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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego 2019 Roku, 

Wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Radwanice,
życzymy dni pełnych miłości 

i wspaniałych przeżyć w gronie najbliższych.
Niech ten wyjątkowy czas, będzie czasem refleksji nad tym, 

co dla nas najważniejsze, a radość i wyjątkowy nastrój
towarzyszą wszystkim przez cały rok.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Flak

z radnymi Gminy Radwanice
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Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Radwanice

 Serdecznie dziękuję za udzielone poparcie mojej osobie w wyborach 
samorządowych. Rozpoczynając nową pięcioletnią kadencję z optymizmem 
patrzę na czekające mnie obowiązki. Obejmując po raz drugi urząd Wójta Gmi-
ny Radwanice chciałbym aby zadania, które stają przede mną były odzwiercie-
dleniem Państwa potrzeb i oczekiwań. Realizowany kierunek rozwoju gminy 
Radwanice jest naszym wspólnym celem, o którym musimy pamiętać.
 Gratuluję wszystkim radnym wybranym w tegorocznych wyborach, 
życząc efektywnej współpracy dla dobra naszej gminy.
 Czytając aktualne wydanie Biuletynu zachęcam Państwa do zapozna-
nia się z artykułem dotyczącym obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Dziękuję mieszkańcom za tak liczny udział w uroczystościach 
gminnych. Pamiętajmy wypowiedziane przeze mnie słowa  „Wolność nie zosta-
ła nam dana raz na zawsze, o wolność trzeba dbać, wolność należy pielęgnować.” 

Od 2019 rOku nie będzie kOmunikatów SmS !!!
kOmunikaty SmS zaStąpiOne zOStaną aplikacją 
        
           „bliSkO”Szanowni mieszkańcy gminy radwanice! Od roku 2019 dotychcza-

sowe komunikaty w formie SmS zostaną zastąpione nową aplikacją 
„Blisko”. Forma powiadomień SMS zostanie stopniowo wygaszana, w związ-
ku z czym komunikaty SMS nie będą już do Państwa przesyłane. 

Jeśli chcą Państwo nadal bezpłatnie otrzymywać informacje o: 
imprezach kulturalnych i sportowych, ważnych wydarzeniach  
z terenu gminy, bezpłatnych badaniach lekarskich i programach 
zdrowotnych, awariach (wody, prądu, gazu), zagrożeniach me-
teorologicznych, konieczności ewakuacji mieszkańców z okre-
ślonych rejonów - zapraszamy do zarejestrowania się w bez-
płatnej aplikacji „BLISKO”. 

Pozdrawiam
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Więcej o aplikacji na 
ostatniej stronie.

 Od początku 2019 roku systematycznie będzie wygaszany system powiadamiania SMS. W zamian wprowa-
dziliśmy aplikację na telefon „BLISKO”. Proszę o zainstalowanie w swoich telefonach aplikacji abyśmy skutecznie mogli 
Państwa powiadamiać o wydarzeniach i zagrożeniach na terenie gminy.
 Podsumowaniem roku odnośnie zrealizowanych przedsięwzięć  infrastrukturalnych jest „Dodatek inwesty-
cyjny”, w którym przeczytacie Państwo o zbudowanych drogach, sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych i innych  
wykonanych zadaniach w mijającym roku.
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Dnia 22 listopada 2018 roku odbyła się inauguracyjna Sesja Rady Gminy 
VIII kadencji. 

Otwarcia obrad I sesji Rady Gminy dokonał radny senior – p. Józef Olejnik. Pod-
czas obrad radni z rąk pani Marty Młodeckiej  - przewodniczącej Gminnej Komisji 
Wyborczej uroczyście odebrali zaświadczenia o wyborze, a następnie przystąpili 
do złożenia ślubowania.

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 

na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. - Tak mi dopomóż Bóg.” 

Ślubowanie uroczyście złożyło 15 radnych wybranych w wyborach samorządo-
wych 21 października 2018 r. 
Kolejnym realizowanym punktem porządku obrad było wręczenie zaświadczenia 
przez przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Radwanicach p. Martę Mło-
decką Wójtowi Gminy Radwanice p. Pawłowi Piwko. Tuż po odebraniu zaświad-
czenia Wójt Gminy Radwanice przystąpił do złożenia ślubowania

inauguracyjna SeSja rady gminy

Wójt Gminy Radwanice odbiera zaświadeczenie z rąk 
Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej.

Od lewej: Adam Niedośpiał, Krzysztof Nonas, Zbigniew Łaszewski, Józef Olejnik, Henryk Tesarski, Joanna Krell, Marek Najwer, Ewa Flak, 
Magdalena Szymańska, Dominika Szkudło, Karolina Żyta, Sylwia Sawicka, Jan Różycki, Marzena Wojciechowska.

"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powie-
rzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 

gminy. -  Tak mi dopomóż Bóg."

Powołana podczas I posiedzenia sesji Rady Gminy komisja skrutacyj-
na ustaliła przebieg i wyniki głosowania tajnego w celu wyboru prze-
wodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodni-
czącą Rady Gminy Radwanice została wybrana pani Ewa Flak, funkcję 
wiceprzewodniczącej Rady Gminy pełnić będzie pani Dominika 
Szkudło. Powołana Rada Gminy podczas posiedzenia zajmowała się 
także kwestiami związanymi z wyborem delegata do ZGZM, którym 
wybrana została p. Dominika Szkudło, ustaleniem wysokości diet dla 
radnych oraz wynagrodzeniem Wójta Gminy, sprawami związanymi 
z budżetem gminy oraz podatkiem rolnym, konsultacjami z miesz-
kańcami. Wszystkie podjęte uchwały dostępne są w aplikacji eRada  
- https://euslugi.radwanice.pl/euslugi-app/. 

W wyborach 21 października br. kandydujący na stanowisko Wójta 
Gminy Radwanice – p. Paweł Piwko uzyskał 79,32% głosów popar-
cia. Frekwencja w Gminie wyniosła 54,15%.

Kadencja Rady Gminy 
2018-2023

1.  Ewa Flak– Radwanice,
2.  joanna krell– Drożyna, Drożów
      Jakubów,
3.  Krzysztof lelicki-jeżewski  
       – Nowa Kuźnia, Nowy Dwór, 
      Teodorów
4.  zbigniew Łaszewski– Lipin,
      Łagoszów Wlk., Dobromil
5.  marek najwer- Przesieczna, 
      Borów
6.  adam niedośpiał - Radwanice,
7.  Krzysztof  Nonas- Buczyna,
8.  józef Olejnik – Łagoszów Wlk.
9.  jan różycki - Radwanice,
10.  Sylwia Sawicka - Sieroszowice,
11.  dominika Szkudło 
         - Kłębanowice,
12.  magdalena Szymańska
         - Radwanice
13.  Henryk tesarski  -Radwanice,
14.  marzena wojciechowska 
        - Strogoborzyce, Ułanów, 
         Sieroszowice, 
15.  Karolina Żyta- Radwanice
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pOzySkane śrOdki zewnętrzne w rOku 2018
w 2018 roku gmina radwanice pozyskała środki zewnętrzne (dotacje celowe i pożyczki)

na różnego rodzaju inwestycje oraz działania 
z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska na łączną kwotę 

10 079 637,14 zł. 
lp. nazwa zadania kwOta pOzySkanej 

dOtacji
1. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radwanice” 23 849,00 zł.
2. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Radwanice poprzez wymianę źródeł 

ciepła- ETAP I” 199 167,99 zł.

3. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Radwanice poprzez wymianę źródeł 
ciepła- ETAP II” 181 790,16 zł.

4. „Doposażenie w sprzęt ratowniczy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Radwanice” 18 623,88 zł.

5. Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP w Radwanicach 5 000,00 zł.
6. „Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) dz. nr 233, 243/3, 243/5, 247/3 Obręb 

Buczyna- 0+000- 0+369,4 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]” 268 007,00 zł.

7. „Przebudowa drogi gminnej nr 101030D ul. Stolarska obręb Radwanice- 0+000- 0+545 
[intensywne opady deszczu październik 2017 r.] 904 015,00 zł.

8. „Przebudowa drogi gminnej nr 101028D ul. Polna obręb Radwanice- 0+000- 0+540 [in-
tensywne opady deszczu sierpień 2017 r.] 674 062,00 zł.

9. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice i Strogoborzyce 
wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków w obrębie m. 
Buczyna i budowa rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice dla oczyszczalni ścieków”

6 988 774,15 zł. 
w tym:

dotacja 741 713,15 zł.
pożyczka 6 247 061,00 zł.

10. „Buczyna druga dojazdowa do gruntów rolnych” 75 009,90 zł.
11. Remont w zakresie termomodernizacji budynku strażnicy w Sieroszowicach 19 995,00 zł.
12. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności spo-

łecznej wraz z zagospodarowaniem placu zabaw 190 442,00 zł.

13. Przebudowa ul. Głogowskiej w Radwanicach 300 000,00 zł.
14. „Umiem Pływać” 15 000,00 zł.
15. Dotacje dla Klubów Sportowych 36 000,00 zł.
16. Przebudowa drogi w Jakubowie wraz z budową parkingu przy cmentarzu komunalnym 166 873,26 zł.
17. „Wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości wsród dzieci szkolnych w wieku od 10 do 15 lat 

jako element profilaktyki chorób układu krążenia na terenie Gminy Radwanice”
7 424,80 zł

18. „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 
roku życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2018”

5 600,00 zł.

UWAGA 

KONKURS ! 
 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. można 
zgłaszać  inicjatywy do czwartej 

edycji konkursu „Organizacje spo-
łeczne dla mieszkańców gminy”, w 
którym nagradzane będą projekty zre-
alizowane w roku 2018. Według regu-
laminu do konkursu mogą przystąpić 

organizacje społeczne, stowarzysze-
nia oraz grupy nieformalne skupiające 
minimum 7 pełnoletnich osób (z wy-
znaczonym liderem) z terenu gminy 
Radwanice. Każda organizacja może 
zgłosić tylko 1 inicjatywę! Szczegóło-
we warunki zgłoszenia znajdują się  
w regulaminie konkursu, który można 
znaleźć na stronie internetowej gmi-
ny w zakładce BIP – Uchwały Rady 
Gminy - uchwała XXIV/124/13 z dn. 
24.10.2013 r. Formularz zgłoszeniowy 
znajdą Państwo w regulaminie konkur-

su oraz na stronie internetowej gminy 
w zakładce druki do pobrania. Ponadto 
druk formularza można uzyskać w biu-
rze  nr 4 Urzędu Gminy w Radwanicach.

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze 
inicjatywy:

I nagroda - 1500 zł
II nagroda - 1000 zł 
III nagroda 500 zł 

czekamy na zgŁOSzenia ! ! !
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Struktura organizacyjna

1/ wójt gminy      tel. 76/831-14-78
2/ Referat Finansowy
     - Skarbnik Gminy     tel. 76/759-20-36
 - stanowisko ds. dochodów i płac   tel. 76/759-20-24
 - stanowisko ds. księgowości budżetowej  tel. 76/759-20-23
 - stanowisko ds. księgowości i inkasa opłat  tel. 76/759-20-18
 - stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych  tel. 76/759-20-17
 - stanowisko ds. księgowości podatkowej  tel. 76/759-20-35
3/ Referat Organizacyjny
 - Sekretarz Gminy     tel. 76/759-20-33
 - stanowisko ds. promocji gminy   tel. 76/759-20-19
 - stanowisko ds. oświaty i zdrowia    tel. 76/759-20-25
 - stanowisko ds. kadr i obsługi rady gminy  tel. 76/831-14-78
 - stanowisko ds. biura obsługi klienta   tel. 76/759-20-21
 - stanowisko ds. informatyki   tel. 76/759-20-16
4/ referat obywatelski
 - Z-ca Kierownika USC i dowody osobiste  tel. 76/759-20-34
 - stanowisko d/s obywatelskich   tel. 76/759-20-15
5/ Referat gospodarczy
 - stanowisko ds. remontów i archiwum  tel. 76/759-20-48
 - stanowisko ds. melioracji i ochrony środ.  tel. 76/759-20-37
 - stanowisko ds. utrzymania dróg i czystości  tel. 76/759-20-28
 - stanowisko ds. obsługi inwestora i mienia kom tel. 76/759-20-38
 - stanowisko ds. planowania przestrzennego
   i gospodarki nieruchomościami  tel. 76/759-20-27
6/ Referat inwestycyjny
 - stanowisko ds. inwestycji    tel. 76/759-20-26
 - stanowisko ds. zamówień publicznych  tel. 76/759-20-14
 - stanowisko ds. funduszy europejskich i kraj  tel. 76/759-20-42
 - stanowisko ds. inwestycji i remontów  tel. 76/759-20-40

Struktura Organizacyjna urzędu gminy dane urzędu gminy 
i struktura organizacyjna
od 1.01.2019 r.

Dane do pism:
Urząd Gminy w Radwanicach
lub Wójt Gminy Radwanice
59-160 Radwanice
ul. Przemysłowa 17

Dane do faktur:
Gmina Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice
NIP 692-22-56-490

budŻet gminy w rOku 2018

plan wydatków budżetu : 42.278.625,00 zł

pozostałe wydatki
     4%

Inwestycje 
    50%

Oświata
20%

Kultura i sport
2%

Administracja
     publiczna 
      8%

pomoc społeczna
         i zdrowie
             14%

„janosikowe” 2%
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Uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości  rozpoczęły się o godz. 10.00 uroczystą Mszą Św.  

w radwanickim Kościele. 

Tuż po mszy, wspólnie odśpiewano Hymn Polski. Po nabożeństwie 
odbył się piękny koncert w kosciele p.w. Niepokalanego Serca NMP  
w Radwanicach. Zespół wokalno-instrumentalny Artes Ensemble za-
prezentował program pt. „Droga do wolności”. Artyści zabrali publicz-
ność w muzyczną podróż do czasów związanych z niepodległością.  Nie 
zabrakło utworów Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, a także 
rodzimych pieśni patriotycznych oraz ludowych. Publiczność nagrodzi-
ła koncert owacją na stojąco. Następnie odbyło się uroczyste przejście 
na Skwer przy ul. Przemysłowej, prowadzone przez Orkiestrę dętą ZG 
Polkowice – Sieroszowice oraz poczty sztandarowe: OSP w Radwani-
cach, Szkoła Podstawowa w Buczynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Radwanicach, Polski Związek Łowiecki – Koło łowieckie „Jaźwiec” 
oraz górników z Radwanic. Na placu Wójt Gminy Radwanice – Pan 
Paweł Piwko, wraz z przedstawicielami seniorów oraz uczniów szkół  
z terenu gminy, odsłonili pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od-
słonięty pomnik pozwoli na zawsze zapamiętać tę wyjątkową rocznicę 
odzyskania Niepodległości. 

100-lecie niepodległosci
1918 - 2018

,

w Gminie 
Radwanice

Biuletyn Informacyjny 
urzędu gminy radwanice

Wójt Gminy Radwanice - Paweł Piwko składa kwiaty pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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Organizatorem obchodów 
była Gmina Radwanice, Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny, przy 
współpracy Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego, Staro-
stwa Powiatowego w Polkowi-
cach oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

Po oficjalnych uroczystościach, zaproszono seniorów  
i gości do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, gdzie świę-
towano Gminny Dzień Seniora. Najstarszy senior, Pan 
Jan Bielski ze Strogoborzyc, otrzymał od Wójta Pawła 
Piwko bukiet kwiatów wraz z życzeniami. Po obiedzie, 
zespół „Swojacy” zaprosił wszystkich do  śpiewania 
znanych i lubianych pieśni patriotycznych i ludowych. 
Seniorzy otrzymali specjalne śpiewniki niepodległo-
ściowe, aby móc śpiewać razem z zespołem. W ten spo-
sób, mieszkańcy gminy Radwanice uczcili setną roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Delegacja z ZSP w Radwanicach składa kwiaty pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Radni Powiatowi Pani Izabela Jokiel i Pan Tadeusz Flak  składają 
kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Koncert Zespołu Artes Ensemble.

Zespół „Swojacy”.

GOK
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Informujemy, że Gmina Radwanice uruchomiła zapowiada-
ną wcześniej bazę gruntów przeznaczonych pod zabudowę. 

Na stronie internetowej Gminy Radwanice www.radwanice.pl  
pojawiła się zakładka zatytułowana: Działki budowlane 
na sprzedaż. Jeżeli są Państwo w posiadaniu takich działek  
i chcą je sprzedać - prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy. 
Umieścimy Państwa ofertę  w naszej bazie i ułatwimy kontakt 
z potencjalnym inwestorem. W celu uzyskania szczegółowych 
informacji w tej kwestii, prosimy kontaktować się z panią Darią 
Ciosek. Tel. 76 83 11 436, e-mail: daria.ciosek@radwanice.pl, 
lub osobiście w Urzdzie Gminy, pokój nr 9.

dziaŁki budOwlane na SprzedaŻ

Gmina Radwanice oferuje na sprzedaż atrakcyjne działki budowlane zlokalizowane 
w miejscowości Kłębanowice i Nowy Dwór. 

działki do sprzedaży to:

1.   Dz. nr 119/3 
położona w m. kłębanowice 
o powierzchni 0,1153 ha, 
cena nieruchomości do wiadomości  
w Urzędzie.

2.  Dz.  nr 113/7 
położona w m. kłębanowice 
o powierzchni 0,1025 ha, 
cena nieruchomości do wiadomości  
w Urzędzie

3.  Dz. nr 30/2 
położona w m. nowy dwór 
o powierzchni 0,1200 ha, 
cena nieruchomości do wiadomości  
w Urzędzie

4. Dz. nr 27 
położona w m. nowy dwór 
o powierzchni 1,33 ha, 
cena nieruchomości do wiadomości  
w Urzędzie

(dz. nr 27 i dz. nr 30/2 w Nowym Dworze)

Szczegółowe informacje w odniesieniu do przed-
miotowych nieruchomości można uzyskać telefo-
nicznie pod numerem telefonu: 76 83 11 436, lub 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Radwanicach  
u p. Darii Ciosek w biurze nr 9 bądź mailowo na 
adres: daria.ciosek@radwanice.pl

(dz. nr 119/3 i dz. nr 113/7 w Kłębanowicach)

urząd gminy radwanice utwOrzyŁ 
gminną bazę dziaŁek budOwlanycH na SprzedaŻ

Działki budowlane
na sprzedaż

Daria Ciosek
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pOtwierdzenie prOfilu zaufanegO – e-puap

Pragniemy ponownie poinformować, że w Gminie 
Radwanice działa Punkt Potwierdzania Profilu Zaufa-

nego. Profil zaufany można potwierdzić w siedzibie Urzę-
du Gminy w pokoju nr 1.

