krawczyk) i Stanisław Staszic ( Kacper Grochowski) . 

Podczas uroczystego spotkania  przypomnieli uczniom szko-
ły jakie święto obchodzimy co roku 3 maja, czy jest konsty-
tucja i dlaczego tak ważne było to wydarzenie w historii na-
szego kraju. Były pieśni patriotyczne, wiersze i lekcja historii 
przygotowana przez klasę siódmą.

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w Szkole 
Podstawowej im. Marii Konop-

nickiej w Buczynie odbył się XIII Po-
wiatowy Konkurs Przyrodniczy. 

Konkurs jest imprezą cykliczną, od-
bywa się w kwietniu i jest jednocze-
śnie formą obchodów Dnia Ziemi.  
W konkursie udział wzięły trzyosobowe 
drużyny i ich opiekunowie. Tegoroczna 
edycja konkursu przebiegała pod ha-
słem „nietoperze w Polsce” i wzięło 
w niej udział 21 uczniów  
z 7 szkół podstawowych po-
wiatu polkowickiego (SP 
Grębocice; SP Gaworzyce; SP 
nr 3 Polkowice; ZSP Przem-
ków; ZSP Radwanice; SP nr 
1 Polkowice; SP Buczyna). 
Pierwszym etapem konkur-
su był test, a następne kon-
kurencje to: rozwiązywanie 
krzyżówki, układanie puzzli, 
konkurs Stop! Już wiem, gra 
na skojarzenia i inne. Nad 
prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała komisja, 
w skład której wchodzi-
ły panie uczące przyrody.  

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą 
wiedzą na temat nietoperzy żyjących 
w Polsce. Nietoperze to oryginalna,  
a przy tym mało znana grupa zwie-
rząt. W ostatnich latach zaintereso-
wanie nimi wzrosło. Uczniowie wy-
kazali się ogromną wiedzą na temat 
gatunków nietoperzy żyjących w Pol-
sce. Pierwsze miejsce w konkursie 
zajęła drużyna POdkOwcE ze Szko-
ły Podstawowej w Buczynie, drugie 
BOROwcE ze Szkoły Podstawowej  

w grębocicach przed drużyną kaR-
Liki ze Szkoły  nr 3 w Polkowicach. 
Dzięki wsparciu finansowemu Staro-
sty Powiatu każdy uczestnik otrzymał 
nagrody w postaci książek a trzy zwy-
cięskie  zespoły puchary. Po wręczeniu 
nagród uczniowie i ich opiekunowie  
wybrali temat konkursu na następny 
rok, który będzie brzmiał- Ptaki Sta-
wów Przemkowskich.

Xiii POwiatOwy kOnkuRS PRzyROdniczy

dziEń LiczBy Pi

Dzień Liczby Pi oraz Dzień Ziemi i Słońca to świetna 
okazja, żeby uczniowie spotkali się na konkursie ma-

tematyczno- przyrodniczym. 

Wydarzenie miało  na celu upowszechnienie wiedzy o Słońcu 
i jego wpływie na życie na Ziemi oraz pokazanie, że matema-
tyka to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale również 
zabawa. 22 marca trzyosobowe zespoły z poszczególnych 
szkół przystąpiły do rozwiązywania zadań, które znajdo-
wały się na ośmiu π -stacjach. Zaliczając stacje uczniowie: 
po dokonaniu odpowiednich pomiarów wyznaczyli liczbę 
π, rozwiązali zadania z liczbą π w roli głównej, wykazali się 
znajomością Polskich Parków Narodowych, wiadomości  

o Układzie Słonecznym sprawdzili za pomocą klocków PUS  
(pomyśl, ułóż, sprawdź), rozwiązali krzyżówki- matematycz-
ną i przyrodniczą, a także wykazali się logicznym myśleniem 
podczas łamigłówki SUDOKU. Przy pokonywaniu każdej sta-
cji, uczestnicy mogli chrupać orzeszki pistacjowe. Uczniowie 
wykazali się dużą wiedzą ponieważ różnica w zdobytych 
punktach była niewielka. największą liczbę punktów zdo-
była drużyna ze szkoły w gaworzycach, drugie miejsce 
zajęli uczniowie ze szkoły w Buczynie, a trzecie drużyna 
z zSP w Radwanicach. Nad prawidłowym przebiegiem kon-
kursu czuwała komisja złożona z opiekunów szkolnych dru-
żyn. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę książkową,  
a zwycięskie drużyny medale.

SP w Buczynie

SP w Buczynie

SP w Buczynie
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Egzamin gimnazJaLny

Uczniowie gimnazjum w dniach 18-20 kwietnia 
2018 roku zmagali się z egzaminami na zakoń-

czenie trzyletniej nauki. Do egzaminu przystąpiło 
38 uczniów. 

Pierwszego dnia przystąpili do pracy z arkuszami 
obejmującymi wiedzę z zakresu historii i WOS-u 
oraz języka polskiego. W drugim dniu rozwiązywali 
testy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,  
a na koniec sprawdzali swoją wiedzę z  języka an-
gielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzo-
nym.Uczniowie przez trzy lata przygotowywali się 
do sprawdzianu gimnazjalnego, rozszerzali swoją 
wiedzę oraz uczestniczyli w zajęciach rozwijających, 
a teraz z niecierpliwością czekają na wyniki swojej 
trzyletniej pracy. Dużym wsparciem podczas egza-
minu byli dla uczniów rodzice, nauczyciele oraz pra-
cownicy szkoły. 

ZSP w Radwanicach

dziEń EuROPEJSki W ZSP

Co to jest Europa? Europa to wielobarwne tra-
dycje i kultura, bogata historia oraz… pięknie 

brzmiące języki! Wiedzą o tym uczniowie ZSP, któ-
rzy  11.05 świętowali Dzień Europejski. 