Kiedy potrzebny nam profil zaufa-
ny?? Wtedy kiedy chcemy załatwić 
sprawy urzędowe online. W obec-
nych czasach wszechobecnej elek-
tronizacji w administracji większość spraw można załatwić 
bez wychodzenia z domu, będąc za granicą czy na wakacjach. 
Jednak aby taką sprawę załatwić musimy właśnie posiadać 
profil zaufany. Za pomocą profilu zaufanego potwierdzisz 
swoją tożsamość w internecie i podpiszesz elektroniczne 
dokumenty — na przykład, gdy składasz wniosek przez in-
ternet, nie musisz go drukować, podpisywać i skanować albo 
dosyłać go pocztą do urzędu. Wystarczy, że podpiszesz go 
profilem zaufanym.

kto może założyć profil zaufany? każdy, kto ma nr. peSel

kiedy można założyć profil zaufany? 
w dowolnym momencie.

jak długo jest ważny profil zaufany? 3 lata. 
Potem możesz przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

ile zapłacisz? usługa jest bezpłatna.

ile będziesz czekać? profil zaufany założysz od razu.

Wniosek o założenie profilu zaufanego składa się przez In-
ternet, a dane potwierdzasz osobiście w dowolnym punkcie 
potwierdzającym, np. w naszym Urzędzie Gminy, ale także 
można go potwierdzić przez bankowość elektroniczną. 
Jakie m. in. sprawy w Urzędzie Gminy Radwanice można za-
łatwić online dzięki posiadaniu profilu zaufanego:
1.  złożenie deklaracji na podatek rolny;
2.  złożenie deklaracji na podatek leśny;
3. złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości ;
4.  złożenie informacji w sprawie podatku rolnego ;
5.  złożenie informacji w sprawie podatku leśnego ;
6.  złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości;
7.  złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej;
8.  złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych;
9.  złożenie wniosku o rozłożenie należności na raty, odrocze-
nie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek;
10.  złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości go-
spodarstwa rolnego, użytków rolnych;
11.  złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu 
lub zaleganiu w podatkach;

12.  wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przy-
szłych zobowiązań podatkowych;
13.  Złożenie wniosku o wypisy i wyrysy z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.
14.  Złożenie wniosku o wypisy  
i wyrysy ze studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego.
15.  Złożenie wniosku o wydanie za-

świadczenia o przeznaczeniu działki / terenu w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego.
16.  Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznacze-
niu działki / terenu w studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego.
17.  Złożenie wniosku o zezwolenie na korzystanie z dróg  
w sposób szczególny.
18.  Złożenie wniosku przyznanie pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
19.  Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
Jakie inne sprawy urzędowe nie prowadzone przez nasz urząd 
można załatwić online dzięki posiadaniu Profilu Zaufanego:
1. Podpisywanie dokumentów przekazywanych online do 
urzędów.
2.  Dowody osobiste i dane osobowe (wniosek o dowód osobisty 
dla Ciebie lub Twojego dziecka w serwisie ePUAP; Zgłoszenie 
utraty lub zniszczenia dowodu osobistego w serwisie obywa-
tel.gov.pl).
3.  Wyjazd za granicę - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdro-
wotnego w serwisie ePUAP. 
4.  Kierowcy i pojazdy (Wniosek o wydanie wtórnika prawa 
jazdy w serwisie ePUAP;  Zawiadomienie o zbyciu zarejestro-
wanego pojazdu w serwisie ePUAP; Sprawdzenie punktów 
karnych przez Interent w serwisie obywatel.gov.pl).
5.  Odpisy aktów z Urzędu Stanu Cywilnego (Akt urodzenia, 
małżeństwa lub zgonu w serwisie ePUAP).
6.  Szukanie pracy (Zgłoszenie do Urzędu Pracy w serwisie 
praca.gov.pl).
7.  Wybory (Dopisanie do spisu wyborców).
8.  Zaświadczenie o niekaralności.
9.  Wsparcie rodzin w serwisie Emp@tia (Karta Dużej Rodzi-
ny; Wnioski o: jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka, tzw. becikowe, świadczenie rodzicielskie, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego, zasiłek rodzinny, zasiłek pielę-
gnacyjny,  specjalny zasiłek opiekuńczy,  świadczenie pielę-
gnacyjne.
10.  Działalność gospodarcza (Rejestracja działalności w ser-
wisie CEIDG).

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu profilu zaufane-
go pracownik urzędu chętnie udzieli pomocy i odpowie na 
wszystkie pytania. Kontakt do pracownika: tel. 76 759 20 16, 
e-mail: karolina.jakubowska@radwanice.pl 

Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014 – 2020 w ramach projektu 
pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Radwanice”.

Karolina Jakubowska
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Wymiana starych kopciuchów realizowa-
na była w ramach programu „Ogranicze-

nie niskiej emisji na obszarze województwa 
dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu. 

Osoby które podpisały umowę do dofinansowa-
nie z Gminą Radwanice i przedstawiły niezbęd-
ne dokumenty  otrzymały refundacje kosztów 

do 50 % wartości wymiany pieca jednak w kwo-
cie nie większej niż 7 500,00 zł dla budynków 
jednorodzinnych i 5 000,00 zł dla mieszkań  
w budynkach wielolokalowych.  Z dotacji sko-
rzystało 57 gospodarstw. Łączna kwota przy-
znanych dotacji wynosi 380 998,19 zł. Dota-
cje zostały finansowane ze środków pożyczki  
z WFOŚiGW we Wrocławiu, która będzie umo-
rzona w wysokości 50%. 

SpóŁka wOdna, meliOracje 
- pOdSumOwanie zadań w 2018 rOku

rewitalizacja zabytkOwegO parku w radwanicacH-etap i

Gminna Spółka Wodna w Radwanicach, w bieżącym 
roku otrzymała dotacje na utrzymanie cieków wod-

nych w wysokości 93.143 zł. 

Na tę kwotę złożyły się: dotacja od Starosty Polkowic  
w kwocie 10 000,00 zł, dotacja od Marszałka Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w kwocie 25 000,00 zł oraz dotacja od 
Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 58 143,00 zł. Ostatnia 
z wymienionych kwot jest niższa niż w poprzednim roku  
z uwagi na zmniejszoną punktację wynikającą z mniejszego 

wskaźnika opłacania składek przez członków spółki.  Doda-
jąc składki członków spółki w kwocie około 4 000,00 zł dys-
ponowaliśmy kwotą ponad 97.000 tys. zł, z czegobezpośred-
nio na roboty melioracyjne wydano 96 136,71 zł.
Wykonano konserwację 19 rowów o łącznej długości 7565 
mb, na terenie obrębów: Radwanice, Pudło, Lipin, Przesiecz-
na, Łagoszów Wielki, Kłębanowice, Nowa Kuźnia, Buczyna. 
Dodatkowo ze środków Gminy Radwanice wykonano kon-
serwację odcinka rowu melioracyjnego w m. Nowa Kuźnia 
przy drodze powiatowej.

57 gOSpOdarStw OtrzymaŁO dOfinanSOwanie
dO wymiany pieców 

Rów R-2, dz. nr 102 obręb Nowa Kuźnia, przed konserwacją Rów R-2, dz. nr 102 obręb Nowa Kuźnia, po konserwacji

Rafał Sip

Rafał Sip

Rafał Sip

Trwa wycinka drzew i krzewów w Zabytkowym Parku  
w Radwanicach. 

Zadanie polega na usunięciu samosiewów drzew i zakrza-
czeń w celu „przeswietlenia” parku. Usuwane są również 
drzewa obumarłe, chore i o zachwianej statyce które stwa-
rzają zagrożenie dla użytkowników parku. Po zakończeniu 
wycinki przeprowadzona zostanie zrywka drewna i układa-
nie w stosy gałęzi i krzaków. Czynności te będą mogły być 
wykonane po nadejściu mrozów gdyż teren parku jest grzą-
ski a do zrywki będzie użyty ciężki sprzęt. Po posprzątaniu 
wyciętych drzew i krzewów gałęzie zostaną zrąbkowane  
a pnie drzew wyfrezowane. Wykonawcę zadania który za-
kupił drzewo przeznaczone do wycinki wyłoniono w drodze 
zapytania ofertowego. Zakończenie realizacji przewidziano 
na dzień 15 lutego 2019r. 
Etap II rewitalizacji parku planowany w kolejnych latach 
polegał będzie na odtworzeniu wraz z przebudową układu 
komunikacyjnego ścieżek o przebiegu historycznym. Cał-

kiem nowymi elementami 
będą ścieżki na wyspę od 
strony północnej i połu-
dniowej. Odnowione oraz 
nowe ścieżki będą posia-
dały nawierzchnie z kru-
szywa łamanego, nowe 
obrzeza krawężnikowe 
oraz oświetlenie lampami 
parkowymi. Lampy zasi-
lane będą z nowo budowanymi liniami energetycznymi zlo-
kalizowanymi pod ścieżkami. Wykonany zostanie również 
dojazd do sceny w postaci drogi o nawierzchni z kruszywa 
łamanego o szerokości 3m, z obrzeżami z krawężników beto-
nowych. W północno wschodniej części parku zlokalizowany 
zostanie plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa o na-
wierzchni trawiastej. Planowana jest również konserwacja 
kanału Młynówka przepływającego przez park oraz stawu. 
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zaśmiecanie OSiedlOwycH punktów 
SelektywnegO zbierania Odpadów kOmunalnycH

ObOwiązek OdśnieŻania i utrzymania cHOdnika

Po raz kolejny otrzymaliśmy zawiadomienie ze 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego o popełnieniu 

licznych wykroczeń przez mieszkańców naszej gminy, 
polegających na zaśmieceniu osiedlowych PSZOK-ów. 

Odpady jakie są gromadzone przy PSZOKach to przede 
wszystkim odpady wielkogabarytowe, które nie są od-
bierane wraz z odpadami komunalnymi. Tego typu asor-
tyment odbierany jest raz w roku w trakcie trwania tzw. 
„GRATOWOZU” , do czasu ogłoszenia akcji odpady należy 
przechować na terenie swojej posesji bądź zawieźć do 
centralnego PSZOK w Polkowicach przy ul. Działkowej 18.  
Obowiązuje bezwzględny zakaz zaśmiecania osie-
dlowych pSzOk-ów. O zaśmieceniu PSZOK została 
poinformowana również Komenda Powiatowa Policji  
w Polkowicach, która ustala sprawców wykroczenia.  
W momencie, gdy sprawca zostanie zidentyfikowany 
nałożona zostanie na niego kara grzywny w wysokości  
do 500,00 zł.

PSZOK – Nowy Dwór

Nieubłaganie zbliża się do nas zima, a wraz z nią śnieg, 
mróz, oblodzenia. 

O ile najmłodsza część naszego gminnego społeczeń-
stwa już szykuje sanki i nie może się doczekać aby 
ulepić bałwana to jednak dorośli powinni pomyśleć 
także o bezpieczeństwie i obowiązkach z tym zwią-
zanych. A mianowicie o odśnieżaniu i utrzymaniu 
chodników, usuwaniu zalegającego na dachach bu-
dynków śniegu i lodowych sopli. Zgodnie z definicją 
chodnik to wydzielona część drogi publicznej, która 
służy ruchowi pieszemu i jest położona bezpośred-
nio przy granicy nieruchomości. Oznacza to, że jeśli 
chodnik bezpośrednio przylega do ogrodzenia dział-
ki, wtedy jego właściciel musi go odśnieżać. Jeśli jed-
nak między chodnikiem a granicą działki znajduje 
się trawnik, wtedy obowiązek odśnieżana chodnika 
spoczywa na zarządcy drogi. W sytuacji gdy chodnik 
jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim  
i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela 
nieruchomości odszkodowania. Biały puch wygląda 
malowniczo, ale w nadmiarze na dachu może stwa-
rzać zagrożenie zarówno dla domowników, jak i dla 
przechodzących obok budynku przechodniów. Od-
śnieżanie dachu to kwestia nie tyle dobrej woli ale 
obowiązku. Zimą właściciele i zarządcy nieruchomo-
ści muszą usuwać nadmiar śniegu z dachu oraz wi-
szące sople. Na czas prowadzenia prac najlepiej takie 
miejsce odgrodzić lub wyznaczona osoba powinna 
bezwzględnie pilnować by nikt się tam nie znalazł. 
Tymczasem prosi się mieszkańców o szczególną 
ostrożność i sprawdzenie, gdzie parkujemy swoje 

auto, a także unikanie miejsc, gdzie wiszące sople lub spada-
jący z dachu śnieg mogą być dużym zagrożeniem.

Anna Prokop

Anna Prokop
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mieSzkańcy gminy zaSzczepieni przeciw grypie

przyznanO SOcjalne Stypendia SzkOlne 

Gmina Radwanice przyznała w roku szkolnym 
2018/2019 stypendium socjalne dla 35 uczniów za-

mieszkałych na terenie Gminy Radwanice.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący  
w Gminie Radwanice, znajdujący się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzi-
nie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielo-
dzietność.

Świadczenia pieniężne przyznane zostały w miesiącach paź-
dziernik – grudzień 2018 r. w zależności od wysokości do-
chodu:
- o dochodzie do 300 zł po 134 zł miesięcznie
- o dochodzie do 514 zł po 125 zł miesięcznie

Stypendium szkolne jest udzielane w formie świadczenia 
pieniężnego wyłącznie na cele bezpośrednio związane z pro-
cesem edukacyjnym ucznia.

Z początkiem grudnia na skwerze przy ulicy Głogowskiej,  
w jednym z najbardziej uczęszczanych przez mieszkań-

ców miejsc stanęła świąteczna choinka. 

Stożkowa konstrukcja  o wysokości blisko 9 m. otoczona jest ty-
siącami ledowych światełek. Mamy nadzieję, że mieszkańcom 
naszej gminy spodoba się bardziej nowoczesna forma bożona-
rodzeniowej choinki.

W czerwcu bieżącego roku w Radwanicach 
dokonano otwarcia marketu Dino. 

Od 1999 r. na  terenie kraju zaczęły powsta-
wać pierwsze sklepy. Tylko w 2018 r. powsta-
ło ich 120, a wśród nich jeden na terenie Gminy 
Radwanice. Mieszkańcy gminy mają możliwość 
komfortowego robienia zakupów w jednej z naj-
szybciej rozwijających się sieci supermarketów  
w Polsce. Jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił  
w branży handlowej, można złożyć swoje aplika-
cje w celu zatrudnienia. Więcej informacji znajdu-
je się na stronie internetowej www.marketdino.pl, 
gdzie w zakładce KARIERA można zapoznać się  
z ofertami stanowisk pracy. 

market DINO w radwanicacH

nOwa cHOinka 
w centrum radwanic

Jolanta Mielnik

Daria Ciosek

Honorata Perłakowska-Leszczak

Dobiega końca cykl szczepień przeciwko gry-
pie, realizowany zgodnie z programem po-

lityki zdrowotnej pn. „Programem profilaktycz-
nych szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 
60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych na 
lata 2016-2018”.  

Szczepienia dla w/w mieszkańców prowadzone były  
w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach, a współfinanso-
wane z NFZ oraz  budżetu Gminy Radwanice. W ra-
mach programu zaszczepiono i przebadano 170 osób. 
Dziękujemy pracownikom Ośrodka Zdrowia w Radwa-
nicach za realizację programu.
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nOwa kOSiarka dla kS pŁOmień radwanice
Klub Sportowy Płomień Radwanice dokonał zakupu kosiarki samojezdnej. 

Nowa kosiarka posiada szerokość koszenia do 125 cm, co zapewnia bezstresowe 
uporanie się nawet z bardzo dużymi trawnikami. Mocny napęd zapewnia 2-cylin-
drowy silnik wraz z elektromagnetycznym sprzęgłem. Kokpit umożliwia kontro-
lę poszczególnych funkcji za pośrednictwem wyświetlacza LCD, np. wypełnienia 
kosza, którego pojemność to 1 350 l.
Zakup kosiarki to koszt 16 000,00 zł. w kwocie 4 000,00 zł. pokryty został  
z Funduszu Sołeckiego Radwanic oraz w kwocie 12 000,00 zł. z budżetu Gminy.

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” 
jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja 

Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go, Polski Związek Głuchych Oddz. Łódzki oraz Fundacja Insty-
tut Rozwoju Regionalnego. Organizacje te zaprosiły do współ-
pracy ponad 100 gmin z całej Polski i jedną z nich jest Gmina 
Radwanice.