W ZSP, oprócz języka ojczystego,  dzieci i młodzież 
uczą się francuskiego, angielskiego oraz niemieckie-
go. Właśnie w tych językach: tosia niemczyk (kl. 
VII), Ola Stemplewska,  (kl. II Gimnazjum) nikoś 
murak (kl. III SP) i ada mazur (kl. I SP), zaprezen-
towali utwory muzyczne, wprowadzając europejską 
atmosferę. Gwoździem programu było wystąpienie 
uczniów klasy III b SP, realizujących program „Świa-
tła, kamera…angielski” w ramach projektu „Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie 
Radwanice”. Uczniowie zaprezentowali spektakl 
„Cinderella” („Kopciuszek”) debiutując na scenie ob-
cojęzycznej. W główne role wcielili się: Oliwia krut-
kopad, mateusz kucharski, karina Rusinko, karo-

lina Stachura, klaudia wójcik, marysia Biskup, nikodem murak 
oraz Filip Sierko. Podczas Dnia Europejskiego odbył się również 
konkurs między klasowy. Zadaniem uczniów było przebrać  się i po-
malować w barwy krajów,  które wylosowali przedstawiciele klas. 

Uczniowie ogromnie zaangażowali się 
w przygotowanie. Wielu z nich oprócz 
kolorowych ubiorów i flag przygoto-
wało plakaty, dania, a nawet tańce! 
W kategorii klas 1-3 zwyciężył zespół 
Pani M. Tarkowskiej – klasa 1a, re-
prezentanci Włoch, a w kategorii klas 
4-6 I Gimnazjum– zespół Pani R. Bo-
gusz – klasa  4b, reprezentanci Szwe-
cji.  Dzień Europejski w ZSP zorgani-
zowany został przez Panią M. Murak 
we współpracy z Panią K. Zawis, Panią 
A. Trochanowską oraz Samorządem 
Uczniowskim. 

ZSP w Radwanicach
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Buczynie brali udział 
w konkursie plastycznym „Orzeł biały – nasza duma” 

organizowanym przez senatorów RP oraz Kancelarię Se-
natu.

W związku z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości w tegorocznej odsłonie konkursu wzięły udział: 
Otylia Bilińska (kl.7), urszula Piwko (kl.6) i martyna 

Stępień (kl.7). Dziewczyny wywiązały się z zadania celu-
jąco. Prace plastyczne na etapie okręgowym oceniało jury  
w Legnicy, powołane przez senator Dorotę Czudowską. Na-
płynęło 97 prac z 33 szkół. w konkursie wyróżniono pracę 
naszej uczennicy – martyny Stępień. Wszystkie prace kon-
kursowe będą wyeksponowane na listopadowej wystawie  
w legnickim Muzeum Miedzi. Zwycięskie projekty można zo-
baczyć na stronie pani senator. 

kOnkuRS PLaStyczny „ORzEŁ BiaŁy-naSza duma”

SP w Buczynie

POwiatOwy kOnkuRS czytELniczy

Dnia, 20 marca 2018 roku po 
raz siódmy w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym odbył się Powiatowy 
Konkurs Czytelniczy. 

W tym roku motywem przewodnim 
była książka „Felix, Net i Nika. Gang 
Niewidzialnych Ludzi” autorstwa  
R. Kosika. Uczestnicy konkursu w dwu-
osobowych drużynach podążali tropa-

mi głównych bohaterów, rozwiązując 
zagadki, rebusy, krzyżówki i inne zada-
nia. W szranki stanęło dziewięć drużyn 
z powiatu polkowickiego. Walka była 
bardzo wyrównana, a uczestnicy wyka-
zali się bardzo dużą i szczegółową wie-
dzą dotyczącą treści książki. Drużyna  
w składzie: Urszula Piwko i Magdale-
na Piotrowska ze szkoły podstawowej  
w Buczynie w siedmiu trudnych zada-

niach, straciły tylko jeden punkt (na 56 
możliwych). Nie były jednak jedyny-
mi zagorzałymi czytelniczkami – taką 
samą ilość punktów – 55 – zdobyła dru-
żyna z Jędrzychowa. Konieczna stała 
się dogrywka – dwadzieścia szczegóło-
wych pytań…Ostatecznie I miejsce osią-
gnęła drużyna z Buczyny reprezento-
wana przez u. Piwko i m. Piotrowską,  
II miejsce zajęła drużyna z Jędrzycho-

ZSP w Radwanicach 
SP w Buczynie

Uczennice SP w Buczynie 
- M. Piotrowska i U. Piwko.

Uczennice ZSP w Radwanicach 
- M. Waligóra i H. Kałużka.

POwiatOwy kOnkuRS Języka angiELSkiEgO

Dnia 27 marca 2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym odbył się X Powiatowy Konkurs Języka Angiel-

skiego „ We Love Great Britain.” 

Do rywalizacji przystąpiło 32 uczniów klas IV,-VII z 8 szkół  
z powiatu polkowickiego. Honorowy patronat nad kon-
kursem objął Starosta Powiatu Polkowickiego. Oficjalnego 
otwarcia konkursu dokonała wicedyrektor ZSP w Radwa-
nicach Stanisława Trzeszcz. Konkurs został podzielony na 
dwie części. W pierwszej uczestnicy indywidualnie przy-
stąpili do rozwiązywania testu gramatyczno – leksykalne-
go oraz sprawdzali wiedzę ze znajomości krajów angloję-
zycznych. W drugim etapie uczniowie uczestniczyli w grach  
i zabawach językowych. Koordynatorkami konkursu były 
nauczycielki z ZSP w Radwanicach, pani Alicja Dosiak oraz 
pani Katarzyna Kawecka. 
i miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Polkowicach i otrzymała Przechodni Puchar Starosty.
ii miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
w Radwanicach w składzie: mateusz węgrzynek, 
aleksander chrobak, tomasz dosiak, Szymon Leitan.
Uczniów przygotowała pani Alicja Dosiak oraz pani Ka-

tarzyna Kawecka. iii miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w chocianowie. Laureaci konkursu otrzyma-
li atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Starostę Powiatu 
Polkowickiego. 

wa, a III brązowe ekipa  
z Radwanic w składzie h. 
kałużka i m. waligóra. 
Organizatorami konkursu 
były: Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Radwanicach  
i Gminna Biblioteka Publicz-
na w Radwanicach. Patronat 
nad konkursem sprawo-
wał Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa Metodycznego  
w Polkowicach.

ZSP w Radwanicach
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StRaŻacy w PRzEdSzkOLu Dnia 18 kwietnia br. przedszkolacy z  Pu-
blicznego Przedszkola w Radwanicach 

wielką radością powitały wyjątkowych gości 
- STRAŻAKÓW.  

Pan Patryk Żelejko, Mateusz Konieczny i Marek 
Guszała z Ochotniczej Straż Pożarnej w Radwa-
nicach przyjechali opowiedzieć o swojej pracy. 
W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że 
ich praca nie polega tylko na gaszeniu poża-
rów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom 
podczas powodzi i wypadków samochodowych. 
Cenną wskazówką była informacja, jak dbać  
o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz  
w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń 
podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. 
Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wy-
posażenie, jakim dysponują strażacy podczas 
swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Na za-
kończenie spotkania dzieci utrwaliły sobie nu-
mer alarmowy do straży pożarnej i sytuacje, 
kiedy powinny go używać. Każda z grup zrobiła 
sobie pamiątkowe zdjęcie.

kOnkuRS BEzPiEczny PRzEdSzkOLak

Pod hasłem „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 2018” odbył 
się II Powiatowy konkurs o bezpieczeństwie dla dzieci 

przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Radwani-
cach. 

W konkursie brały udział trzy drużyny reprezentujące 
Przedszkole z Przemkowa, Przedszkole z Buczyny oraz 
Przedszkole z Radwanic. Celem spotkania była:
• popularyzacja wśród dzieci i nauczycieli tematyki pierw-
szej pomocy i edukacji o bezpieczeństwie;
• sprawdzenie wiedzy przedszkolaków z zakresu bezpiecz-
nego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowa-
nia się w różnych sytuacjach;
• poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci poprzez upo-
wszechnienie i pogłębienie wiedzy o bezpieczeństwie;
• promowanie bezpiecznego stylu życia;
• oraz doskonalenie umiejętności pierwszej pomocy i właści-
wych zachowań wobec zagrożeń.

Dzieci brały udział w kilku kon-
kurencjach- zadaniach: rozwią-
zywały zagadki, odpowiadały na 
pytania w formie quizu o bez-
pieczeństwie w domu, na ulicy, 
układały puzzle, wskazywały 
jak i kogo zawiadomią w niebez-
piecznych sytuacjach, miały tak-
że okazję sprawdzić się podczas 
toru przeszkód. Na rozpoczęcie 
i zakończenie wspólnie śpie-
wały piosenkę pt. „Halo panie 
policjancie”, „ Pali się”, „Karetka 
pogotowie”. Nad przebiegiem 
konkursu czuwało zaproszo-
ne przez organizatorki jury 

w składzie przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Radwanicach panowie: Patryk Żelejko, Mateusz Ko-
nieczny i Marek Głuszała. Wszystkie drużyny był przygo-
towane do konkurencji, a samo uczestnictwo w konkursie 
było wielką lekcją o bezpieczeństwie. Przedszkolaki i ich 
opiekunowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufun-
dowane przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola  
w Radwanicach oraz Panią Dyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Radwanicach. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach za 
zaangażowanie i współorganizacje konkursu oraz atrakcję  
w postaci prezentacji wozu i sprzętu strażackiego. Druży-
nom i opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i jednocze-
śnie zapraszamy do kolejnej edycji konkursu, która odbędzie 
się jesienią.

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach
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i miEJScE naSzEJ uczEnnicy na mEmORiaLE 
LEkkOatLEtycznym w zgORzELcu

FinaŁ StREFy LEgnickiEJ w miniPiŁcE RęcznEJ chŁOPcÓw

Uzdolniona sportowo uczennica Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego - Anastazja 

Budzińska odniosła swój kolejny sukces. 

W dniu 28.04.2018 r. w Zgorzelcu odbył się 
lekkoatletyczny Memoriał W. Nowickiego  
i J. Wiatrowskiego. Anastazja startowała  
w zawodach z zawodnikami programu 

”Lekkoatletyka dla każdego”. anastazja  
w skoku w dal zajęła i miejsce z wyni-
kiem 4,54 m. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw!

Dnia 11 kwietnia w SP nr 10 w Głogowie został 
rozegrany turniej kwalifikacyjny o awans do Mi-

strzostw Województwa w minipiłce ręcznej chłopców.

Spośród 4 najlepszych drużyn dawnego województwa 
legnickiego, tzw. Strefy legnickiej, tylko zwycięski zespół 
turnieju mógł uzyskać awans. Nasi zawodnicy rozegra-
li 2 mecze: z SP 9 Legnica i SP 5 Jawor. Niestety, mecz  
z Legnicą przegraliśmy - 11:17.  W kolejnym meczu po-
konaliśmy drużynę z Jawora -14:1. 

klasyfikacja końcowa: i miejsce- SP 9 Legnica- awans 
do finału wojewódzkiego. ii miejsce- SP 10 Głogów.  
iii miejsce- ZSP Radwanice. iV miejsce- SP 5 Jawor

Sklad drużyny: Sebastian korościel (B), Szymon Leitan,  
k. Frankowski, m. kałużka, mateusz zymiak, Jakub Ba-
giński, marek demeszuk, kacper węgrzycki, kosma Żu-

rek, Stanisław Steciąg, kacper Szulc. Opiekunowie- Cecy-
lia Łakomiec, Bartosz Różycki.

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach

klasyfikacja końcowa: i miejsce- SP Białołęka, ii miejsce- 
SP 11 Głogów, iii miejsce- zSP Radwanice

Drużyna dziewcząt ZSP w Radwanicach 6 kwietnia br. 
zagrała w Towarzyskim Turnieju Halowej Piłki Noż-

nej w Białołęce.