W ramach projektu Nasi mieszkańcy mają możliwość dokształcać 
się w pracy z Internetem. Niektórzy korzystają z nauki obsługi 
komputera od podstaw. Na bezpłatnych szkoleniach można na-
uczyć się jak dzięki komputerowi z Internetem szukać pracy, za-
dbać o zdrowie, załatwiać codzienne sprawy, uczyć się, inwesto-
wać, odpoczywać, rozwijać swoje hobby i życie duchowe, a także 
stać się bardziej aktywnym obywatelem. do projektu można 
przystąpić w każdej chwili. Oferujemy 9 obszarów zaintere-
sowań, z których każdy podzielony jest na 10 różnych tematów. 
Jeden temat to 2 godziny zajęć. Każdy uczestnik może wybrać 
temat, który go interesuje, nie trzeba chodzić na wszystkie za-
jęcia. Kursy realizowane są w stopniu podstawowym i średnio-
zaawansowanym. Obecnie kursy trwają w ZSP w Radwanicach  
i SP w Buczynie. Jeśli będą osoby chętne, zajęcia poprowadzimy 
również w Bibliotece Publicznej w Sieroszowicach. Szkolenia 
prowadzi p. Izabela Ciężabka, która w profesjonalny sposób za-
znajamia uczestników ze światem Internetu. Uczestnicy spotyka-
ją się jeden raz w tygodniu, lub jeden raz na dwa tygodnie. W paź-
dzierniku zorganizowaliśmy także specjalistyczny kurs dla osób  
z dysfunkcją wzroku. Zajęcia prowadził niewidomy trener p. Piotr 
Zawrzykraj z Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. W nowym 
roku ruszają kolejne szkolenia. Zachęcamy także osoby z wadą 
słuchu do przystąpienia do projektu, ponieważ mamy możliwość 
zaprosić na zajęcia trenera posługującego się językiem migowym.

trwają bezpŁatne zajęcia dla mieSzkańców gminy 
z ObSŁugi kOmputera 
i internetu

Chcesz przystąpić do udziału w bezpłatnych zajęciach? Zadzwoń pod numer 
tel.: 76-759-20-27/19, lub przyjdź do Urzędu Gminy w Radwanicach.
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SzlacHetna paczka w gminie radwanice

Za nami Weekend Cudów! W dniach 8 i 9 grudnia prawie 50 rodzin z gminy 
Chocianów i Radwanice otrzymało całą masę dobra od swoich darczyńców.

Kwota paczek podana przez darczyńców wyniosła w tym roku aż 158 000,00zł. 
Rodziny otrzymały sprzęty, kuchenki, lodówki, pralki, opał, odzież oraz żyw-
ność. 

To były piękne chwile. Mikołaje z paczka-
mi odwiedzali rodziny (10 rodzin z gminy 
Radwanice). Tym spotkaniom towarzyszyły 
ogromne emocje oraz wzruszenie. Radość  
i uśmiech na twarzach obdarowanych osób 
są bezcennym widokiem.

W akcję Szlachetnej Paczki włączyli się bar-
dzo aktywnie mieszkańcy Chocianowa, In-
stytucje, Rada Gminy Chocianów, Urząd Gmi-
ny Radwanice z Radnymi, Radni Powiatowi, 
OSP Przemków i Parchów, VW, CCC, Smul-
ders, szkoły z Polkowic, Szprotawy, Radwa-
nic i Buczyny oraz szkoły z Gminy Chocianów 
i wiele innych osób prywatnych.
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życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzyma-
ją świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. 300 
zł wyprawki dla dziecka przysługuje uczniom. Program „Do-
bry Start” nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie 
przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce”. 

bezpieczny SeniOr - SzkOlenie dla SeniOrów

300+  500+ - pOdSumOwanie realizacji prOgramów 
rządOwycH przez gminny OśrOdek pOmOcy SpOŁecznej

infOrmacja – nOwe kryteria dOcHOdOwe

Dnia 21 listopada 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radwanicach oraz Gminny Ośrodek 

Kultury w Radwanicach zorganizował szkolenie na temat 
bezpieczeństwa seniorów.

DEBATA SPOŁECZNA na temat bezpieczeństwa seniorów  
w Gminie Radwanice. Spotkanie miało na celu zdiagnozo-
wanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bez-
pieczeństwa mieszkańców w tym głównie seniorów. Zostały 
również poruszone tematy dotyczące zapobieganiu oszu-
stwom skierowanym do seniorów. Debatę poprowadził ofi-
cer prasowy st. sierż. Przemysław Rybikowski przy udziale 
funkcjonariuszy policji Rewiru Dzielnicowych w Radwani-
cach.

Informujemy, że od 1 października 
2018r. obowiązują nowe kwoty kry-

teriów dochodowych i kwoty świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej:

1. kryteria dochodowe:
    •   dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, 
    •   dla osoby w rodzinie – 528 zł, 

2. kwota świadczeń z pomocy społecznej
    •   maksymalna kwota zasiłku stałego – 645 zł, 

3.  kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308 zł. 
 
ponadto od 1 listopada 2018r. wzrosły kwoty:
    •   zasiłku pielęgnacyjnego – 184,42 zł, 
    •   specjalnego zasiłku opiekuńczego – 620 zł. 

natomiast nie zmieniła się wartość kryterium dochodo-
wego uprawniająca do zasiłku rodzinnego:
    •   kryterium ogólne – 674 zł, 
    •   kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 
      – 764 zł, 
    •   kryterium do zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka  
      – 1.922 zł 
oraz kwota zasiłku rodzinnego:
    •   dla dziecka do 5 roku życia – 95 zł, 
    •   dla dziecka od 5 do 18 roku życia, 124 zł, 
    •   dla dziecka powyżej 18 roku życia. 135 zł 

Pełny tekst zmian: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej (Dz.U. poz. 1358) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. 
w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących pod-
stawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świad-
czeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1497)

GOPS w Radwanicach

GOPS w Radwanicach

Dobry Start jest programem rządu, dzięki któremu ro-
dzice dzieci rozpoczynających naukę w szkole, mogą 

otrzymać 300 zł na wyprawkę. 

W związku z realizacją programu Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radwanicach wypłacił  łącznie 640 świadczeń 
– dla każdego uczącego się dziecka w kwocie – 300 zł. na 
łączną kwotę 192 000,00 zł. 
300 zł na wyprawkę 
w ramach programu 
„Dobry Start” przy-
sługuje raz w roku na 
dziecko uczące się w 
szkole, aż do ukończe-
nia przez nie 20. roku 

Rodzina 500 plus jest programem realizowanym w Pol-
sce od 1 kwietnia 2016r. 

Program ma za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu 
dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze  
na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 
500 złotych. Świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależ-
nione od spełnienia kryterium dochodowego. W ramach 
realizacji programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Radwanicach wypłaca Świadczenie z programu 500 Plus 
na kwotę około 230 000,00 zł. miesięcznie, co w skali roku 
2018 dało niemalże 2 760 000,00 zł.

GOPS w Radwanicach
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Utraciłeś dokumenty ?
     Zastrzeż je w banku !

Nie pozwól ukraść swojej 
tożsamości !

co zrobić w przypadku 
zgubienia lub kradzieży 
dokumentów?

utracOne dOkumenty naleŻy naj-
pierw zaStrzec w banku – to kilka-
naście tysięcy placówek w całym kraju (w 
wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta 
bankowego). Poniżej przedstawiamy kolej-
ne kroki, które należy wykonać:

zastrzeżenie w Systemie dOkumenty 
zaStrzeŻOne – w swoim banku lub w do-
wolnym banku przyjmującym zastrzeżenia 
także od osób niebędących jego klientami. 
Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jed-
nym banku, a dane zostaną automatycznie 

przekazane do wszystkich pozostałych 
uczestników Systemu DZ. Można to zro-
bić osobiście w oddziale bankowym. Część 
banków przyjmuje zastrzeżenia również 
telefonicznie, pod numerem +48 828 828 
828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej 
weryfikacji tożsamości). Można także sko-
rzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko 
w sytuacji, gdy ktoś miał tam założone wcze-
śniej konto na utracony dokument).

powiadomienie policji – w przypadku, 
jeżeli dokumenty utracono w wyniku kra-
dzieży.

zawiadomienie najbliższego organu gmi-
ny lub placówki konsularnej i wyrobie-
nie nowego dokumentu – informacje doty-

czące konieczności zawiadomienia organu 
gminy o utracie dokumentu, znajdują się na 
stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji.

Podkreślamy, że w Systemie DOKUMEN-
TY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie 
banki w Polsce oraz szereg innych firm 
i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla 
bezpieczeństwa całego Systemu, jest jed-
nak objęta tajemnicą.

Przypominamy, że utracone dokumenty 
tożsamości powinny w bankach zastrzegać 
nie tylko osoby, które mają już konta banko-
we, ale również te, które z usług bankowych 
nie korzystają.

najważniejsze dokumenty, 
które powinno się zastrzec w banku!

do najważniejszych dokumentów wykorzystywa-
nych do poświadczania tożsamości zalicza się:  do-
wód osobisty, paszport, prawo jazdy, książeczka żeglar-
ska, książeczka wojskowa, karta pobytu.
zastrzegać należy także: karty płatnicze, dowody re-
jestracyjne.

polacy pokochali płatności 
zbliżeniowe, więc na pewno 
w zbliżającym się okresie świą-
tecznym będą chętnie korzy-
stać ze swoich kart. Niestety, 
czas przedświątecznej gorączki 
to większe ryzyko kradzieży 
lub utraty nie tylko gotówki, ale 
także kart płatniczych, których 
Polacy mają już ponad 40 mln. 
W przypadku problemu utraty 
karty, ale także dowodu oso-
bistego z pomocą może nam 
przyjść szybkie zastrzeżenie 
naszej karty pod całodobowym 
międzybankowym numerem 
alarmowanym (+48) 828 828 
828. Od początku jego funk-
cjonowania, Polacy skorzystali 
z takiej możliwości już ponad 
575 tys. razy.

świąteczny czas beztroski
W sklepach wraz z wieloma 
promocjami pojawia się coraz 
więcej osób, szukających pre-
zentów dla swoich bliskich. 
Kupując je korzystają coraz 
chętniej z wygodnych kart płat-
niczych. Warto jednak pamię-
tać, że mając w portfelu kartę 
nie możemy zapomnieć o jej 
bezpieczeństwie i środków na 
niej zgromadzonych. To wła-
śnie w tym okresie jesteśmy 
szczególnie narażeni na utratę 
lub kradzież nie tylko gotów-
ki, ale także innych równie 
ważnych dla nas dokumentów. 
Pamiętajmy, że gdy utracimy 
dowód tożsamości, paszport, 
prawo jazdy, kartę płatniczą 
czy np. dowód rejestracyjny, 
możemy stać się nieświadomy-
mi ofiarami przestępstwa. 

nie boimy się zastrzegać kart
Tylko od stycznia do paździer-
nika br. Polacy dzwoniąc pod 
numer (+48) 828 828 828 za-
strzegli już ponad 40 tys. kart. 
Dotychczas, rekordową licz-
bę kontaktów (prawie 17 tys.) 
wykonano w lipcu br., czyli  
w szczycie sezonu urlopowego. 
Nie zapominajmy, iż grudzień  
w związku ze świąteczną gorącz-
ką zakupów, będzie również pod 
tym względem miesiącem szcze-
gólnym. Warto, abyśmy wiedzie-
li co należy zrobić w przypadku 
utraty karty. Jedynie szybkie 
działanie może nas w pełni za-
bezpieczyć przed następstwem 
niemiłych konsekwencji.

technologia wspomaga bez-
pieczeństwo
Polacy coraz częściej płacą także 
przy użyciu urządzeń mobilnych 
oraz z wykorzystaniem płatno-
ści BLIK. Z samego tylko BLIK-a 
w trzecim kwartale tego roku 
klienci korzystali średnio 264 
tys. razy dziennie. 

Wiele banków wprowadziło  
w swoich aplikacjach mobilnych 
możliwość czasowego zastrze-
żenia karty. Daje to dodatko-
wy czas na sprawdzenie, gdzie 
mogliśmy naszą kartę zostawić  
i upewnić się czy nie znajduje 
się ona jednak w bezpiecznym 
miejscu.

nowoczesny system w służbie 
klientom banków
Mechanizm infolinii (+48) 828 
828 828 oparty jest o specjal-
ny komponent rozpoznawania 
mowy, dzięki któremu ustala-
na jest nazwa banku, w którym 
użytkownik ma kartę płatniczą, 
co następnie skutkuje bezpo-
średnim przekierowaniem do 
właściwego konsultanta danego 
banku. 

Więcej informacji: 
www.zastrzegam.pl
 

Źródło: www.dokumentyzastrzezone.pl
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Listopad to miesiąc w którym świętowali-
śmy trzy Złote Jubileusze. 

Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa obcho-
dzili Państwo: 
Jolanta i Jan Dembni z Radwanic,
Zofia i Czesław Hawryluk z Buczyny,
oraz Krystyna i Edward Lula z Radwanic.

Stworzenie długotrwałego, spełnionego i prze-
pełnionego miłością związku jest marzeniem 
wszystkich par, które podejmują decyzję wkro-
czenia na wspólną ścieżkę życia. Praca, którą 
trzeba ponieść jest trudna i często wyczerpują-
ca jednak miłość  między małżonkami powinna 
trwać, nawet kiedy nad relacją pojawiają się 
czarne chmury. Bo to, że się pojawiają, to rzecz 
nieunikniona. Sęk w tym, żeby szybko przemi-
nęły. 

Wójt Gminy Radwanice skierował słowa uzna-
nia pod adresem dostojnych Jubilatów, złożył 
gratulacje i życzenia długich lat wspólnego życia  
w zdrowiu i rodzinnym szczęściu.

Sylwia Grabowska

złote   jubileusze
„Miłość mi wszystko wyjaśniła, 

Miłość wszystko rozwiązała
- dlatego uwielbiam Miłość, 

gdziekolwiek by przebywała…”  
jPii

Jubileusz Państwa Jolanty i Jana Dembnych.

Jubileusz Państwa Zofii i Czesława Hawryluk

Jubileusz Państwa Krystyny  i Edwarda Lula.

Niech każdy kolejny dzień Waszego życia będzie 
dla Was pomyślny i szczęśliwy,
Pełen miłości, wiary i ufności.
z najlepszymi życzeniami kolejnych jubileuszy
  
       Wójt Gminy Radwanice 
   Paweł Piwko
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Wieś Sieroszowice wspominana 
jest już w XIV wieku. Wtedy to 

utrwaliła się niemiecka nazwa miej-
scowości Kunzendorf, która stała się 
niemiecką kolonią, a w 1542 r. pod-
niesiona została przez cesarza Ferdy-
nanda I do rangi targu. 

W 1550 r. mieszkańcy przeszli na pro-
testantyzm i przebudowali lub odbudo-
wali od nowa kościół. Niemalże sto lat 
później został im on odebrany i oddany 
w ręce katolików. W 1791 roku von Ec-
kartsberg wybudował w Sieroszowicach 
pałac w stylu klasycystycznym. Wieś 
zamieszkiwało wówczas 516 miesz-
kańców, powstały dwa kościoły - jeden 
katolicki, drugi ewangelicki z plebania-
mi i szkołami, karczma i 4 wiatraki. Po 
zniesieniu poddaństwa chłopów w roku 
1807, wraz z postępem gospodarczym 
we wsi zwiększała się ilość osób zatrud-

nionych poza rolnictwem. W 1858 r. licz-
ba mieszkańców wzrosła do 808. Tym 
samym następował szybki rozwój wsi. 
Był sklep, piekarnia, dwie gospody, rzeź-
nik, kowale, stolarze, krawiec, położna. 
Sieroszowice stały się gminą z radą wiej-
ską, funkcjonowała straż pożarna, kasa 
zapomogowo - pożyczkowa, dwie szkoły 
wyznaniowe.  Na początku XX wieku do-
bra z folwarkami obejmowały 810 ha,  
a po I wojnie światowej 590 ha. Znajdu-
jąca się w kościele tablica pamiątkowa 
mówi o dziedzicu Kunzendorfu, którym 
był Zygmunt z Urbanowa Urbanow-
ski herbu Prus.(fotografie na str. 20) 
Po ustawowym rozwiązaniu dóbr jako 
jednostki administracyjnej zostały one 
włączone do gminy wiejskiej. Właścicie-
le majątku często się zmieniali: w 1926 
roku majątek nabył Gerhard Silomon - 
Pflug z Hamburga, po nim właścicielem 
została jego żona, w 1936 kolejnym wła-

ścicielem został książę Johann - Georg 
zu Schleswig - Holstein, następnie jego 
brat Fredrich - Wilhelm, a po nim trzeci 
z braci i ostatni dziedzic Ferdynand, któ-
ry w 1945 roku musiał uchodzić przed 
frontem. W Sieroszowicach w majątku 
książęta przebywali tylko od czasu do 
czasu, natomiast znajdowali się tam jeń-
cy i przymusowi robotnicy. Zimą 1945 
roku w Sieroszowicach przebywały 
oddziały Dywizji Grenadierów Pancer-
nych „Brandenburg”, oddziały zmotory-
zowane i rozproszone grupy piechoty.  
W lutym 1945 roku Sieroszowice zosta-
ły ostrzelane przez rosyjskie czołgi, nie-
mieckie oddziały wycofały się. Rosjanie 
zajęli wieś. Niemieccy mieszkańcy przy-
musowo pracowali dla Rosjan, po czym 
nastąpił okres stopniowych wysiedleń.

Sieroszowice to typowa wieś rol-
nicza popegeerowska licząca 458 

osób (stan na dzień 11.12.2018 r.) 
Za sprawą wielkiego geologa dr. Jana 
Wyżykowskiego 23 marca 1957 roku  
w Sieroszowicach odkryto pokłady 
rud miedzi. Wydarzenie to miało ol-
brzymi wpływ na ukształtowanie ca-
łego regionu, który okrzykniętego 
później Zagłębiem Miedziowym. Dnia 
31.03.2006 r. zarejestrowane zostało 
Towarzystwo Przyjaciół im. Jana Wyży-
kowskiego w Sieroszowicach w skład, 
którego weszli mieszkańcy wsi, a pre-
zesem została inicjatorka pomysłu Pani 
Wanda Wdowiak. Dzisiaj wiele miejsc 
przypomina o odkryciu rud miedzi 
w Sieroszowicach. Miejscem godnym 
polecenia jest obelisk, pod którym  
w rocznicę odkrycia odbywają się uro-
czystości rocznicowe. Ważnym miej-
scem jest również Izba Pamięci, na 
wzór mini-muzeum, poświęcona Jano-
wi Wyżykowskiemu. 