Oprócz naszej reprezentacji w turnieju wzięły udział druży-
ny ze Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 8, 
Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 11 z Gło-
gowa i Szkoły Podstawowej w Białołęce. Naszą szkołę repre-
zentowały: Paulina Rymarowicz, Paulina Laszczowska, 

alicja Pakieła, karina maciejewska, kinga nogaj, klau-
dia kusiak, wiktoria korościel, natalia wiśniewska, 
Julia kozłowska, klaudia Łuczak, Roksana Żerebecka. 
Najlepszą Zawodniczkę naszej drużyny została Paulina Ry-
marowicz. Opiekun- Cecylia Łakomiec

tuRniEJ haLOwEJ PiŁki nOŻnEJ dziEwczĄt w BiaŁOŁęcE

ZSP w Radwanicach
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Dnia 26.04. w Roztoce, gmina Dobromierz, odbył się 
Finał Dolnośląskich Biegów Przełajowych w ramach 

XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS, Mieszkańców Wsi i Miast.

W zawodach łącznie wystartowało 505 zawodniczek i za-
wodników. 25 uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
reprezentowało gminę Radwanice i powiat polkowicki. 
Opiekunami grupy byli: Cecylia Łakomiec i Bartosz Różycki.

Wyniki naszych zawodników w poszczególnych kategoriach:
Chłopcy 2006-2005
i miejsce- kasjan Frankowski 
Chłopcy 2006-2005
ii miejsce- marcel ziemba
Dziewczęta 2008-2007
XV miejsce- laura urbańczyk
Dziewczęta 2006-2005

Xii miejsce- Blanka waliszew-
ska
Dziewczęta 2004-2003
XiV miejsce- Paulina Rymaro-
wicz
XVi miejsce- kinga nogaj
Dziewczęta 2002-2001
XViii miejsce- klaudia Łuczak
XiX miejsce- alicja Pakieła

W punktacji gmin, gmina 
Radwanice zajęła 12 miej-
sce na 23 gminy. Natomiast  
w punktacji powiatów 7 miej-
sce na 14 powiatów. Wszyst-
kim Zawodnikom, dziękujemy  
i gratulujemy!

FinaŁ dOLnOŚLĄSki wiOSEnnych BiEgÓw PRzEŁaJOwych

zimOwE tROPiki

Dnia 25 marca 2018, kiedy za oknem szalała spóźnio-
na zima, uczniowie naszej szkoły wyruszyli na podbój 

Tropikalnej Wyspy w Berlinie. 

Na miejscu przywitała ich mgła i opady śniegu, ale po prze-
kroczeniu progu hali, jak za dotknięciem różdżki, znaleźli 
się na wyspie Bali, pełnej egzotycznej roślinności, piasku i 
wody. Wielkim powodzeniem cieszyły się baseny termalne, 
z możliwością wypłynięcia na zewnątrz. Woda ponad 30°C, 
temperatura powietrza -2°C i padający śnieg, to wszystko 
razem robiło niesamowite wrażenie. Tropikalna Wyspa to 
nie jedyna atrakcja wycieczki. Po kilku godzinnym plażowa-

niu uczniowie wybrali się do fabryki czekolady „Confiserie 
Felicitas” w Hornow. Uczniowie przywitani zostali kubkiem 
pysznej gorącej czekolady, następnie obejrzeli film o historii 
firmy oraz o produkcji czekolady. Film był bardzo pomocny, 
ponieważ kolejnym punktem programu było własnoręczne 
dekorowanie czekoladowego medalu. Wielu uczestników 
wykazało się nie lada talentem w tej dziedzinie. Pobyt  za-
kończony został w fabrycznym sklepie ze słodkimi upomin-
kami.

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach
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wicEmiStRzOStwO JakuBa w PuchaRzE Świata

dOLnOŚLĄSki FinaŁ tuRniEJu tEniSa StOŁOwEgO

Dnia 25 marca w Sulikowie 
odbył się Finał Wojewódz-

ki Turnieju Tenisa Stołowego 
XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS - 
Mieszkańców Wsi i Miast.

W turnieju udział wzięli tenisi-
ści z ZSP: Paulina Rymarowicz, 
krystian kijaszko, krystian ko-
łodziej, michał Styczyński i Ja-
kub Bagiński, którzy reprezen-
towali gminę Radwanice i powiat 
polkowicki. Ogółem w turnieju 
wzięło udział 161 zawodniczek  
i zawodników. W klasyfikacji 
końcowej nasi zawodnicy w swo-
ich kategoriach wiekowych zajęli 
miejsca:

 
młodzicy:

Jakub Babiński - XViii 
kadetki:

Paulina Rymarowicz- XVii
kadeci:

krystian kijaszko - XiV 
michał Styczyński - XVii

Juniorzy
krystian kołodziej - XVi. 

W końcowej punktacji na 31 gmin 
biorących udział w finałach gmi-
na Radwanice zajęła 17 miejsce. 
Opiekunką drużyny była Cecylia 
Łakomiec.

ZSP w Radwanicach

Mieszkaniec naszej gminy, Jakub Ry-
marowicz podczas odbywających się  

w dniach 17-20 maja 2018 roku Mistrzostw 
Pucharu  Świata w Budapeszcie wywalczył 
wicemistrzostwo w kategorii K-1 JUN

Inne z osiągnięć młodego zawodnika kick-
boxingu to m.in.: Mistrz Polski Kickboxing Ru-
les (Warszawa), Mistrz Polski Low kick i Mistrz 
otwartych mistrzostw Polski WKA WFMC Kic-
kboxing. 

Serdecznie Gratulujemy 
i życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów!
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wiOSEnny tuRniEJ PiŁki nOŻnEJ

tuRniEJ PiŁki SiatkOwEJ

Dnia 28 kwietnia 2018 r. w sali gimnastycznej w Zespo-
le Szkolno- Przedszkolnym w Radwanicach odbył się 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta.