W Sieroszowicach godnym polece-
nia jest gotycki kościół pw. św. Piotra  
i Pawła. W kościele zobaczyć można 
min. piękną gotycką rzeźbę św. Jadwigi 
oraz chrzcielnicę pochodzącą z przeło-
mu XIII i XIV wieku. Przy głównej dro-
dze biegnącej przez wieś znajduje się 
dawny pomnik mieszkańców Sieroszo-
wic poległych podczas I wojny świato-
wej, przekształcony w kapliczkę Matki 
Boskiej Bolesnej. Do sołectwa Sieroszo-

wice należy przysiółek Ułanów - niem. 
Greif (lp. ludności 51 os. wg. stanu 
na dzień 11.12.2018 r.). Obręb geo-
dezyjny Sieroszowic (nr obrębu 12) 
wraz z miejscowością Ułanów wynosi 
1361,86 ha. W Ułanowie znajdował się 
zespół dworski z folwarkiem.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sieroszo-
wicach powstała 5 maja 1947 r. Głów-
nymi założycielami tej jednostki byli: 
Pan Roman Karkowski oraz Wilhelm 
Gregoliński. W tym czasie w szeregach 
straży zrzeszonych było 19 druhów 
(prezes - Sykulski Stanisław, naczel-
nik - Gregoliński Wilhelm, sekretarz 
- Ogłaza Czeslaw, skarbnik - Mamzer 
Władysłw, gospodarz – Nietopiel Józef. 
Pierwszymi pionierami byli: Karkow-
ski Roman, Deryło Czesław, Kasiak 
Józef, Lelicki Kazimierz, Rymarowicz 
Władysław, Rydlewski Józef, Olejni-
czak Józef, Mołocznik Mi-
chał, Juszczyk Franciszek, 
Kubiak Roman, Sudomir-
ski Bolesław, Dąbrowski 
Józef, Smoląg Stanisław, 
Stępkowski Michał, Drost 
Antoni) Strażacy często 
pomagali w pracach spo-
łecznych na rzecz swojej 
miejscowości oraz organi-
zowali wszelkiego rodzaju 
zabawy dla mieszkańców.  
Warto dodać, że w czy-
nach społecznych wybu-

dowali dla jednostki strażnicę. Obecnie, 
Jednostka OSP Sieroszowice liczy 30 
członków w tym: 7 kobiet, 23 mężczyzn. 

Obelisk upamiętniający odkrycie złóż rud miedzi.

Witacz w Sieroszowicach.
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Za rozmowę serdecznie dziękujemy Pani Irenie 
Deryło. Za pomoc przy tworzeniu artykułu dzię-
kujemy również p. Urszuli Dąbrowskiej oraz p.  
Wojciechowi Tylczyńskiemu.Zebrane informacje 
pochodzą również z archiwum Gminy Radwanice 
i Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Obelisk upamiętniający odkrycie złóż rud miedzi. Stara pocztówka z Sieroszowic.

Z tego grona 4 członków ma nadany 
status członka honorowego. W po-
przednich latach Prezesami OSP Siero-
szowice byli: Mieczysław Iskra, Zygfryd 
Karkowski, Jan Aleksandrowicz, Stani-
sław Pasternak, Jan Nietopiel, Augustyn 
Fudali. Od 2008 r. do chwili obecnej 
funkcję tę pełni Wojciech Tylczyński.  
W roku 2017 Jednostka obchodzi-
ła swoje 70-lecie. Z tej okazji 20 maja 
2017 r. w Sieroszowicach, odbyła się 
uroczystość jubileuszowa połączona  
z obchodami Gminnego Dnia Strażaka. 

W latach 1961-1994 w Sieroszowicach 
funkcjonowało Państwowe Gospodar-
stwo Rolne (PGR), które zajmowało się 
głównie uprawą zbórz i bylin oraz ho-
dowlą bydła. Przy PGR funkcjonowało 
zakładowe przedszkole oraz stołówka, 
które znajdowały się w pałacu. Miesz-
kańcy pracowali głównie w rolnictwie 
i PGR. Gdy rozwinęły się Zakłady Mie-
dziowe, mieszkańcy znajdowali prace 
w pobliskich kopalniach. 

W miejscowości funkcjonowała szkoła 
 Karolina Ferenc

Statut Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Sieroszowicach 
z roku 1948 

podstawowa. Pomieszczenia szkolne 
zlokalizowane były w dwóch budyn-
kach. Pierwszym uczącym nauczycie-
lem był pan Chrząszcz. W szkole uczo-
no dzieci do klasy ósmej.  Od około roku 
1973 w Sieroszowicach powstał punkt 
filialny gminnej szkoły podstawowej  
z oddziałem klas I-III.  Punkt Filialny 
istniał do 31.08.1999 r. 

Około roku 1953 do miejscowości do-
prowadzono światło. Pierwszy tele-
fon i telewizor we wsi znajdował się  
u Państwa Wdowczyk. Kolejny telewi-
zor był w posiadaniu miejscowej szkoły. 
Pierwszy sklep znajdował się w budyn-
ku przy obecnej bibliotece. Właścicie-
lem sklepu była Gminna Spółdzielnia. 
Pracowały w nim m.in. panie: Helena 
Olejniczak i Irena Stępak. Właścicielem 
pierwszego prywatnego sklepu w miej-
scowości był p. Kazimierz Deryło. 

Mieszkanki zrzeszone były w Kole Go-
spodyń Wiejskich, którego wieloletnią 
przewodniczącą była p. Helena Olej-
niczak. Koło Gospodyń organizowało 

kursy krawieckie, kursy gotowania 
oraz wszelkiego rodzaju zabawy, uro-
czystości i wycieczki. Do miejscowości 
przyjeżdżało objazdowe Kino p. Wój-
cika, które cieszyło się popularnością 
na terenie całej gminy. Podobnie jak  
w innych miejscowościach, wieczorami 
panie spotykały się na tzw. „pierzaj-
kach”. Przez wiele lat w Sieroszowicach 
istniała kapela pn. „Dorado”, która cie-
szyła się dużą popularnością (lata 60-
80). Muzykami w kapeli byli: Rajmund 
Gryga, Zdzisław Deryło, Grzegorz De-
ryło, Krzysztof Wiaduch, Mieczysław 
Dembny.  
Sołtysami wsi byli m.in. pan Rymaro-
wicz, pan Zbigniew Karkowski, pan Pa-
sternak, pan Augustyn Fudali, pani Ur-
szula Dąbrowska, pan Mariusz Fiutuła, 
obecnie pani Wanda Janczak.
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Obecny wygląd kościoła

zabytki w gminie radwanice
kOścióŁ filialny w SierOSzOwicacH 
pw. świętego piotra i pawła

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Sie-
roszowicach wymieniany jest w 

źródłach pisanych po raz pierwszy w 
roku 1350. Przebudowie uległ w XVI 
wieku, a w 1910 i 1958 r. został odre-
staurowany. 

Podczas reformacji mieszkańcy z mały-
mi wyjątkami przeszli na protestantyzm. 
Jeszcze przed rokiem 1550 przebudo-
wali/wybudowali od nowa kościół. Od 
07.II.1654 r. został im on odebrany i od-
dany katolikom. Odtąd należał do parafii 
w Łagoszowie Wielkim. 

Kościół gotycki, orientowany, murowa-
ny z grafitu narzutowego, otynkowany, 
jednonawowy zakończony poligonalnie. 
Zbudowany został na rzucie prostokąta. 
Od zachodu wieża na rzucie kwadratu, 
od północy przybudówka, mieszcząca na 
parterze zakrystię i kruchtę, a na piętrze 
emporę. Empory otwierają się do nawy 
dwoma arkadami szerokimi zamknięty-
mi łukami segmentowymi. 

Warte uwagi jest  wyposażenie wnętrza 
– późnobarokowe i rokokowe z XVIII w. 
Wnętrza nakryte jest stropami, zakry-
stia sklepieniem kolebkowym. W ścianie 
wschodniej znajduje się szafka na ole-
je święte, zamknięta kratą gotycką z w. 
XV-XVI. Od zewnątrz od wschodu okna 
ostrołukowe W wieży od zachodu wej-
ście zamknięte łukiem ostrym, w ostro-

łukowej płycinie uskokowej. Następna 
kondygnacja ozdobiona wnękami, łuka-
mi ostrymi wspartymi na wspornikui 
łukami półkolistymi. W kondygnacji 
przedostatniej okna zamknięte ostro-
łukowo i półkoliście. Drzwi pierwsze z 
kruchty do kościoła były okute zamkiem 
XVI w., drugie do zakrystii są drzwi cio-
sane toporem i okute zamkiem z XVI 
w. Ołtarz główny barokowy na krętych 
słupach z w. XVIII z rzeźbami św. Piotra 
i Pawła. Pomiędzy nimi umieszczony 
jest obraz „Wniebowzięcie”, a powyżej 
obraz św. Barbary; po jej obu stronach 
figury świętych: Jan Chrzciciel i Andrzej 
Apostoł. Zakończeniem ołtarza jest po-
stać  Boga Ojca w chmurach. Najstarszy 
element wyposażenia to chrzcielnica 
pochodząca z dawniejszego kościoła, z 
rzeźbą „Chrzest Chrystusa”, późnoba-
rokowa z w. XVIII. Tabernakulum póź-
nobarokowe z w. XVIII. Antepedium 
rzeźbione w stylu regencji z XVIII w., 
ozdobione wstęgami i liśćmi akantu. 
Ambona rokokowa z ok. poł. XVIII w. z 
rzeźbami czterech ewangelistów na pa-
rapecie i personifikacji czterech części 
świata, na baldachimie w zwieńczeniu 
słońce otoczone przez Aniołów. Rzeźba 
św. Jana Nepomucena poźnobarokowa 
z w. XVIII. Na ścianie południowej znaj-
dują się kamienne płyty nagrobne z pła-
skorzeźbionymi stojącymi postaciami 
zmarłych, herbami i napisami: 1 – trojga 

dzieci Krzysztofa von Braun (zm. w latach 
1585,1586 i 1589), 2 – żony Krzysztofa von 
Loss z domu von Pusch z  Dużej Wólki (zm. 
w 1592 r.). Powyżej umieszczona jest płyta  
z napisem w języku polskim (rzadkość w 
rejonie głogowsko-polkowickim!), o treści: 
„Zygmunt z Urbanowa Urbanowski herbu 
Prus dziedzic Kunzendorfu ur. 10 Sierpnia 
1844 um. 22 Maja 1905. Prosi o modlitwę” 
Obok druga płyta poświęcona czterem 
mieszkańcom wsi poległym na frontach 
I wojny światowej. Ponadto epitafia ka-
mienne zachowały się w posadzce przed 
ołtarzem i posadzce kruchty (z zatartymi 
napisami) Na filarach chóru organowego 
zachowały się dwie figury z drzewa, z ok. 
1500 r. – biskup i święta trzymająca wieżę 
i koronę, (prawdopodobnie św. Barbara). 
Monstrancja z I. połowy XVIII  w., promieni-
sta. Ornat biały, stuła i welon jedwabne z w. 
XVIII. Dzwon gotycki z XV w. Oprócz dzwo-
nu gotyckiego, trzy dalsze dzwony przejęte 
zostały z kościoła ewangelickiego w Siero-
szowicach, który został rozebrany po II woj-
nie św. W kościele znajdują się duże obrazy  
z XVIII w., przedstawiające św. Jana i św. 
Mikołaja. Obydwa obrazy są wotywne, ofia-
rowane kościołowi za jakieś łaski odebrane 
przez tych świętych jako wstawiennictwo do 
Boga.

Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków, oraz mate-
riały i informacje udostępnione przez p. Barbarę 
Szymczak oraz p. Antoniego Bok. Serdecznie dzię-
kujemy!
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Rocznik nr 4/2018

I N W E S T Y C Y J N Y

         BORÓW    BUCZYNA    DOBROMIL    DROŻÓW    DROŻYNA    JAKUBÓW    KŁĘBANOWICE    LIPIN    ŁAGOSZÓW WIELKI                                   
           NOWA KUŹNIA    NOWY DWÓR    PRZESIECZNA    RADWANICE    SIEROSZOWICE    STROGOBORZYCE    TEODORÓW    UŁANÓW

DODATEK

strona 21
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Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

przebudOwa drOgi dO SzkOŁy w buczynie     

W okresie maj - wrzesień bieżącego roku trwała prze-
budowa drogi dojazdowej do szkoły w Buczynie. 

Droga służy jednocześnie jako dojście do boiska sportowe-
go oraz do okolicznych posesji. Roboty wykonywała firma 
FOBIS z Lubina. Zakres zamówienia obejmował wykonanie 
nowej konstrukcji drogowej wraz z nawierzchnią asfaltową 
o szerokości 5,0m wraz ze zjazdami na posesje. Jezdnia jed-
nostronnie obramowana chodnikiem o szer. 2,0m również 
asfaltowym oraz poboczem o szerokości do 75 cm. 
W zakresie zadania było również wykonanie zjazdu z drogi 
krajowej. Łączna długość przebudowywanej drogi wyniosła 
440 m. W ramach robót wybudowano także nowy odcinek 
sieci wodociągowej z rur 110 PE o łącznej długości 230 m 

oraz zamontowano 3 sztuki hydrantów ppoż. Istniejące na 
trasie przyłącza zostały przepięte do nowej sieci.  
koszt robót wyniósł 729.728,00 zł.  
Zadanie dofinansowane zostało z Dolnośląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w kwocie 268 007,00 zł. oraz z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie  
75 009,90 zł.

Marek Woźniak

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Radwanice.

 Rekordowy rok inwestycyjny dobiega końca. Spośród wszystkich zadań własnych realizowanych 
przez Urząd Gminy, inwestycje wzbudzają zawsze największe emocje i budzą zachwyt po ich ukończeniu. 
Rok 2018 obfitował w wiele zadań infrastrukturalnych poprawiających z jednej strony wizerunek naszych 
miejscowości, a z drugiej poprawiający jakość życia w naszej gminie. Większość inwestycji wsparta została 
środkami zewnętrznymi co znacznie poprawiło kondycje naszego budżetu gminy.
 Zaplanowana na rok 2018 kwota 322 000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego również przyczy-
niła się  do poprawy warunków życia  mieszkańców. Dziękuję sołtysom i mieszkańcom angażującym się  
w czyn społeczny, który jest bardzo ważną częścią życia naszej małej społeczności.



Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

 
 
 
 
 
D

O
D

A
T

E
K

 
I
N

W
E

S
T

Y
C

Y
J
N

Y

strona 23

przebudOwa ul. gŁOgOwSkiej w radwanicacH

Od marca do sierpnia br. trwały prace przy kompleksowej przebu-
dowie ulicy Głogowskiej w Radwanicach. W roku obecnym była to 

największa inwestycja drogowa w gminie Radwanice. 

W ramach przedsięwzięcia przebudowany został odcinek drogi powiato-
wej oraz gminnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym oraz prze-
budową linii napowietrznej. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej 
wraz z miejscami postojowymi, ciągiem pieszo – rowerowym oraz zatoką 
autobusową wraz z przejściami dla pieszych. Prace drogowe zostały po-
przedzone przebudową sieci wodociągowej w celu likwidacji dotychcza-
sowej sieci wykonanej z azbestocementu. Odwodnienie nowej nawierzch-
ni drogowej odprowadzane jest do wybudowanej kanalizacji deszczowej, 
Przebudowane zostały wszystkie zjazdy indywidualne do posesji oraz 
skrzyżowanie z drogą powiatową. Zmianie uległa lokalizacja przystanku 
autobusowego, który po przebudowie drogi znajduje się przy nowo wybu-
dowanej zatoce w części powiatowej ulicy Głogowskiej. W pasie drogi kra-
jowej wybudowano chodnik wraz z oświetleniem do istniejącego przejścia 
dla pieszych. W trosce o bezpieczeństwo pieszych zamontowano barierki 
ochronne od strony istniejącej skarpy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkownikom ruchu przebudowana infrastruktu-
ra drogowa wraz z przejściami dla pieszych zosta-
ła odpowiednio doświetlona, a ruch kołowy drogi 
krajowej oddzielony barierą energochłonną. Wyko-
nawcą zamierzenia było Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Drogowego sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie.
Nową estetykę zyskał również teren pomiędzy drogą 
krajową, a ulicą Głogowską. Głównym elementem 
tego najbardziej uczęszczanego przez mieszkańców 
terenu jest naturalnych rozmiarów rodzina słoni 
afrykańskich. Słonie autorstwa Pana Jana Mańki  
z województwa podkarpackiego zostały pokryte 
wysokiej jakości trawą sztuczną, aby o każdej porze 
roku wyglądać równie atrakcyjnie nie wymagając 
jednocześnie żadnych czynności pielęgnacyjnych. 
Nasadzenia drzew i krzewów na tym terenie miały 
przede wszystkim na celu właściwe wyeksponowa-
nie słoni jako charakterystycznej części krajobrazu 
lokalnego Radwanic. O właściwy dobór roślinności 
i wykonanie nasadzeń zadbała Firma Zielone Ogro-
dy – Wojciech Fisz z Grochowic. Część zagospo-
darowanego terenu została również wyposażona  
w system nawadniający, który w przyszłości pozwo-
li na właściwe utrzymanie tego obszaru. całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 3.273.752,31 zł. z tego 
kwotę 300.000,00 zł. przekazał Powiat Polkowicki.

Honorata Perłakowska-Leszczak
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przebudOwa ulicy brzOzOwej w radwanicacH

Zkońcem maja br. zakończono prze-
budowę kolejnej drogi gminnej  

w Radwanicach. Ulica Brzozowa zy-
skała nawierzchnię z betonowej kostki 
brukowej. 

Nawierzchnię o łącznej długości 221m 
wyprofilowano spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi w celu odprowadzenia 
wód opadowych do wpustów ulicznych, 
a następnie do kanalizacji deszczowej. 
Drogę ograniczono krawężnikami be-
tonowymi ze ściekiem ulicznym, a na 
zjazdach do posesji krawężnikiem wto-
pionym. 

przebudOwa ulicy parkOwej w radwanicacH

Z końcem sierpnia br. Przedsiębior-
stwo Handlowo-Usługowe „WITEK” 

z Głogowa zakończyło prace na ul. Par-
kowej w Radwanicach. 

Przebudowa drogi obejmowała posze-
rzenie istniejącej jezdni do 5,0 m, bu-
dowę chodnika o szerokości 1,5-1,25m 
z kostki betonowej oraz odtworzenie 
rowu przydrożnego wraz z obustron-
nym zabezpieczeniem skarp płytami 
ażurowymi. Istniejący przepust został 
wyremontowany poprzez montaż no-
wej płyty żelbetowej wraz z barierami 
ochronnymi. Zjazdy z drogi zostały do-
stosowane do istniejących bram wjazdo-
wych. Wzdłuż chodnika zamontowano 
również bariery ochronne. Koszt reali-
zacji zadania wyniósł 226.472,17 zł. 
i został sfinansowany w całości ze środ-
ków gminy.