Turniej otworzył Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piwko. 
W zawodach wzięły udział 4 drużyny, w tym dwie drużyny  
z Radwanic.Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dy-
plomy oraz piłki, natomiast trzy pierwsze drużyny otrzyma-
ły dodatkowo puchary. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i dziękuje-
my za rewelacyjny pokaz umiejętności. Organizatorami Tur-
nieju był Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury. Turniej 
przygotował i prowadził Bartosz Różycki – animator sportu 
na Orliku.

wyniki rozgrywki:
i miejsce: SMS Amator Głogów
ii miejsce: Drużyna z Radwanic
iii miejsce: Grand Volley Polkowice
iV miejsce: OLDBOYS Radwanice

GOK w Radwanicach

W  słoneczny sobotni poranek, 12 maja 2018 r., druży-
ny piłkarskie spotkały się na boisku „Orlik” przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach, aby rozegrać Wio-
senny Turniej Piłki Nożnej. 

Turniej otworzył Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piwko. W ry-
walizacji wzięły udział 4 drużyny, które zagrały mecze systemem 
„każdy z każdym”. Turniej był pełen piłkarskich emocji - w 6 rozegra-
nych meczach, padło aż 45 bramek. Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe dyplomy oraz piłki, natomiast trzy pierwsze druży-
ny otrzymały dodatkowo puchary. Ponadto zawodnik aLan FuR-
man otrzymał nagrodę specjalną dla najlepszego strzelca tur-

wyniki turnieju:
i miejsce: Torpedo
ii miejsce: Tasmania
iii miejsce: OSP Radwanice
iV miejsce: ZSP Radwanice

nieju. Organizatorami Turnieju był Urząd Gminy oraz 
Gminny Ośrodek Kultury. Turniej przygotowali oraz 
prowadzili Bartosz Różycki i Zdzisław Śnioszek – ani-
matorzy sportu na „Orliku”. Kolejne piłkarskie atrakcje  
w Radwanicach już 24 czerwca o godzinie 12:00 w ra-
mach Dni Gminy Radwanice. Zapraszamy!

GOK w Radwanicach
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ROdzaJE SzLakÓw 
tuRyStycznych

szlaki rowerowe

szlaki narciarskie

szlaki kajakowe

szlaki konne

szlaki piesze

ścieżki

Kolor znaków turystycznych nie 
oznacza stopnia jego trudności. 
Wyjątkiem są szlaki narciarskie.

Przez Polskę przebiega 63 tys.
km szlaków turystycznych. 
Są one wyznaczane, znakowane 
i konserwowane przez Polskie 
Towarzystwo Turyszyuczno
-Krajoznawcze (PTTK)

{ZNACZENIE}
znaki tuRyStycznE

Jest to główny i najważniejszy szlak na danym obszrze. Najbardziej warto-
ściowy z punktu turystycznego, przebiega przez najciekawsze krajobrazowo 
i przyrodniczo miejsca danego regionu, np. Główny Szlak Sudecki, Główny 
Szlak Beskodzki, Główny Szlak Świętokrzyski

Trasa dalekobieżna

Szlak doprowadzający 
do charakterystycznych 
miejsc

Krótki szlak łącznikowy, 
czasami też dojściowy

Krótki szlak dojściowy

Znak skrętu, umieszcza-
ny zwykle przed miej-
scem zmiany kierunku 

szlaku

Znak zmiany 
kierunku szlaku

Znak początku 
(końca) szlaku

Znak umieszczany 
w terenach trudnych 

orientacyjnie

kolory ścieżek

Znak początku (końca) 
ścieżki spacerowej

Znak podstawowy ścieżki 
spacerowej, lewy dolny 

trójkąt w kolorze ścieżki 

Ścieżki 
(spacerowe, dojściowe, dydaktyczne i edukacyjne)

Znak wyznaczający 
ścieżkę dojścia do 

obiektu krajoznawczego

Znak wyznaczający 
ścieżkę dojścia do 

punktu widokowego 
(szczytu)

Znak wyznaczający 
ścieżkę dojścia do 
ujęcia wody pitnej 

(źródła)

Znak wyznaczający 
ścieżkę dojścia do 

obiektu noclegowego

oznakowanie 
szlakÓw 

tuRystycznycH

Podział szlaków
Zarząd Główny PTTK wyróżnia następujące rodzaje 
szlaków ze względu na sposób przemieszczania się:
• szlaki piesze (górskie i nizinne)
• szlaki rowerowe (górskie i nizinne)
• szlaki kajakowe
• szlaki jeździeckie (górskie i nizinne)
• szlaki narciarskie (górskie i nizinne)
Nie jest to jedyny podział szlaków, np. ze względu na 
zwiedzane obiekty i charakter szlaki można podzielić 
na:
• szlaki historyczne
• szlaki przyrodnicze
• szlaki pielgrzymkowe
• inne szlaki turystyczne.

Zbliża się czas wakacji. Czas w którym częściej po-
dróżujemy, wyjeżdżamy na wycieczki, aby odpocząć, 
uczymy się nowych rzeczy, a przede wszystkim uważ-
nie obserwujemy i podziwiamy miejsca do których 
się udajemy. Często  nasze wycieczki czy też wakacyj-
ne wyprawy zamieniamy w pasjonującą i edukacyj-
ną przygodę. Chętnie wybieramy się też na rodzin-
ny spacer lub wycieczkę rowerową. Wszystkie formy 
wypoczynku zapewniają wspaniałe widoki, kontakt 
z przyrodą i podziwianie zmieniających się pór roku, 
wtedy też przyroda staje się nam szczególnie bliska.  
Podróże i wycieczki to nie tylko rekreacja i relaks. Wy-
szukujemy również miejsc, gdzie możemy się ”czegoś 
nauczyć”... 
Zanim udadzą się Państwo na piesze wędrówki, rowe-
rowe i konne przejażdżki,  kajakowe spływy czy też zi-
mową porą na zjazdy narciarskie warto przypomnieć 
sobie podstawowe znaki turystyczne, które znajdzie-
my na wyznaczonych trasach. Znajomość oznakowania 
tras turystycznych z pewnością ułatwi Państwu po-
ruszanie się po trasie i zwiedzanie ciekawych miejsc  
i okolicy, a przede wszystkim pozwoli spokojnie dotrzeć 
do wyznaczonego celu.