Wykonawcą przedsięwzięcia 
było Przedsiębiorstwo Han-
dlowo-Usługowe „WITEK” 
z Głogowa. Koszt zadania 
w kwocie 333.144,63 zł. 
został  poniesiony w całości 
przez gminę Radwanice.

Honorata Perłakowska-Leszczak

Honorata Perłakowska-Leszczak
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przebudOwa ulicy StOlarSkiej w radwanicacH

przebudOwa ulicy pOlnej w radwanicacH

W połowie grudnia br. Firma RAGEN sp. z o.o. z Głogowa zakoń-
czyła przebudowę ulicy Polnej w Radwanicach. 

Zgodnie z zakresem prac dotychczasową nawierzchnię tłuczniowo-żwi-
rową zastąpiła nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m. 
(z lokalnym zawężeniem) ograniczona krawężnikiem oraz pobocza i 
zjazdy z kruszywa. Odwodnienie przebudowanej drogi o długości 540 m 
odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i 
poprzecznych na pobocza lub rowu przydrożnego. W zakresie inwesty-
cji wykonano również włączenie drogi gminnej do drogi krajowej nr 12 

W połowie listopada br. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogo-
wego sp. z o.o. z Głogowa zakończyło przebudowę ul. Stolar-

skiej w Radwanicach.

W ramach inwestycji dotychczasową nawierzchnię z płyt betonowych 
zastąpiła blisko nawierzchnia asfaltowa o długości 550 m oraz szeroko-
ści 5,0 m. Na przeważającej długości drogi wykonano obustronne pobo-
cza z kruszywa oraz odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej 
lub powierzchniowo na pobocza gruntowe. W zakresie przedsięwzięcia 
wykonano również włączenie ul. Stolarskiej do drogi powiatowej - ul. 
Przemysłowej oraz do ul. Rolnej. W ramach zadania wybudowano odci-
nek kanalizacji sanitarnej biegnący bezpośrednio pod drogą. 

koszt inwestycji wyniósł 1.304.237,99 zł.  
Zadanie zostało w 80% dofinansowane z rezer-
wy celowej budżetu państwa.

Honorata Perłakowska-Leszczak

oraz połączenie z ulicą Szkolną. 
Istniejący rów przydrożny został 
oczyszczony i odmulony, a wylo-
ty przepustów wyłożone kostką 
granitową. Koszt inwestycji po 
przetargu to kwota 876 579,33 
zł. Zadanie jest dofinansowane 
w 80% z rezerwy celowej budże-
tu państwa, 20% stanowią środ-
ki własne.

Honorata Perłakowska-Leszczak
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przebudOwa drOgi w jakubOwie 
wraz z budOwą parkingu przy cmentarzu kOmunalnym 

budOwa miaSteczka rucHu drOgOwegO w buczynie

W czerwcu br. zakończyła się budowa mia-
steczka ruchu drogowego w Buczynie. 

Obiekt ten powstał dzięki zaangażowaniu Gminy 
Radwanice oraz Stowarzyszenia Aktywiści Spo-
łecznej Integracji „Bez Balastu”. Od momentu po-
wstania projektowi przyświeca cel edukacyjny, 
dzięki niemu dzieci i młodzież mogą uczyć się prze-
strzegania zasad ruchu drogowego np. na rondzie, 
przejeździe kolejowym, skrzyżowaniu ulic oraz 
przejściu dla pieszych. Obiekt posiada nawierzch-
nię bitumiczną z pełnym oznakowaniem piono-
wym i poziomym.  Wykonawcą zadania było Przed-
siębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z 
Głogowa, natomiast oznakowanie pionowe wyko-
nała firma „RAWBUD” z Rawicza. Łączny koszt za-
dania wyniósł 125.956,98 zł. z tego 80.000,00 zł 
stanowiły środki pozyskane przez stowarzyszenie 
Aktywiści Społecznej Integracji „Bez Balastu”.

Honorata Perłakowska-Leszczak

W marcu rozpoczęto przebudowę odcinka drogi gmin-
nej prowadzącej do cmentarza komunalnego w Ja-

kubowie. 

Roboty zakończono w miesiącu sierpniu. Oprócz wygodnego 
i szerokiego dojazdu do cmentarza, droga zapewnia dojazd 
dla powstałych w okresie ostatnich parunastu lat posesji 
położonych w głębi miejscowości oraz stanowi dogodne 
połączenie z miejscowością Maniów w gminie Jerzmanowa. 
Roboty wykonywała firma RAGEN z Głogowa. Zakres zamó-
wienia obejmował wykonanie nowej konstrukcji drogowej 
wraz z nawierzchnią asfaltową o szerokości 5,0 m wraz ze 
zjazdami na posesje oraz zjazdem na parking przy cmenta-
rzu. Jezdnia obustronnie obramowana poboczami o szeroko-
ści do 75 cm. Na połączeniu z drogą powiatową wykonano 

zjazd. Łączna długość przebudowywanej drogi wyniosła 320 
m. W ramach inwestycji wykonano parking przy cmentarzu 
o nawierzchni asfaltowej z 25 miejscami parkingowymi,  
w tym trzema dla osób niepełnosprawnych oraz miejscem 
na kontener na odpady. Uporządkowano i zagospodarowano 
teren zieleni wokół parkingu i wybudowano nowe przyłącze 
wodociągowe wraz z punktem czerpalnym na cmentarzu  
w postaci estetycznego i praktycznego zdroju ulicznego.   
koszt robót wyniósł 547.085,00 zł. Zadanie dofinansowa-
ne zostało przez Gminę Jerzmanowa w kwocie 166 873,26zł.

Marek Woźniak
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budOwa OczySzczalni ścieków w buczynie    

W ostatnim kwartale zeszłego roku ruszyła największa 
inwestycja ostatnich lat czyli budowa sieci kanaliza-

cji sanitarnej w Sieroszowicach i Strogoborzycach. 

Mieszkańcy tych miejscowości zostaną wpięci do nowej 
oczyszczalni ścieków, której budowa również była w zakre-
sie zadania. Oczyszczalnia docelowo będzie obsługiwała tak-
że miejscowości Kłębanowice i Buczyna.      
Wykonawcą, wybranym w drodze postępowania przetar-
gowego, zostało konsorcjum firm z Legnicy – PIEC-BUD 
oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego  
i Melioracji. Na chwilę obecną zakończono budowę sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej w Strogoborzycach oraz oczysz-
czalni ścieków w Buczynie. 
Oczyszczalnia ma docelową przepustowość 140 m3/d  
i będzie obsługiwać cztery miejscowości tj. Strogoborzyce, 
Sieroszowice, Buczyna i Kłębanowice. Przewidywana ilość 
ścieków z dwóch aktualnie kanalizowanych miejscowości to 
68 m3/d.  Oczyszczanie ścieków odbywa się dwustopniowo: 
w pierwszej kolejności oczyszczanie mechaniczne zapew-
niające usuwanie części stałych, grubych zawiesin i piasku  
a następnie  oczyszczanie biologiczne zapewniające usu-
wanie związków organicznych. Mechaniczne oczyszczanie 

realizowane jest w sitopiaskowniku zlokalizowanym we-
wnątrz budynku technicznego. Zatrzymane zanieczyszczenia 
grube są przepłukiwane i prasowane, po czym wywożone na 
składowisko odpadów. Biologiczne oczyszczanie odbywa się 
w dwóch reaktorach biologicznych wybudowanych w formie 
żelbetonowych zbiorników i wyposażonych w ruszty na-
powietrzające. W chwili obecnej, ze względu na małą ilość 
ścieków, czynny jest jeden reaktor. Cztery razy na dobę ścieki 
oczyszczone są spuszczane do rurociągu, którym odpływają 
do odbiornika czyli do rzeki Skłoba. 

Teren oczyszczalni został utwar-
dzony, wyposażony w place  
i drogi wewnętrzne oraz ogro-
dzony. Zamontowano także mo-
nitoring informujący o każdej 
próbie wtargnięcia na teren osób 
nieupoważnionych. W chwili 
obecnej trwa jeszcze rozruch 
oczyszczalni, który powinien 
zakończyć w miesiącu grudniu. 
koszt budowy wyniósł 3.567 
000 ,00 zł. 

Marek Woźniak

Przepompownia ścieków.

Oczyszczalnia ścieków.

Zbiorniki - reaktory biologiczne.
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Dnia 11 listopada na skwerze przy ul. Przemysłowej  (obok poczty)  
w Radwanicach nastąpiło uroczyste odsłonięcie popiersia Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. 

W ten sposób mieszkańcy gminy Radwanice uczcili jubileusz 100 rocznicy od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. Popiersie odlane jest z brązu, osadzone 
na granitowym cokole z wykutym napisem: 

Marszałek Józef Piłsudski
w 100 rocznicę odzyskania niepodległości 1918-2018

Mieszkańcy Gminy Radwanice

Autorem dzieła jest artysta rzeźbiarz Robert Sobociński. Koszt wykonania 
wraz z dokumentacją projektową wyniósł 23.230,00 zł.

termOmOdernizacja StraŻnicy OSp w SierOSzOwicacH
W październiku br. zakończono remont budynku 
strażnicy OSP w Sieroszowicach. 

Prace obejmowały docieplenie ścian, wykonanie 
elewacji, montaż parapetów, orynnowania i obró-
bek blacharskich, wymianę stolarki okiennej oraz 
wykonanie opaski wokół budynku. Koszt termo-
modernizacji obiektu wyniósł 46.000,00 zł. Wy-
konawcą zadania była firma AS-BUD Plus z Brenna. 
Remont został sfinansowany ze środków własnych 
gminy i pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkow-
skiego w kwocie 19 995,00 zł.

nOwa brama na cmentarzu kOmunalnym w jakubOwie    

W miesiącu listopadzie została zamontowana nowa bra-
ma cmentarna na cmentarzu w komunalnym w Jaku-

bowie. 

Dwuskrzydłowa ażurowa brama ma szerokość 4m i jest wyko-
nana z elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie 
poprzez malowanie proszkowe i cynkowanie ogniowe. Kolor 
srebro antyczne. W nawiązaniu do historii miejscowego sank-
tuarium, w elementy bramy na każdym ze skrzydeł wpleciono 
oprócz stylizowanego krzyża także motyw muszli jakubow-
skiej. Przy bramie zamontowano również furtkę o szerokości 
1m. Nowa brama jest szersza od poprzedniej co umożliwia wy-
godniejszy i praktyczniejszy wjazd na teren cmentarza. Koszt 
wykonania i montażu bramy wyniósł 12.000,00 zł. 

Marek Woźniak

budOwa pOpierSia marSzaŁka józefa piŁSudSkiegO 

Honorata Perłakowska-Leszczak

Honorata Perłakowska-Leszczak



Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

 
 
 
 
 
D

O
D

A
T

E
K

 
I
N

W
E

S
T

Y
C

Y
J
N

Y

strona 29

Zakończona została inwestycja realizowana przez Powiat Polkowic-
ki, polegająca na budowie chodnika wraz przejściem dla pieszych  

w miejscowości Kłębanowice. 

Postępowanie zostało podzielone na 4 części, pierwsza część obejmu-
jąca budowę chodnika została wykonana – koszt inwestycji to przeszło 
77.000,00 zł. Do realizacji pozostały jeszcze: budowa oświetlenia przy 
przejściu dla pieszych, udrożnienie rowu przydrożnego, budowa odcinka 
kanalizacji deszczowej. 

budOwa zarurOwania Odcinka rOwu w bOrOwie

Rozpoczęły się prace przygotowawcze dotyczące za-
rurowania odcinka rowu w Borowie. 

Prace polegać będą na ułożeniu na cieku Młynówka, biegną-
cym wzdłuż drogi gminnej, rur betonowych o średnicy 800 
mm na odcinku 20m. i zasypaniu ich w celu poprawy bez-
pieczeństwa ruchu kołowego poprzez uzyskanie pobocza 

przy drodze. Niniejsze zarurowanie będzie przedłużeniem 
już istniejącego na długości 60m. z którym zostanie połączo-
ne. Na początku wykonywany odcinek wyposażony zostanie  
w prefabrykowaną ściankę czołową, a na załamaniach – 
studniami rewizyjnymi o średnicy 1500 mm  szt. 2, z właza-
mi żeliwnymi. koszt zadania to 47.232,00 zł. 

budOwa cHOdnika i przejścia dla pieSzycH 
w kŁębanOwicacH

bieŻące naprawy dróg w rOku 2018

Anna Prokop

W 2018 roku Gmina wydała około 70 tys. zł na bieżące remonty  
i naprawy dróg asfaltowych oraz gruntowo – żużlowych. 

Zakres wykonanych prac obejmował uzupełnienie ubytków powstałych 
w nawierzchniach asfaltowych oraz uzupełnienie i zagęszczenie kruszy-
wem dróg gruntowych. Ponadto na drogach gminnych zamontowane zo-
stały dwa progi zwalniające wraz z oznakowaniem pionowym, m.in. w m. 
Przesieczna oraz próg zwalniający wyspowy przy placu zabaw w Lipinie. 
Naprawiony został również przepust na cieku wodnym Młynówka mię-
dzy Radwanicami a Łagoszowem Wielkim.

Anna Prokop

Rafał Sip
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W ramach inwestycji budowy sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków wykonano zadanie 

oznaczone nr 2 tj. budowa sieci w miejscowości Strogoborzyce. 

Roboty zostały zakończone i odebrane w miesiącu sierpniu. Wy-
budowane sieci zlokalizowane są w pasach dróg gminnych i drogi 
powiatowej oraz na terenach posesji (przyłącza). Ścieki są dostar-
czane na oczyszczalnię w Buczynie rurociągiem tłocznym za po-
średnictwem przepompowni głównej zlokalizowanej przy boisku 
w Strogoborzycach. W zakres inwestycji weszło wykonanie sieci 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami o łącznej długości 1 330 m oraz 2 
przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych o łącznej długości 3 
970 m. Wykonano także nową sieć wodociągową o łącznej długości 
1 940 m oraz przyłączy o łącznej długości 430 m, a także montaż 7 
sztuk nowych hydrantów ppoż.  koszt robót zamknął się w kwocie 
2.900.955,00 zł. 

budOwa Sieci kanalizacyjnej i wOdOciągOwej 
w StrOgObOrzycacH 

Marek Woźniak
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budOwa Sieci kanalizacyjnej i wOdOciągOwej 
w SierOSzOwicacH      
Równolegle do prowadzonych prac na oczyszczalni 

ścieków w Buczynie oraz w Strogoborzycach trwają 
prace przy budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
w miejscowości Sieroszowice. 

Zadanie podzielone jest na II etapy. Etap I obejmujący część 
Sieroszowic od strony Kłębanowic i Strogoborzyc do wyso-
kości remizy w Sieroszowicach zostanie wykonany do koń-
ca stycznia 2019r. Pozostała część miejscowości ma zostać 
zakończona do końca maja 2019r. Zakres robót kanalizacyj-
nych obejmuje sieć grawitacyjną o łącznej długości 4 143,5 
m, przyłączy i odcinków połączeniowych -  2 694 m, a ruro-
ciągów tłocznych – 1 093,5 m oraz 5 przepompowni ścieków. 
Na bieżąco, w miarę posuwających się robót sieciowych, 
trwa podłączanie przyłączy kanalizacyjnych do istniejących 
gospodarstw. W chwili obecnej ścieki na oczyszczalnię w 

Buczynie płyną z ok. 20 gospodarstw domowych za pośred-
nictwem dwóch uruchomionych pompowni ścieków. W tym 
roku liczba ta powinna wzrosnąć do około 50 gospodarstw. 
Równolegle z budową kanalizacji trwa budowa nowej sieci 
wodociągowej, która zastąpi starą, skorodowaną i niedrożną 
sieć stalową.  Łącznie sieci wodociągowa w Sieroszowicach 
ma mieć długość 4878 m, odcinki rozdzielcze i przyłącza – 
2197 m. Przewiduje się montaż 34 sztuk hydrantów ppoż. 
koszt robót wyniesie 7.025.145,00 zł. 
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W miesiącach czerwiec – sierpień tego roku firma HYDRO SYSTEM  
z siedzibą w Buczynie wykonywała nową sieć wodociągową w ul. Po-

lnej w Radwanicach. 

Sieć zastąpiła istniejącą, będącą w złym stanie technicznym sieć azbestoce-
mentową. W ramach zadania, oprócz sieci, zostały wykonane odcinki przy-
łączy wodociągowych do granicy przylegających działek. Ponieważ w chwi-
li obecnej trwa tam budowa nawierzchni drogowej asfaltowej, pozwoli to  
w przyszłości na uniknięcie rozkopywania jezdni i niszczenia asfaltu. Wszyst-
kie istniejące już przyłącza zostały przepięte do nowej sieci. W ramach zada-
nia wykonano sieć z rur 90 PE o długości 520 metrów oraz zamontowano 4 
sztuki hydrantów ppoż. Roboty, zgodnie z umową, rozliczono kosztorysem 
powykonawczym. koszt budowy zamknął się w kwocie 126.404,00 zł. 

budOwa Sieci wOdOciągOwej 
w ul. pOlnej w radwanicacH      

budOwa Sieci wOdOciągOwej w miejScOwOści drOŻyna 
dO miejScOwOści drOŻów    

Marek Woźniak

W okresie maj – sierpień br. została wykonana nowa 
sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości 

Drożyna oraz sieć przesyłowa z Drożyny do miejscowo-
ści Drożów. 

Roboty wykonywała firma HEMIZ BIS z Prochowic. W ra-
mach zadania wybudowano nowe wodociągi z rur PE oraz 
wyłączono z eksploatacji stary skorodowany rurociąg 
stalowy.  Wykonano nowe odcinki przyłączy wodociągo-
wych w granicach pasa drogowego i spięto z istniejącymi 
przyłączami na granicy działki właściciela posesji. Łącznie 
wybudowano 1964 m rurociągu o średnicach 125, 110, 90 
i 50 oraz odcinków przyłączy 40, 32o łącznej długości 240 
m. Zamontowano także 9 sztuk hydrantów ppoż. (8 w Dro-
żynie i 1 w Drożowie). 
koszt robót budowlanych 
wyniósł 591 575,00 zł. 