Szlaki piesze (górskie i nizinne)
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    Stanica wodna   Plan sytuacyjny Pole biwakowe

Szlaki kajakowe

Szlaki rowerowe (górskie i nizinne)

Znak szlaku z kilome-
trażem mierzonym 

w górę rzeki

Niebezpieczeństwo          Pale         Pływające pale Nisko zwisająca lina

Przykładowe znaki ostrzegawcze

120 km GÓRKA PTTK 
PŁASKA

kolory szlaków

Znak podstawowy 
szlaku rowerowego 
lokalnego

Znak początku (końca) szlaku 
rowerowego lokalnego

Znak zmiany kierunku 
szlaku rowerowego 
lokalnego

Znak przeznaczony do 
umieszczania na drogach 
publicznych

Znak podstawowy, pasek  
środkowy w kolorze znaku

Kierunkowskaz, strzałka 
kierunkowa w kolorze 
szlaku

Trudny odcinek 
szlaku, wymagający 

zmniejszenia szybko-
ści jazdy

Rozwidlenie 
szlaku

Niebezpieczny 
odcinek szlaku

Przeszkoda na 
szlaku, obowiązek 

zatrzymania się

Znak podstawowy szlaku 
konnego

Znak początku (końca) szlaku 
konnego

Znak umieszczany 
na rozwidleniu

Znak umieszczany 
przed rozwidleniem

Znak informujący 
o zmianie kierunku 

lub o tym, że przebieg 
szlaku nie może być 
wystarczająco ozna-

kowany

Znak informujący 
o postoju lub 

popasie

Szlaki konne
kolory szlaków

kolory szlaków

Szlaki narciarskie

STOP

Przykładowe znaki ostrzegawcze

Szlaki turystyczne są znakowane w celu ułatwienia tury-
stom dotarcia do najciekawszych miejsc regionu. Szlaki lą-
dowe wykorzystują biegnące w terenie drogi i ścieżki, szlaki 
wodne przebiegają zaś przez spławne akweny i cieki wodne. 
Ze względów historycznych większość szlaków w Polsce ma 
oznakowanie zgodne z instrukcją znakowania szlaków tury-
stycznych PTTK. W Polsce na obszarze parków narodowych 
i rezerwatów przyrody są to zazwyczaj jedyne dopuszczalne 
trasy, po których mogą poruszać się turyści bez specjalnego 
zezwolenia.

W Polsce ustalone jest oznaczanie szlaku pieszego za po-
mocą trzech przylegających do siebie poziomych pasków, 
umieszczanych na drzewach, murach, skałach itp. Dwa ze-
wnętrzne paski są barwy białej, natomiast środkowy jest 
wypełniony dowolną inną niż biała (np. czarną, czerwo-
ną, niebieską, zieloną czy żółtą) farbą. Znaki powinny być 
umieszczone w taki sposób, aby zachowana była widoczność 

kolejnego do przodu i do tyłu, nie rzadziej jednak niż co 
50 m.. Kolor, którym oznaczony jest szlak nie ma związku z 
trudnością szlaku, w przeciwieństwie do oznaczeń szlaków 
narciarskich – gdzie kolor określa stopień trudności trasy 
narciarskiej. Szlak główny jest zawsze oznaczony kolorem 
czerwonym np. Główny Szlak Beskidzki, Główny Szlak 
Sudecki, Główny Szlak Świętokrzyski, Szlak Orlich Gniazd. 
Szlak główny zwykle jest poprowadzony przez najbardziej 
spektakularne, a jednocześnie najciekawsze krajobrazowo 
i przyrodniczo miejsca danego regionu (w górach zwykle 
przez najwyższe kulminacje danego pasma). Na pewno nie 
obejmuje jednak wszystkich wartych zobaczenia atrakcji w 
danym regionie, gdyż jest to niemożliwe. Często do bardzo 
interesujących miejsc nie są poprowadzone w ogóle szlaki 
turystyczne. Prace znakarskie na terenie parków narodo-
wych wykonuje PTTK w porozumieniu z dyrekcjami par-
ków, zaś poza parkami można spotkać zarówno szlaki zna-
kowane przez PTTK, jak i przez inne instytucje (np. gminy, 
zarządy parków krajobrazowych itp.). Część ze szlaków 
znakowanych nie przez PTTK stosuje oznaczenia zgodne 
z PTTK, inne stosują własne. Specyficzne oznakowanie 
posiadały szlaki wolnościowe. Znakowanym szlakom tury-
stycznym może towarzyszyć odpowiednia infrastruktura 
turystyczna: tablice z opisem szlaku, czasami przejścia itp., 
miejsca do odpoczynku i ochrony przed złymi warunkami 
atmosferycznymi, sztuczne ułatwienia, spotykane zwłasz-
cza na terenach wysokogórskich, w postaci schodów, porę-
czy, drabinek, klamr, łańcuchów itp.

Źródło:www.wikipedia.pl
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    Bezpieczne wakacJe naD woDĄ
Rozpoczynają się wakacje! 

Czego się wystrzegać i na co zwracać uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie? 
Przypominamy o kilku ważnych zasadach bezpiecznego zachowania w wodzie, 

nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku.

gdzie wolno się kąpać?

• strefa dla nieumiejących się pływać oznaczana jest 
bojkami koloru czerwonego (wysokość wody do 120m)
•  strefa dla umiejących pływać oznaczana jest bojkami 
koloru żółtego (o maksymalnej głębokości do 4 m)

Przed rozpoczęciem kąpieli:

wykonaj kilka prostych ćwiczeń (skłony, przysiady itp.),
schłodź wodą twarz, kark, oraz okolice klatki piersiowej

Bezpieczne OPaLaniE

• przed opalaniem zabezpiecz skórę kremem lub olejkiem z filtrem,
• korzystaj z nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych,
• staraj się opalać w ruchu, np. grając w piłkę,
• nie plażuj na wydmach i na pomostach
• jeśli opalasz się po raz pierwszy, skróć czas przebywania na słońcu  
do minimum,
• nie opalaj się w godzinach szczególnie silnego nasłonecznienia,
• pij dużo płynów,
• po kąpieli słonecznej, a przed wejściem do wody schłodź ciało,

Przed korzystaniem z kąpieli, koniecznie zapoznaj się  
z regulaminem obowiązującym na danym akwenie!