Marek Woźniak
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budOwa krótkicH Odcinków Sieci wOdOciągOwycH 
i kanalizacyjnycH – etap ii 
(w miejScOwOściacH radwanice i ŁagOSzów wielki) 

budOwa krótkicH Odcinków Sieci wOdOciągOwycH 
i kanalizacyjnycH – etap i 
(w miejScOwOściacH radwanice i lipin) 

W okresie od kwietnia do września bieżącego roku trwały ro-
boty na budowie krótkich odcinków sieci wodociągowych  

i kanalizacyjnych stanowiących przedłużenie już istniejących sie-
ci. 

Przedłużenia były wykonywane dla potrzeb już istniejących lub nowo 
powstających budynków mieszkalnych na terenach przeznaczonych 
pod budownictwo jednorodzinne i istniała pilna potrzeba dopro-
wadzenia ww. mediów. W pierwszym etapie  wybudowano odcin-
ki sieci wod.-kan. w ul. Poziomkowej i wodociąg w ul. Goździkowej  
w Radwanicach oraz odcinki sieci wod.-kan. w Lipinie. Wykonawcą 
inwestycji była firma HYDRO SYSTEM z Buczyny. W ramach zadania 
wykonano odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 120m, sieci 
wodociągowej o łącznej długości 369m oraz zamontowano 4 sztuki 
hydrantów przeciwpożarowych. koszt robót zamknął się w kwocie 
143 839,00 zł i został pokryty w części przez Gminę, a w części przez 
właścicieli zainteresowanych podłączeniem do ww. sieci. 

W miesiącu wrześniu rozpoczęły się roboty na budo-
wie krótkich odcinków sieci wodociągowych i ka-

nalizacyjnych zlokalizowanych w ul. Sportowej i w ul. 
Cisowej w Radwanicach oraz odcinka sieci wodociągowej  
w Łagoszowie Wielkim. 

Wykonawcą inwestycji jest ta sama firma HYDRO SYSTEM  
z Buczyny.  Roboty w chwili obecnej zostały zakończone, 
trwają jeszcze czynności rozliczeniowe i formalno-prawne. 
W ramach zadania wykonano odcinki sieci kanalizacyjnej 

PVC 200 o łącznej długości 70m, sieci wodociągowej PE 
110, 90 o łącznej długości 334m oraz zamontowano 4 sztu-
ki hydrantów przeciwpożarowych. Zakładany koszt robót 
wynosi 153 791,00 zł, rzeczywisty koszt będzie znany po 
odebraniu i rozliczeniu inwestycji. Podobnie jak w przypad-
ku etapu I, koszt pokryty zostanie w części przez Gminę,  
a w części przez właścicieli zainteresowanych podłączeniem 
do ww. sieci. 

budOwa Sieci kanalizacji 
Sanitarnej w ul. StOlarSkiej 
w radwanicacH – i etap
W ramach przebudowy drogi gminnej wykonano I etap budowy 

kanalizacji sanitarnej w ulicy Stolarskiej. 

Budowa odcinka sieci o długości 180 m biegnącego bezpośrednio pod 
drogą kosztowała 147 377,70 zł. Zakres prac obejmował również 
przejście sieci pod drogą powiatową (ul. Przemysłową) w celu póź-
niejszego połączenia z siecią kanalizacyjną w ul. Szkolnej. Zadanie zo-
stało sfinansowane ze środków własnych gminy Radwanice.

Marek Woźniak

Marek Woźniak

Honorata Perłakowska-Leszczak
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budOwa Sanitariatów w świetlicy wiejSkiej 
Oraz placu zabaw w nOwej kuźni

W maju br. zakończono inwestycje w Nowej Kuźni, a mianowicie 
dobudowano sanitariaty do świetlicy wiejskiej oraz zaadopto-

wano teren naprzeciwko świetlicy gdzie powstał plac zabaw. Koszt 
całej inwestycji to 316.721,21 zł. 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. 
Projekt otrzymał dofinansowanie poprzez Stowarzyszenie LGD Wzgó-
rza Dalkowskie. Celem zadania było podniesienie poziomu aktywności 
i integracji społecznej  mieszkańców Nowej Kuźni, poprzez stworzenie 
odpowiednich warunków infrastrukturalnych tj. rozbudowy i przebu-

Anna Prokop

nOwe Hydranty na terenie gminy

W ramach prowadzonych w tym roku inwestycji zamontowano 
łącznie 32 sztuki nowych hydrantów. 

8 sztuk zamontowano w Drożynie, 1 hydrant w Drożowie, w Radwani-
cach w ramach budowy krótkich odcinków zamontowano 5 sztuk, na 
ul. Polnej – 4 sztuki. W Lipinie zamontowano 1 hydrant, w Łagoszowie 
Wielkim - dwa hydranty oraz w Buczynie – 3 sztuki i w Strogoborzycach 
– 7 sztuk.  Jeden hydrant został zamontowany na nowej oczyszczalni 
ścieków w Buczynie. 

Marek Woźniak

dowy świetlicy wiejskiej w Nowej 
Kuźni na centrum aktywności 
społecznej wraz z zagospodaro-
waniem placu zabaw. W ramach 
realizacji zadania rozbudowano 
obecny obiekt o pomieszczenia 
higieniczno- sanitarne oraz za-
montowano nowe urządzenia ma-
łej architektury. W zakresie zago-
spodarowania nieruchomości, na 
której znajduje się budynek wyko-
nano zewnętrzną instalację kana-
lizacji sanitarnej oraz zbiornik na 
nieczystości. Rozebrano również 
stary budynek gospodarczy.

wypOSaŻenie Szatni lzS

W pierwszych dniach sierpnia br. szatnie sporto-
we LZS w Buczynie oraz w Radwanicach zostały 

wyposażone w ławki dla zawodników. 

Łącznie Gmina Radwanice zakupiła 20 szt. ławek do 
dwóch szatni w Buczynie oraz dwóch w Radwanicach. 
Koszt wyposażenia szatni dla gości oraz gospodarzy  
w obydwu miejscowościach wyniósł 10.184,40 zł.

Honorata Perłakowska-Leszczak
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REALIZACJA  FUNDUSZU  SOŁECKIEGO

Buczyna
W sołectwie Buczyna, po obu stronach przystanku 
autobusowego wykonano dwie rabaty długości 8 m.  
w których nasadzono drzewka ozdobne. Dbano również 
o bieżące utrzymanie terenów zielonych i miejscowego 
parku.

drożyna
Mieszkańcy Drożyny w ramach funduszu doprowadzili 
przyłącze wody do działki świetlicy wiejskiej, zamonto-
wali w świetlicy ogrzewanie elektryczne oraz dbali o te-
reny zielone sołectwa i plac zabaw.

kłębanowice
Mieszkańcy sołectwa Kłębanowice w ramach realizacji fun-
duszu, wyłożyli plac przed świetlicą wiejską kostką brukową  
o powierzchni 150 m2. Wykonali opaskę zabezpieczającą 
wokół placu zabaw nr 2 o powierzchni 45 m2   oraz doko-
nali jego renowacji.

lipin
Mieszkańcy sołectwa Lipin dokonali nasadzenia drzewek 
i krzewów ozdobnych oraz zamontowali grill betonowy 
na placu przy świetlicy wiejskiej. Postawili dodatkową 
tablicę ogłoszeniową dla mieszkańców,  obsadzili kwia-
tami klomby przy świetlicy wiejskiej oraz zamontowali 
bramki na boisku sportowym. Ponadto doposażyli świe-
tlicę wiejską w naczynia, sprzęt AGD oraz krzesła. Dbali 
również o bieżące utrzymanie terenów zielonych oraz or-
ganizowali spotkania integracyjne mieszkańców.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu 
gminy, zagwarantowane na realizację przedsię-

wzięć służących poprawie życia mieszkańców. 

W roku 2018 sołectwa z gminy Radwanice, zrealizo-
wały zadania ujęte w planach sołeckich na łączną 
kwotę 322.000,00 zł

drożów
W roku 2018 z funduszu soleckiego zakupiono wiatę przystan-
kową, wyłożono ścieżkę z kostki brukowej na plac zabaw oraz 
zorganizowano dwie imprezy integracyjne: „Dzień dziecka”, 
która odbyła się pod koniec lipca w Jakubowie w KS LIBRA oraz  
„Mikołajki”  (które zorganizowano po raz pierwszy w świetlicy 
wiejskiej). Zakupiono grzejniki elektryczne do świetlicy, szafkę 
ze zlewozmywakiem (w tym roku wykonano podłączenia wody 
na świetlicę) oraz głośnik przenośny z mikrofonami. Ponadto w 
ramach promocji sołectwa, zakupiło koszulki z napisem DRO-
ŻÓW.

jakubów
Sołectwo Jakubów za środki z funduszu sołeckiego doposażyło 
świetlicę wiejską. Zakupiono m.in. krzesła, chłodziarkę, zlewoz-

Łagoszów wielki
Mieszkańcy Łagoszowa Wiel-
kiego, wyłożyli kostką brukową 
ścieżki prowadzące do pomiesz-
czenia socjalnego na zewnątrz 
świetlicy wiejskiej oraz ścieżkę 
prowadzącą do ogniska i altany. 
Drugą ważną inicjatywą w sołec-
twie, był montaż zakupionej alta-
ny ogrodowej oraz wykonanie do 
niej stołu i ławek. Dodatkowo, do 
altany doprowadzono instalację 
elektryczną celem jej oświetlenia.

mywak, garnki oraz inne 
naczynia. Zakupiono rów-
nież dwa grzejniki elek-
tryczne na salkę w której 
odbywają się wszelkiego 
rodzaju zajęcia dla naj-
młodszych mieszkańców. 
Ponadto dbano o tereny 
zielone sołectwa i miej-
scowy park.  
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nowy dwór
W ramach funduszu mieszkańcy sołectwa Nowy Dwór, zaku-
pili trzy elementy siłowni zewnętrznej. Są to: wolnostojący 
biegacz, oraz podwójne urządzenie, wahadło i wyciąg na 
pylonie. Sołectwo wykonało montaż elementów we własnym 
zakresie. Elementy te dołączyły do powstałego we wcześniej-
szych latach, placu zabaw. Do zakupu pozostało jeszcze jedno 
urządzenie i wykonanie ogrodzenia, co zaplanowane jest na 
przyszły rok. 

nowa kuźnia
W sołectwie Nowa Kuźnia, kwotę 5 000,00 zł. przeznaczono 
na wkład własny do projektu budowy placu zabaw i budo-
wy toalet przy świetlicy wiejskiej. Został wykonany wjazd 
z kostki brukowej wraz z placem pod wiatę przed remizą 
strażacką oraz parking między remizą a kaplicą. Zakupio-
no również i zamontowano przednią część ogrodzenia przy 
kaplicy, położono tynk żywiczny na świetlicy wiejskiej oraz 
zorganizowano coroczny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej.

przesieczna
Mieszkańcy sołectwa, w ramach realizacji zadań z funduszu 
sołeckiego, zamontowali garaż blaszany, odnowili miejsca 
kultu religijnego w Przesiecznej i Borowie, obsadzili roślina-
mi ozdobnymi teren przy przystanku w Przesiecznej. Odbyły 
się również coroczne spotkania integrujące mieszkańców, 
m.in. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki. Ponadto zostały 
odświeżone pomieszczenia w świetlicy, dokończona elewa-
cja oraz zamontowane okna na ścianie szczytowej. Sołectwo 
brało jak co roku udział w Dniach Gminy jak i Dożynkach.  

Radwanice
W tym roku, sołectwo Radwanice zorganizowało ciekawe 
spotkania z podologiem, wizażystką, szkolenie z pierwszej 
pomocy itd. Najważniejszym przedsięwzięciem i wyzwaniem 
była budowa wiaty piknikowej przy kompleksie boisk na 
ul. Ogrodowej. Pierwszy etap  inwestycji został zakończony  
i kosztował 30 tys. zł. Kwotę 26 tys. pokryto z funduszu sołec-
kiego, 3 tys. z projektu realizowanego w ramach programu 
Działaj lokalnie. Wiata została otwarta dla mieszkańców na 
zakończenie lata we wrześniu. Odbył się wówczas piknik ro-
dzinny.

Sieroszowice
W ramach funduszu sołeckiego w  Sieroszowicach wymienio-
no piasek na placu zabaw i zagospodarowano teren wokół 
zbiornika wodnego w Sieroszowicach. Wygospodarowano 
zaplecze w remizie OSP (zamurowano ściankę do garażu, 
wybudowano ściankę w łazience, wykłuto otwór w posadz-
ce i ścianach do kanalizacji i instalacji sanitarnej, położono 
gładzie i płytki  oraz zamontowano drzwi i armaturę sani-
tarną). Zagospodarowano również tereny przy tablicy ogło-
szeniowej w Ułanowie. 

 Strogoborzyce
Mieszkańcy Strogoborzyc wymienili pokrycie dachowe na 
budynku świetlicy wiejskiej (remont polegał na wykonaniu 
pokrycia z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharski-
mi) oraz zastąpili stary piec CO na piec elektryczny. Ponadto 
wyłożyli kostką brukową podłoże altany, którą doposażyli  
w stoły i ławki. Dbali też o tereny zielone i rekreacyjne sołec-
twa przy których dokonali nasadzenia nowego żywopłotu.
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W dniach 6-7 października 2018 r. odbyła się XII 
edycja Hubertusa w Jakubowie. 

Ciekawy i różnorodny program wydarzenia oraz wy-
jątkowo sprzyjająca pogoda, przyciągnęły do Jakubowa 
bardzo liczną publiczność. W pierwszym dniu odbyły się 
Towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody oraz 
Towarzyskie zawody w powożeniu zaprzęgami. Oprócz 
zawodów konnych, w sobotę odbyła się również parada 
motocykli, która o 15.00 wyruszyła z Jakubowa w stronę 
Nielubi i Kurowic. Wieczór uczestnicy spędzili przy dobrej 
muzyce. O 17.00 rozpoczął się koncert Grupy MADE z Gło-
gowa, a po nim do późnych godzin nocnych publiczność 
bawił znany i lubiany w regionie DJ Mateusz Żyta. 

W niedzielę 7 października nastąpiło oficjalne otwarcie, 
którego dokonał Wójt Gminy Radwanice – Pan Paweł Piw-
ko oraz Prezes Stowarzyszenia „Koń i Człowiek” – Pan Pa-
weł Chrobak. Drugi dzień zawodów rozpoczęły konkuren-
cje western i rodeo. Na zakończenie tradycyjnie odbyła się 
Gonitwa za lisem, a zdobywcą „lisa” została Paulina Pik. W 
przyszłym roku, na kolejnym Hubertusie, to właśnie ona 
będzie lisem uciekającym przed nagonką. Podczas Huber-
tusa odbył się również „II Bieg po szczęśliwą podkowę” na 
dystansie 10 km.

dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy za rok!
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zajęcia z animkiem

Od 1 października do 30 li-
stopada Gminny Ośrodek 

Kultury w Radwanicach , dzięki 
darowiźnie otrzymanej od Fun-
dacji KGHM Polska Miedź S.A. 
oraz przy wsparciu finanso-
wym Gminy Radwanice, reali-
zował jesienną edycję Progra-
mu Rozwoju Świetlic Wiejskich 
„ANIMEK”.

W ramach programu otwartych 
zostało 6 świetlic wiejskich  
z terenu gminy, które były pro-
wadzone przez lokalne anima-
torki. We wszystkich świetlicach 
wiejskich w miejscowościach Ja-
kubów, Kłębanowice, Łagoszów 
Wielki, Nowa Kuźnia, Przesiecz-
na oraz Sieroszowice odbył się 
cykl 8 spotkań, podczas których 
animatorki zadbały o jak naj-
bogatsza ofertę warsztatów dla 

mieszkańców. W propozycjach 
nie zabrakło różnorodności  
i fantazji, każdy, bez względu na 
wiek, mógł znaleźć dla siebie 
ciekawe zajęcia. Wśród atrakcji 
znalazły się m.in. warsztaty pla-
styczne i rękodzielnicze dla dzie-
ci i dorosłych m.in. decoupage, 
quilling, tworzenie wianków, za-
jęcia kulinarne np. pieczenie cia-
steczek, zajęcia ruchowe jak np. 
Zumba oraz wspólna gra w plan-
szówki. Odbyły się również spo-
tkania dla kobiet, podczas któ-
rych panie mogły zapoznać się  
z różnymi markami kosmetycz-
nymi i skorzystać z zabiegów 
oraz porad specjalistów. Pano-
wie także mieli swoje spotkanie, 
pełne sportowych emocji. Nie 
zabrakło również zabawy An-
drzejkowej, podczas której mo-
gły się bawić całe rodziny.

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości nie mogli narzekać na 
nudę i brak pomysłu na spędzenie wolnego czasu. Jesienna edycja 
ANIMKA była pełna atrakcji i pozwoliła rozwinąć zdolności arty-
styczne uczestników. Jesienna edycja ANIMKA  z pewnością pozo-
stawi po sobie wspaniałe wspomnienia.

GOK 
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Dnia 8 października br. uczniowie ze Szkół Podsta-
wowych w Byczynie i Radwanicach wzięli udział  

w spotkaniu autorskim z Panią Katarzyną Ryrych pi-
sarką, która w swoim dorobku literackim ma wiele 
książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Trzykrotna laureatka Konkursu Literackiego im. Astrid 
Lingren. Jej powieść o „Stephenie Hawkingu…” otrzymała 
Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego. Podczas 
spotkania autorka opowiadała zarówno o historii po-
wstawania poszczególnych powieści, jak i technik pisar-
skich stosowanych przez autorkę. Nie zabrakło też roz-
mów na poważne tematy. Pani Katarzyna często w swoich 
książkach podejmuje problematykę społeczną, opisuje 
ludzi niepełnosprawnych, bezdomnych, poranionych psy-
chicznie i fizycznie przez los, pisze o trudnych relacjach 
międzyludzkich. Pierwowzorami jej bohaterów są osoby, 
które zna. Spotkanie było ciekawym doświadczeniem dla 
młodych ludzi. 
Podczas spotkania zostały wręczone nagrody książkowe  
z dedykacją autorki laureatom Powiatowego Konkursu - 
Quiz „Gorzka czekolada” na podstawie opowiadań Kata-
rzyny Ryrych. Na konkurs wpłynęło 35 prac. Komisja po 
sprawdzeniu poprawności prac wylosowała 6 laureatów. 

Laureaci:
marta waligóra, laura jarosz, maja juda, urszula piw-
ko, wiktoria piasecka, magdalena piotrowska. Gratu-
lujemy!

Spotkanie autorskie sfinansowała Miejsko – Gminna Biblioteka  
w Polkowicach. 

SpOtkanie autOrSkie z katarzyną ryrycH
ZSP w Radwanicach

Biblioteka w Radwanicach

Dnia 05.12.2018r. mieliśmy przyjem-
ność gościć w Publicznym Przedszkolu 

w Radwanicach Górnika z okazji Barbórki. 

Podczas spotkania przedszkolaki miały oka-
zję wzbogacić swoje wiadomości na temat 
ciężkiej i niebezpiecznej pracy górnika. Do-
wiedziały się, w jaki sposób wydobywany 
jest węgiel, miedź i sól oraz jak bardzo są 
one potrzebne w codziennym życiu. Gór-
nik przybył do nas w odświętnym stroju, 
dlatego dzieci miały okazję przyjrzeć się 
czapce górniczej i odznaczeniom, które gór-
nicy otrzymują za długoletnią, ciężką pracę  
w kopalni. Nasz gość opowiedział jak wyglą-
da dzień górnika w kopalni. Przedszkolaki 
oglądały prezentację multimedialną o cięż-
kiej górniczej pracy. Spotkanie zakończyło 
się podziękowaniem w formie bryłki soli 
oraz słodką niespodzianką, którą wręczył 
górnik. Dzieci zaśpiewały piosenki „Idzie 
górnik drogą”, „Hej w kopalni”. Starszaki 
radosne, pełne wrażeń wręczyły prace pla-

SpOtkanie przedSzkOlaków z górnikiem

styczną o tematyce górniczej. Serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi Chyla-
reckiemu za przybycie, zaangażowanie i poświęcony czas!

GOK 
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zeSpóŁ SzkOlnO-przedSzkOlny dla „niepodległej”
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
odbyło się wiele konkursów i uroczystości.

XViii pOwiatOwy kOnkurS „kOcHam cię, OjczyznO”

Dnia 20 listopada nasi uczniowie: Zosia Kuroczycka, Syl-
wia Kobzda, Mikołaj Kałużka, Szymon Kęska, Konrad 

Wójcik oraz Ola Stemplewska reprezentowali szkołę na XVIII 
powiatowym konkursie „Kocham Cię, Ojczyzno” pod hono-
rowym patronatem Starosty Polkowickiego w Domu Kultury 
w Gaworzycach. 
i miejsce  zdobył mikołaj kałużka 
w kategorii VII-VIII klasy,
iii miejsce zajął konrad wójcik w kat. Vii-Viii klasy.
wyróżnienie w kategorii gimnazja otrzymała 
Sylwia kobzda

pOdSumOwanie gminnegO kOnkurSu pla-
StycznegO „w mOim Sercu –pOlSka”

Dnia 9 listopada podczas szkolnych obcho-
dów Narodowego Święta Niepodległości mia-

ło miejsce podsumowanie konkursu „W moim 
sercu –Polska”. Konkurs został zrealizowany w 
ramach projektu „Czym wiata bogata – tym spo-
łeczników więcej” napisanego przez grupę niefor-
malną „Aktywni Pozytywni”. Dyplomy i nagrody 
laureatom wręczała sołtys Radwanic – p. Barbara 
Kula w towarzystwie p. dyrektor ZSP w Radwani-
cach – Bogusławy Niemasz oraz pań Izabeli Jokiel  
i Marzeny Rakuś. Konkurs cieszył się ogromną po-
pularnością. Wystawa prac została zaprezentowana 
podczas gminnych uroczystości z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości.
wyniki konkursu:
Kl. I
i m. – maciej jarosz
ii m. – Hanna pokora
iii m. – bartosz pulkowski
wyróżnienie: jakub Stadther
Kl. II
i m. – urszula litwiniec
ii m. – Hanna bobela
iii m. – lena kwoka
wyróżnienia: Sandra Szymorek, Szymon pia-
stowski, natalia krawiec, tymoteusz buczek
Kl. III
i m. – tymoteusz Żydziak
ii m. – natalia walacik
iii m. – remigiusz Sip
wyróżnienie: mikołaj ratka
Kl. IV
i m. – laura tarkowska
ii m. – patryk Sieradzki
iii m. – maja niemasz
wyróżnienia: Olga płaskoń, Oliwia krutkopad
Kl. V
i m. – Hanna kałużka
ii m. – mateusz węgrzynek
iii m. – amelia Szklana
wyróżnienie: natalia cymbalak
Kl. VI
i m. – jowita belkiewicz
ii m. – izabela woźniak
iii m. – kacper raczkowski
wyróżnienia: marcin panter, radosław wyrwa, 
julia ludwisiak, maria zawis, maja juda, pola juda
Kl. VII
i m. – roksana dąbrowska
ii m. – joanna grabowska
Kl. VIII
i m. – zuzanna jamrozik

wyniki kOnkurSu recytatOrSkiegO 
„mOja Ojczyzna” w kategOrii klaS i – ii

Dnia 9 listopada odbyły się szkolne eliminacje konkursu 
recytatorskiego „Moja Ojczyzna” w kategorii klas I-III. W 

konkursie wzięło udział 12 uczestników. Oto wyniki:
i m. – adrianna mazur
ii m. – urszula litwiniec
iii m. – bartosz pulkowski
wyróżnienia: Stanisław chrobak i karina kołodziej

Dnia 22.11.2018 r. uczniowie ZSP w Radwanicach bra-
li udział w XII Powiatowym Konkursie Recytatorskim 

„Moja Ojczyzna”.
iii miejsce w kategorii kl. i – ii zajęła adrianna mazur
i miejsce w kategorii kl. iii – iV zajęła klaudia wójcik
i miejsce w kategorii kl. V – Vi zajęła maria zawis
ii miejsce w kategorii kl.V – Vi zajęła Hanna kałużka
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wieczOrnica z Okazji 100-lecia OdzySkania 
przez pOlSkę niepOdlegŁOści

Dnia 26 listopada, o godz. 15:30, w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach, 

rozpoczęło się widowisko słowno-muzyczne przygotowa-
ne przez uczniów naszej szkoły. W ten sposób cała radwa-
nicka społeczność oddała hołd tym, którzy walczyli o nie-
podległość Polski. 

kOncert „dla ciebie pOlSkO” w  przedSzkOlu 
w radwanicacH Łączy pOkOlenia!

Kolejną lekcją patriotyzmu był Koncert „Dla Cie-
bie Polsko” z okazji Narodowego Święta Niepod-

ległości, zorganizowany dnia 19 listopada 2018 r.  
w auli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radwa-
nicach. Koncert zorganizowano głównie dla rodzi-
ców, babć i dziadków dzieci z przedszkola. Uroczy-
stość zaszczycili swą obecnością: pan Wójt Paweł 
Piwko z radnymi gminy Radwanice, pani Sołtys Bar-
bara Kula oraz członkowie Klubu Seniora „Optymi-
ści”. Wszystkich zebranych powitała pani Dyrektor 
Bogusława Niemasz. Na początku wybrzmiały urze-
kające słowa Jana Pawła II „Ziemio Polska, Ziemio 
trudna bądź pozdrowiona! – My też Cię pozdrawia-
my i cieszymy się, że Cię mamy”. W symboliczną po-
dróż przez wydarzenia, które budowały naszą na-
rodową tożsamość przeprowadziły przedszkolaki  
w wieku 4 – 6 lat, przypominając o 11 listopada 1918r. 
Reżyserem  przedstawienia była pani Beata Orator.

świętO niepOdlegŁOści w zSp

Dnia 9 listopada 2018 roku odbył się uroczysty apel  
z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległo-

ści.  W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna. 
Uczniowie poznali historię walki Polaków o odzyskanie wol-
ności i niepodległości. Apel rozpoczął się wspólnym odśpie-
waniem hymnu narodowego – pieśni, która pokazuje polski 
patriotyzm i ducha walki o niepodległość.  Montaż słow-
no-muzyczny był przepiękny. Wszyscy uczniowie wspólnie 
śpiewali patriotyczne pieśni.

rekOrd dla niepOdlegŁej 
pObity w przedSzkOlu!

Dnia 9 listopada 2018 r. przedszkole w Radwanicach 
brało udział w akcji zorganizowanej przez Minister 
Edukacji Narodowej panią Annę Zalewską oraz Radę 
Dzieci i Młodzieży przy MEN „Rekord dla Niepodle-
głej”. Grupy: „Skrzaty”, „Słoneczka”, „Gwiazdeczki”, 
„Motylki”, „Sówki” ze swoimi wychowawcami oraz 
pani Dyrektor Bogusława Niemasz o godz. 11.11 za-
śpiewali 4 zwrotki hymnu „Mazurek Dąbrowskiego”, 
aby włączyć się w bicie „Rekordu dla Niepodległej”. 
Polskie szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe 
odniosły sukces ze swoimi nauczycielami, bo blisko 5 
mln uczniów (4 867 937), a także prawie 480 tys. na-
uczycieli (475 235) w 24 439 przedszkolach, szkołach 
i placówkach biło rekord.

11 liStOpada na HiStOrycznej bia-
ŁO – czerwOnej kartce kalendarza 
przedSzkOlaka!

Dnia, 9 listopada 2018 r. Publiczne Przed-
szkole w Radwanicach pamiętało o waż-

nej dacie państwowej – 100 rocznicy od-
zyskania niepodległości przypadającej 11 
listopada. Dlatego przed tak ważnym świętem 
wychowawcy grup starszych: „Słoneczka”, 
„Gwiazdeczki”. „Motylki” i „Sówki” z dziećmi 
spotkali się w auli szkoły, aby zapoznać się  
z historią Polski. Wszystkich gorąco powitały 
pani Dyrektor Bogusława Niemasz oraz pani 
Wicedyrektor Stanisława Trzeszcz.

ZSP w Radwanicach
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patriOtycznie i pOetyckO 
w SzkOle pOdStawOwej w buczynie

Początek listopada w szkole co roku jest biało-czerwo-
ny, barwy narodowe pojawiają się w związku z rocz-

nicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. W Szkole 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie stałym 
elementem upamiętnienia tego święta jest Konkurs Recy-
tatorski Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna”. 

Tej jesieni odbył się on już po raz dwunasty. Dla klas star-
szych przyjął on nazwę „Kocham Cię, Ojczyzno!” W środę, 14 
listopada 2018r. zgromadziliśmy się, by wysłuchać recytacji 
wierszy o tematyce patriotycznej, w konkursie uczestniczy-
li uczniowie klas I-VI - „Moja Ojczyna” i klas VII-VIII - „Ko-
cham Cię, Ojczyzno”. Deklamacje rozpoczęli tegoroczni de-
biutanci – pierwszoklasiści, którzy musieli po raz pierwszy 
pokonać tremę związaną z publicznym występem. Klasy 
starsze, mimo doświadczenia, również zmagały się ze stre-
sem, wyzwanie nie było łatwe ze względu na dużą konku-
rencję. Łącznie w konkursie wzięło udział dwudziestu ośmiu 
uczestników. Słyszeliśmy wersy o pięknie polskiej przyrody, 
o symbolach narodowych, walce o niepodległość i wolność,  
o tęsknocie do kraju i miłości do Ojczyzny. Prezentacje 
oceniała komisja, w której skład weszły panie:  Mieczy-
sława Bilińska, Elżbieta Samołyk, Sylwia Skoczek-Wa-
liszewska, Marta Kasprzak i Andżelika Gaj. Laureatami  
w kategorii klas I-II zostały: Katarzyna Figas – pierw-
sze miejsce, drugie miejsce ex aequo -  Daria Ostrow-
ska i maja kędzia oraz trzecie miejsce - zuzanna biliń-
ska. Wyróżnienia otrzymały: jaśmina bednarz, lena 
maksymczak, nadia karkowska i magdalena Smętek.  

W kategorii klas III-IV zwyciężyła Alicja Kasprzak, drugie 
miejsce zajęła Oliwia chodak, trzecie – amelia piwko. Po-
zostali uczestnicy konkursu w tej kategorii to: jakub gliniak, 
wanessa kałuża, filip Orda, magdalena pakieła, zofia pi-
wowarska i Hubert Sip. Wśród klas V-VI podium należało 
do: poli juda – pierwsze miejsce, mai judy drugie miejsce  
i  trzecie miejsce -  ex aequo - magdaleny piotrowskiej  
i Karola Olejniczaka. W tej kategorii wystąpili również: zu-
zanna jeżewska, milena titikowska, klaudia mazurczak 
i  Oliwia Gryga. W konkursie „Kocham Cię, Ojczyzno!” – jury 
zdecydowało nie przyznawać pierwszych miejsc, natomiast 
wyróżnienia otrzymali: alicja dąbrowska, kacper ka-
sprzak i Olaf maksymczak.

Laureaci konkursów szkolnych reprezentowali naszą pla-
cówkę w powiatowych zmaganiach recytatorskich orga-
nizowanych przez Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach.  
W konkursie  „Kocham Cię, Ojczyzno!””, który odbył się 20 
listopada 2018r., wyróżnienia zdobyli: alicja dąbrowska  
i Olaf maksymczak. W konkursie  „Moja Ojczyzna”,  22 li-
stopada 2018r., laureatkami zostały: Alicja Kasprzak – III 
miejsce, pola juda – III miejsce i maja juda – wyróżnienie. 
Sukcesy deklamatorskie naszych uczniów na szczeblu po-
wiatowym napawają nas dumą, a niesłabnące zaintereso-
wanie młodych miłośników poezji patriotycznej szkolnym 
konkursem sprawia, że zakorzenił się on mocno wśród  tra-
dycyjnych uroczystości.

XXii pOwiatOwy kOnkurS recytatOrSki „Srebrna muza”

SP w Buczynie

Dnia 28 listopada 2018 roku nasi uczniowie: Amelia Dą-
browska, Hanna Kałużka, Klaudia Wójcik, Vanessa Wój-
cik, Konrad Wójcik, Zofia Kuroczycka, Natalia Ciężabka, 
Izabela Woźniak, Maria Zawis oraz  Mikołaj Kałużka 
reprezentowali Zespół Szkolno-Przedszkolny   
w XXII Powiatowym Konkursie recytatorskim 
„Srebrna Muza” w Polkowicach.  

W kategorii klas IV-VI uczniowie recytowali do-
wolnie wybrany wiersz, natomiast w kategorii 
klas VII, VIII, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych recytatorzy zmagali się z piękną, choć 
trudną poezją Zbigniewa Herberta. Spośród 30 
recytatorów w kategorii, gdzie różnica wieko-
wa pomiędzy uczestnikami wynosiła 5 lat, Jury 
przyznało 3 nagrody i wyróżnienie. Niezmiernie 
cieszy nas fakt, iż na podium w tej właśnie kate-
gorii stanęło aż dwoje uczniów z naszej szkoły:
ii miejsce zajął konrad wójcik za wiersz „Nike, 
która się waha”
iii miejsce otrzymał  mikołaj kałużka, który 
wyrecytował wiersz  „Przesłanie Pana Cogito”.
W kategorii klas IV-VI specjalne wyróżnienia 
Jury otrzymały Hanna kałużka i maria zawis.

Serdecznie gratulujemy wszystkim recytatorom  i zwycięz-
com pięknych i wzruszających wystąpień oraz życzymy dal-
szych sukcesów!!!

ZSP w Radwanicach
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W czasie chłodnych jesiennych dni serca uczniów Szko-
ły Podstawowej w Buczynie biły gorąco i serdecznie 

dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Bytomiu oraz 
Hospicjum na Wiśniowej. 

Szkolny klub wolontariatu "Dobroczynki z Buczynki" pod 
opieką Anny Wawżeńczyk Szram zorganizował 19 listopada 

kiermasz, podczas którego udało zebrać się fundusze na za-
kup paczek dla dzieci z domu dziecka. Dla maluchów z hospi-
cjum uczniowie SP Buczyna przygotowali kartki świąteczne 
z  życzeniami i dobrymi upominkami. 

przedStawienie „piSk biaŁegO OrŁa”

Dnia 8 listopada w Szkole Podstawowej w Buczynie od-
było się przedstawienie z okazji 100- lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości, pt „Pisk Białego Orła”. 

Pod opieką nauczycieli: Anny Wawżeńczyk Szram i Agaty 
Judy wystąpili uczniowie starszych klas: Alicja Dąbrowska, 
Amelia Fituła, Martyna Stępień, Otylia Bilińska, Wiktoria Ma-
ciejewska, Kacper Grochowski, Filip Krawczyk, Gracjan Bi-
niecki, Jakub Wisniewski, Klaudia Żyłka i Olaf Maksymczak. 
Uczniowie wcieli się w role Polaków żyjących pod zaborami 
i walczących o odzyskanie swojego kraju. Całość działa się  
w wiejskiej chacie, w rodzinie, która musiała pożegnać ojca  
i syna wyruszających na I wojnę światową. W chacie ukry-
wany był  poeta, który odwołując się często do literatury  
i poezji okresu zaborów, podtrzymywał i umacniał patrio-
tyzm domowników. Było wiele wzruszający pieśni, których 

prezenty dla HOSpicjum

SP w Buczynie

SP w Buczynie

wyjątkowy nastrój 
podkreślał uczniow-
ski chór. Przedstawie-
nie przyjęte zostało 
entuzjastycznie przez 
wszystkich, którzy za-
siedli na widowni. 
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jeSień peŁna aktywnOści

W trakcie realizacji projektu, czyli od 04.10.2018r. do 
02.12.2018r. odbywały się spotkania, treningi i warsztaty. 