 P a m i ę t a J !!!

• kąp się tylko w miejscach strzeżonych przez ratowników wodnych
• stosuj się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników wodnych
• nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób
• nie zaśmiecaj terenu
• nie skacz do wody
• nie kąp się sam
• korzystaj z urządzeń oraz sprzętu pływającego znajdujących się na terenie kąpieliska lub basenu 
zgodnie z regulaminem
• woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, może nagle stać się groźnym, niebezpiecznym żywiołem
• zdecydowana większość utonięć jest rezultatem lekkomyślności i brawury ludzi
• dzieci poniżej 7 roku życia korzystają z kąpieli, tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.

co zabrać ze sobą nad wodę?

strój kąpielowy, ręcznik, czepek – obo-
wiązkowo jeśli korzystamy z basenu, 
okulary do pływania i klapki, ubranie na 
zmianę, nakrycie głowy, sprzęt asekura-
cyjny dla początkujących (koło ratunko-
we, deskę do pływania, rękawki), krem 
lub olejek z filtrem do opalania, wodę do 

picia i jedzenie.

WAKACJE 
2018

kiedy się kąpać

• gdy woda ma powyżej 18°C, 
a najlepsza temperatura to 22-25°C
• gdy jesteś wypoczęty -między kolej-
nymi kąpielami rób dłuższe przerwy 
na wypoczynek
• gdy ratownik wodny wywiesza białą 
flagę

!

Biuletyn informacyjny 
uRzędu gminy RadwanicE

strona 44



strona 45

Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

gdzie niE naLEŻy się kąpać!!!

• w miejscach niestrzeżonych przez ratowników wodnych,
• przy falochronach,w stawach hodowlanych i basenach 
przeciwpożarowych,
• w pobliżu kanałów ściekowych,
• na trasach żeglugowych, w potach i przystaniach wodnych,
• w miejscach o bagnistym dnie i nieuregulowanych wyso-
kich brzegach

kiedy naLEŻy szybko wyjść z wody?!

• kiedy ratownik wodny wzywa do wyjścia lub wywiesza 
czerwoną flagę,
• gdy jest ci zimno i masz dreszcze,
• zawsze gdy odczuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu 
mięśni,
• gdy nastąpiło nagłe pogorszenie pogody

Jak sobie POmÓc? 
w przypadku:

wychłodzenia – wykonaj kilka 
prostych ćwiczeń gimnastycz-
nych, załóż suche ubranie.

Przegrzania 
– skorzystaj z chłodnego natry-
sku lub schłodź wodą kark, klat-
kę piersiową i głowę, przenieś 
się w zacienione miejsce i pij 
dużo płynów.

wyczerpania sił 
– połóż się na wodzie na plecach 
i oddychaj miarowo. Staraj się 
zachować spokój. Poproś o po-
moc współuczestników kąpieli.

Skurczu mięśni 
– przyjmij wygodną pozycję, 
staraj się rozciągnąć mięsień  
i rozmasować bolące miejsce.

zachłyśnięcia wodą 
– utrzymuj twarz nad po-
wierzchnią wody w pochyle-
niu ciała do przodu, staraj się 
opanować kaszel i wyrównać 
oddech. Jak najszybciej wyjdź  
z wody i odpocznij. 

kiedy niE naLEŻy wchodzić do wody?!

• gdy wywieszona jest czerwona flaga,
• gdy jesteś zmęczony lub źle się czujesz,
• gdy jest ci zimno,
• po dłuższym przebywaniu na słońcu,
• po zjedzeniu obfitego posiłku lub gdy jesteś głodny,
• kiedy woda ma temp. poniżej 14 stopni,
• po zmroku, późnym wieczorem,
• gdy nadchodzi burza,
• gdy fala przekracza 70 cm,
• gdy występują silne prądy

Pierwsza pomoc 
w przypadku omdlenia

• ułożyć poszkodowanego na plecach  
z nogami lekko uniesionymi do góry,
• umożliwić poszkodowanemu swo-
bodny dostęp do świeżego powietrza,
• stosować zimne okłady na głowę,
• podawać chłodne napoje,
• powiadomić o zdarzeniu ratownika 
wodnego lub odpowiednie służby (999, 
998, 997, 112)

numery telefonów alarmowych:

Europejski numer alarmowy 112
Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998
Policja 997

Zasady wzywania pomocy 
1. Przedstaw się
2. Podaj numer telefonu
    z którego dzwonisz
3. Podaj adres miejsca w którym się znajdujesz 
    oraz punkty charakterystyczne
4. Opisz przebieg wypadku
5. Opisz stan i liczbę ofiar wypadku
6. Poczekaj aż dyżurny zada Ci wszystkie niezbędne pytania 
    i zakończy rozmowę 
7. Nie przerywaj rozmowy pierwszy
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    taBELE LigOwE           wyniki Rundy wiOSEnnEJ

KLASA A 2017/2018 - GRUPA LEGNICA 1

KLASA OKRĘGOWA 2017/2018 - GRUPA LEGNICA
Płomień Radwanice

zadzior Buczyna

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 10.03.2018 r. Iskra Księginice Płomień Radwanice 1:1

2. 16.05.2018 r. Płomień Radwanice Iskra Kochlice 3:3

3. 01.05.2018 r. Kuźnia Jawor Płomień Radwanice 1:0

4. 7.04.2018 r. Płomień Radwanice          Dąb Stowarzyszenie Siedliska  2:1

5. 14.04.2018 r. KS Legnickie Pole Płomień Radwanice 3:3

6. 21.04.2018 r. Płomień Radwanice GKS Męcinka 3:0

7. 28.04.2018 r. Sparta Rudna Płomień Radwanice 2:1

8. 3.05.2018 r. Płomień Radwanice  Prochowiczanka Prochowice 2:1

9. 6.05.2018 r. Zamet Przemków Płomień Radwanice 6:1

10. 12.05.2018 r. Odra Chobienia Płomień Radwanice 2:0

11. 19.05.2018 r. Płomień Radwanice Huta Przemków 3:0

12. 26-27.05.2018 r. Czarni Rokitki Płomień Radwanice 0:5

13. 31.05.2018 r. Płomień Radwanice Grom Gromadzyń-Wielowieś 3:0

14. 03.06.2018 r. Konfeks Legnica Płomień Radwanice 7:2

15. 09.06.2018 r. Płomień Radwanice Kaczawa Bieniowice

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 31.03.2018 r. Gwardia Białołęka LzS Buczyna 1:2

2. 16.05.2018 r. LzS Buczyna Zawisza Serby 0:3

3. 25.03.2018 r. Dragon Jaczów LzS Buczyna 2:0

4. 7.04.2018 r. Victoria Siciny LzS Buczyna 3:3

5. 15.04.2018 r. LzS Buczyna  Victoria Parchów 1:0

6. 22.04.2018 r. Stal II Chocianów LzS Buczyna 10:3

7. 29.04.2018 r. LzS Buczyna Sokół Jerzmanowa 2:5

8. 03.05.2018 r. Pogoń Góra LzS Buczyna 3:1

9. 6.05.2018 r. LzS Buczyna Orzeł Czerna 2:3

10. 13.05.2018 r. Mieszko Ruszowice LzS Buczyna 2:1

11. 20.05.2018 r. LzS Buczyna Łagoszowia Łagoszów 3:3

12. 27.05.2018 r. Korona Czernina LzS Buczyna 3:1

13. 31.05.2018 r. LzS Buczyna LZS Komorniki 3:2

14. 3.06.2018 r. Kalina Sobin LzS Buczyna 1:2

15. 10.06.2018 r. LzS Buczyna Iskra Droglowice
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wakacyJna kRzyżÓwka Dla Dzieci

1. cukrowa na patyku
2. do robienia zdjęć
3. nakręcisz nią film
4. najgorętsza pora roku
5. z daszkiem, chroni głowę przed słońcem
6. Przeciwsłoneczne
7. co to za owoce?

8. dmuchana łódka do pływania przy brzegu
9. Rozkładane krzesełko do opalania na plaży
10. Służy do grania, np. w siatkówkę
11. ma kierownicę, siodełko i dwa pedały
12. zbieramy je nad morzem
13. Pyszne i zimne. mogą być w kubeczku lub na patyku
14. np. alpy lub Bieszczady
15. możesz polecieć nim na wakacje
16. Łowisz nią ryby
17. Egzotyczne drzewo na którym rosną kokosy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

KUPON

hasło: ............................................... 
............................................................. 

Imię i Nazwisko: ................................................. 
.................................................................................... 
Adres zamieszkania: ........................................ 
.................................................................................... 
wiek: ........................................................................

* wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
w konkursie  
  ....................................................... 
  podpis rodzica/opiekuna

wakacyjna krzyżówka dla dzieci.
Zapraszamy dzieci z terenu Gminy Radwa-
nice w wieku od 6 do 13 lat do udziału  
w wakacyjnym konkursie krzyżówko-
wym. Odpowiedzi prosimy wysyłać na ad-
res: Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemy-
słowa 17, 59-160 Radwanice, (na kartkach 
pocztowych z naklejonym kuponem i do-
piskiem „Wakacyjna krzyżówka”. Wśród 
osób, które nadeślą prawidłowe rozwią-
zanie wylosujemy nagrodę w postaci ze-
stawu gier planszowych i edukacyjnych. 
Na rozwiązania czekamy do 31 lipca 2018 
r. Udział dziecka w konkursie jest jedno-
znaczny z wyrażeniem zgody rodzica/
opiekuna na publikację danych osobo-
wych (imienia i nazwiska) zwycięzcy kon-
kursu w kolejnym wydaniu Biuletynu In-
formacyjnego Urzędu Gminy Radwanice.

Biuletyn informacyjny 
uRzędu gminy RadwanicE
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KUPON

„Biuletyn nr 14”

R O Z W I Ą Z A N I E :

1 2 3

wyniki kRzyŻÓwki  
z BiuLEtynu nR 13

W poprzednim numerze 
naszego „Biuletynu” ha-
sło prawidłowo rozwiąza-
nej krzyżówki  brzmiało: 
„Wesoła myśl jest niczym 
wiosna, otwiera pąki na-
tury ludzkiej”. Spośród 
prawidłowo nadesłanych 
rozwiązań wylosowane zo-
stały 3 osoby, które otrzy-
mały w nagrodę blendery 
kielichowe. W losowaniu 
najwięcej szczęścia miały  
pane:  anna Pulkowska 
z Przesiecznej, marzena 
Janusek z Radwanic, oraz 
pan Sebastian zymiak  
z Radwanic. Gratulujemy!

kRzyŻÓwka  
nR 14 

Odpowiedzi prosimy wysy-
łać na adres: urząd gminy 
Radwanice, ul. Przemysło-
wa 17, 59-160 Radwanice, 
(na kartkach pocztowych  
z naklejonym kuponem i do-
piskiem „Krzyżówka - Biu-
letyn nr 14”). wśród osób, 
które nadeślą prawidłowe 
rozwiązania rozlosujemy 
3 nagrody niespodzianki. 
na rozwiązania czekamy 
do 31 lipca 2018 r. (roz-
wiązania mogą przesyłać 
wszyscy mieszkańcy Gminy 
Radwanice). Udział w kon-
kursie jest jednoznaczny  
z wyrażeniem zgody na pu-
blikację danych osobowych 
(imienia i nazwiska) zwy-
cięzcy konkursu w kolejnym 
wydaniu Biuletynu Infor-
macyjnego Urzędu Gminy.
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