Przez dwa miesiące mieszkańcy korzystali nieodpłatnie 
m. in. z zajęć zumba-fitness. 
Odbyły się również spotkania dla mieszkańców: 
-  „Babski Wieczór III" -  Spotkanie dla Pań w każdym wie-
ku, mające na celu integrację społeczności . W czasie spo-
tkania była możliwość skorzystania z porad fizjoterapeuty, 
udział w ćwiczeniach rozciągających, uzyskanie porad die-
tetycznych, a także możliwość wykonania zabiegów kosme-
tycznych oraz możliwość wzięcia udziału w konkursach  
z cennymi nagrodami. 
-  „Męskie Granie, nie tylko na ekranie" - Turniej gier kom-
puterowych, piłkarzyków i tenisa stołowego, bez ograni-
czeń wiekowych, bez względu na predyspozycje fizyczne, 
którego głównym założeniem jest zdrowa rywalizacja  
z symbolicznymi nagrodami w postaci pucharów, medali  
i dyplomów.
-  „Halloween" - Warsztaty z charakteryzacji, pod okiem 
profesjonalistki, laureatki Ogólnopolskich Mistrzostw Cha-
rakteryzacji, połączone z zabawą Halloweenową dla dzieci 
i rodziców.
-  „Wielopokoleniowe Mikołajki" - spotkanie mikołajkowe 
dla rodzin, połączone z grami i zabawami dla dzieci oraz 
wizytą Mikołaja.

Grupa nieformalna Pomysłowo Aktywni realizowała 
projekt pt. "Jesień pełna aktywności 

w Naszej miejscowości".

Kamila Rusinko, Patrycja Olszewska,  
Marek Najwer,

Projekt dofinansowany z budżetu Urzędu
Maszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
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lOkalne StudiO relakSu 
StOwarzySzenia „pOmagamy razem”

Na realizowany projekt składały się różnego rodzaju warszta-
ty zajęciowe. „Zależało nam na zbudowaniu miejsca, w którym 
my, jako kobiety, mamy, córki, żony, partnerki, możemy wspólnie 
spędzić czas w wyjątkowej atmosferze, odpocząć od prozy życia, 
wymienić się doświadczeniem i być dla siebie wsparciem. " Lokal-
ne studio relaksu" było nową, ciekawą ofertą skierowaną do Pań 
pozwalającą zintegrować się społeczności lokalnej. Dlatego na-
sze stowarzyszenie „Pomagamy Razem” skierowało swoją ofertę 
zajęć do Pań, bez względu na wiek. Uczestnicy naszych warszta-
tów mieli możliwość nauczyć się czegoś nowego, co jest zarazem 
proste i praktyczne.”

W ramach projektu odbyły się:
- warsztaty z wyrobu naturalnych antyperspirantów oraz ekolo-
gicznych past do zębów,
- warsztaty z wyrobu ekologicznych kul kąpielowych oraz świec 
do masażu,
- warsztaty twórcze ze sznurkiem bawełnianym - wyrób koszy-
ków,
- wieczór orientalny,
- wystawa wykonanych wyrobów.

Lokalne studio relaksu - to projekt, który skierowany był przede wszystkim  
do Pań z terenu Gminy Radwanice.

Stowarzyszenie  
„Pomagamy Razem”

Projekt był realizowany od sierpnia do grudnia 2018 r. 
Warsztaty cieszyły się dużą frekwencją i niejednokrotnie 
liczba uczestników przekraczała zakładany limit osób. Na 
ten cel pozyskano środki finansowe w wysokości 5 000,00 
zł. z programu Działaj Lokalnie X, Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce, Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacji 
Wzgórz Dalkowskich oraz lokalnych samorządów. Osoby, 
które napisały i przeprowadziły projekt to: Katarzyna Leitan, 

Magdalena Szymańska  
i Marlena Wilk - trzon sto-
warzyszenia.



Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 46

Na zaproszenie UKS „SOKÓŁ” Gaworzyce, w niedzielę 18 
listopada 9-osobowa grupa uczniów z ZSP w Radwa-

nicach wzięła udział w Niepodległościowym Turnieju Sza-
chowym o Puchar Wójta Gminy Gaworzyce z Okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Wójt Gminy Ga-
worzyce p. Jacek Szwagrzyk, Starosta Powiatu Polkowic-
kiego p. Kamil Ciupak, prezes UKS „SOKÓŁ” p. Agnieszka 
Kraus-Pieczarka, dyrektor SP p. Małgorzata Kosałka oraz 
sędzia główny turnieju p. Piotr 
Zahorski. Łącznie w turnieju 
wzięło udział 61 zawodników, 
którzy rywalizowali ze sobą 
w trzech kategoriach. Zawody 
zostały rozegrane systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 
rund, tempem 15 min dla za-
wodnika. Zdobywcy pierw-
szych trzech miejsc w swoich 
kategoriach otrzymali puchary 
i dyplomy, które wręczyli Wójt 
Gminy Gaworzyce oraz Pre-
zes UKS „SOKÓŁ”. Pozostali 
uczestnicy otrzymali dyplomy  
i słodkie upominki. Występ 
zawodników z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego śmiało mo-
żemy uznać za udany, bowiem 
turniej w tej „królewskiej grze”, 
był dla nas „przetarciem szlaku”. 
Warto również podkreślić mię-
dzypokoleniowy charakter tur-
nieju, gdyż najstarszy uczestnik 
miał 87 lat, a najmłodszy 6.

ZSP Radwanice reprezentowali: tarkowska laura (24 miej-
sce), anczykowski mateusz (30 miejsce), Stefan jakub (22 
miejsce) - kl. 4a, kosidło zofia (34 miejsce), ciosek Olaf (35 
miejsce) - kl. 4c, ludwisiak julia (27 miejsce), lewandow-
ski Korneliusz (19 miejsce) - kl. 6b, wójcik konrad (26 
miejsce) - kl. 7b i Przygodzki Seweryn (29 miejsce) – kl. 8a. 
Miejsca zawodników pochodzą z klasyfikacji ogólnej. Opie-
kunami grupy były – p. Cecylia Łakomiec i p. Marta Tarkow-
ska.

niepOdlegŁOściOwy turniej SzacHOwy w gawOrzycacH

SukceSy laury w teniSie ziemnym

Mieszkanka naszej gminy, Lau-
ra Urbańczyk (lat 9) podczas 

odbywającego się w dniu 22 wrze-
śnia 2018 r., Turnieju Tenisa Ziem-
nego o Puchar Prezydenta Głogowa 
wywalczyła III miejsce w kategorii 
dziewcząt do lat 12. 

Laura była najmłodszym uczestni-
kiem tej kategorii. Inne z osiągnięć 
młodej zawodniczki tenisa ziemnego 
to m.in.: i miejsce o puchar prezy-
denta głogowa kategorii dziew-
cząt do lat 9 z czerwca 2018r. 

Serdecznie gratulujemy
osiągniętych wyników 

i życzymy kolejnych sukcesów! 

ZSP w Radwanicach
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Dnia 24 listopada 2018 r. w sali gimnastycznej Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach od-
był się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Radwanice, rozegrany w ramach Obchodów Dnia 
Niepodległości. 

Turniej otworzył p. Pa-
weł Piwko – Wójt Gmi-
ny. Mecze sędziowali p. 
Bartosz Różycki i p. Da-
riusz Różycki.

wyniki turnieju:
I miejsce: 
E5 z Radwanic
II miejsce: 
polkowice
III miejsce: 
OSp radwanice

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
piłki oraz puchary. Ponadto puchar dla najlepszego za-
wodnika otrzymała jedyna zawodniczka turnieju. Or-
ganizatorami Turnieju był Urząd Gminy, Gminny Ośro-
dek Kultury oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Dnia 9 listopada 2018 r. odbył 
się Nocny Turniej piłki nożnej 

o puchar Wójta Gminy Radwanice. 
Turniej zorganizowano w ramach 
obchodów 100-lecia Niepodległości.

Turniej  przeprowadzono na  obiek-
cie ,,Orlik’’ w Radwanicach. W roz-
grywkach wzięło udział 5 drużyn, 
czyli około 50 zawodników, którzy 
rozegrali mecze systemem każdy  
z każdym. Otwarcia  Turnieju dokonał  
Pan Paweł Piwko – Wójt  Gminy,  który 
ufundował puchary i nagrody. O po-
ziomie  rozgrywanego Turnieju  może  
świadczyć  fakt, iż zawodnicy  w sumie  
strzelili 58 bramek.

Wyniki:
i miejsce –  ŁagO
ii miejsce – bOngO  OStaSzów
iii miejsce - dryŻyniak
IV miejsce  - TASMANIA
V  miejsce  - OSP  RADWANICE

Wszystkie zespoły biorące udział  
w Turnieju otrzymały dyplomy oraz 
piłki. Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc oraz najlepszy zawodnik - Kry-
stian kołodziej - otrzymali pamiątko-
we puchary, które wręczył Wójt Gmi-
ny. Turniej przygotowali i prowadzili 
Animatorzy Sportu - Bartosz  Różycki 
i  Zdzisław Śnioszek.

turniej piŁki SiatkOwej

nOcny turniej piŁki nOŻnej
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IX BIEG ku pamięci świętegO jana pawŁa ii

Dnia 13 października odbył się  
w Radwanicach „XI Bieg ku św. 

Pamięci Jana Pawła II”. 

Głównym  celem imprezy było uczcze-
nie 40 rocznicy wyboru Karola Wojty-
ły na papieża oraz propagowanie idei 
aktywnego wypoczynku, która była 
tak bliska papieżowi-Polakowi. Orga-
nizatorem biegu był Oddział Gmin-
ny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
w Radwanicach. Patronat nad biegiem 
objął Starosta Powiatu Polkowickiego 
p. Marek Tramś. Partnerem imprezy 
była Gmina Radwanice. Główni sponso-
rzy to: UG Radwanice, GOPS w Radwa-
nicach, Rada Sołecka Wsi Radwanice, 
VW Motor Polska, Ruka projekt, Impe-
rial Logistics oraz Bank Spółdzielczy  
w Przemkowie. Trasy biegów wiodły 
ulicami Osiedla Leśnego w Radwani-
cach, gdzie znajduje się ulica Jana Paw-
ła II oraz Obelisk  Jemu poświęcony. 

Uczestnicy startowali  w następujących 
kategoriach: OPEN (3,4 km, 6,6 km i 9,8 
km); 1-2 lata; 3-4 lata; 5 – 6 lat; 7 – 8 lat; 
9 – 10 lat; 11 – 13 lat; 14 – 16 lat; 17 – 19 lat; 
20 – 29, 30 -39, 40 – 49, 50; 59, 60+; nordic 
walking; bieg bez barier; sztafeta rodzinna.

Imprezę otworzyli: prezes Oddziału 
Gminnego TPD  p. Izabela Jokiel  oraz 
wiceprezes p. Marian Kobzda w towa-
rzystwie sołtysa wsi Radwanice – p. 
Barbary Kuli. 

Kolejnym punktem programu było 
wręczenie nagród laureatom gminne-
go  konkursu plastycznego i literackie-
go „Żyję zdrowo i aktywnie oraz myślę 
pozytywnie”, który był częścią projek-
tu profilaktycznego realizowanego ze 
środków GOPS w Radwanicach. Na-
stępnie odbyły się biegi w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. 

Zdobywcy I miejsc otrzymali puchary 
ufundowane przez firmy: VW Motor 
Polska, Ruka Projekt, Imperial Logi-
stics, Bank Spółdzielczy w Przemko-
wie oraz władze powiatowe (starosta, 
wicestarosta powiatu polkowickiego), 
gminne (wójt) i szefów instytucji, orga-
nizacji, firm z terenu gminy Radwanice. 

Biegacze, którzy zajęli I, II i III 
miejsce otrzymali medale, dyplo-
my i nagrody. W zawodach wzię-
ło udział ok. 250  osób. Nagrody 
zwycięzcom wręczali sponsorzy. 

Każdy uczestnik otrzymał pamiątko-
wy medal, dyplom i drobny upominek.  
W tegorocznym biegu  wykorzystano 
elektroniczny pomiar czasu w kategorii 
OPEN, w której wzięło udział 67 biega-
czy. 
Podczas zawodów działała kawiarenka 
z ciepłymi napojami oraz domowymi 
wypiekami. Dochód zostanie przezna-
czony na cele TPD. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników czuwały jednostki 
OSP z Radwanic i Łagoszowa Wielkie-
go. Najmłodsi uczestnicy mogli miło 
spędzić czas w „Kąciku Malucha”. Funk-
cjonowało też stoisko profilaktyczne  
z ulotkami i kolorowankami propagują-
cymi zdrowy styl życia.

TPD Oddział w Radwanicach

Xi bieg ku pamięci św. 
jana pawła ii – wyniki

Open  9,8 km    
Kobiety
1 m. – Izabela Wolak
II m. – Anna Chodorowska
III m. – Lucyna Piasecka
Mężczyźni
I m. – Mariusz Tokarczyk
II m. – Tomasz Chawawko
III m. – Jerzy Jagielski

Open ,6 km
Kobiety
I m.  – Anna Niedźwiedzka
II m. – Paulina Bukowczyk
III m. – Natalia Mielczarek
Mężczyźni
I m. – Emil Matejczuk
II m. – Damian Chodorow-
ski
III m. – Zbigniew Frydle-
wicz

Open 3,4 km
Kobiety
I m. – Karolina Podkowska
II m. – Sara Gościewicz
III m. – Teresa Hetner
Mężczyźni
I m. –Mateusz Szczepański
II m. – Grzegorz Mikołaj-
czak
III m. – Krzysztof Sudo-
mlak

1 - 2 lata
I m. – Aleks Olewnik
II m. – Katarzyna Moskwa
III m. –Aleksandra Kulczyk
3 – 4 lata
I m. – Nina Olewnik
II m. –Gabriela Hofmańska
III m. – Marlena Jaśnikow-
ska

5-6 lat
Dziewczynki
I m. – Alicja Gościewicz
II m. – Alicja Szulga
III m. – Julia Frankowska
Chłopcy
I m. – Szymon Baszyński
II m. – Mieszko Ściernicki
III m. – Filip Żyłka
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Od 11 listopada do 07 grudnia  
w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym w Radwanicach trwała akcja 
„Kartka urodzinowa dla Igi”. 

Akcję przeprowadziły działające przy 
przedszkolu i szkole Koła Przyjaciół 
Dzieci. Iga to niespełna 3-letnia miesz-
kanka Sobina. Urodziła się 12 grudnia 
2015 r. Choruje na wrodzoną cytome-
galię. Ma małogłowie, opóźniony roz-
wój ruchowy, wzmożone napięcie mię-
śniowe, obustronny głęboki niedosłuch  
i niedożywienie. Celem akcji było wy-
konanie kartek urodzinowych dla 
dziewczynki. Odzew był bardzo duży. 
Dzieci wykonały około 100 kartek. 

finaŁ akcji  „pOdaruj prezent na święta 
maŁym pacjentOm przylądka nadziei”

W    ZSP w Radwanicach trwała akcja 
"Podaruj Prezent na Święta Małym 

Pacjentom Przylądka Nadziei".

Akcję ogłosiła Fundacja "Na Ratunek Dzie-
ciom z Chorobą Nowotworową". Celem była 
zbiórka gier i zabawek dla podopiecznych 
wrocławskiej kliniki „Przylądek Nadziei". 
Braliśmy udział w akcji już po raz drugi,  
a koordynowały ją Koła Przyjaciół Dzieci dzia-
łające przy Przedszkolu i Szkole Podstawowej  
w Radwanicach.  Do akcji włączyła się również 
Akademia Piłkarska „Strzał w Dziesiątkę”. 
Dziękujemy p. Konradowi Janczakowi – pre-
zesowi Akademii Piłkarskiej za mobilizację 
zawodników i młodym piłkarzom za gorące 
serca. Dziękujemy także Dzieciom, Rodzicom 
i Nauczycielom!!!

TPD Oddział w Radwanicach

kartka urOdzinOwa dla igi

ZSP w Radwanicach

Tuż przed urodzinami, kartki zostały dostarczone jubilatce 
wraz z prezentem od radwanickich dzieci. 

7- 8 lat
Dziewczynki
I m. – Kornelia Szylko
II m. – Klaudia Wójcik
III m. –Kornelia Adamczak
Chłopcy
I m. – Miłosz Lelicki
II m. – Błażej Depta
III m. – Borys Maruchniak

9 – 10 lat
Dziewczynki
I m. – Hanna Dziuńko
II m. – Amelia Piwko
III m. – Karolina Stachura
Chłopcy
I m. – Antoni Dominiak
II m. – Bartłomiej Moskwa
III m. – Gracja Kijaszko i 
Wojciech Konieczny

11 – 13 lat
Dziewczęta
I m. – Anastazja Budzińska
II m. – Zofia Kuroczycka
III m. – Urszula Piwko
Chłopcy
I m. – Iwo Tychanowicz
II m. – Remigiusz Fran-
kowski
III m. – Michał Bąk

14-16 lat
Dziewczęta
I m. – Kinga Sudomlak
II m. – Amelia Fituła
III m. – Wiktoria Macie-
jewska

Chłopcy
I m. – Mateusz Żalejko

20-29
Kobiety
I m. – Karolina Podkowska
II m. – Ewa Matejczuk
III m. – Monika Małyniak
Mężczyźni
I m. –Mateusz Szczepański

30 – 39
Kobiety
I m. – Sara Gościewicz
II m. – Teresa Hetner
Mężczyźni
I m. – Robert Kapiec
II m. – Grzegorz Mikołaj-
czak
III m. – Łukasz Kubiak

40 – 49
Mężczyźni
I m. – Krzysztof Sudomlak
II m. – Radosław Chrust-
kowski
III m. – Krzysztof Fedro

50 – 59
Mężczyźni
I m. – Bogdan Kuliński
II m. – Jerzy Kubiak
60 i więcej
Kobiety
I m. - Stanisława Kucab
Mężczyźni
I m. –Tadeusz Perłakowski

bieg bez barier – dzieci
I m. – Aleksandra Miklarz
II m. –Gabriela Szymańska

Nordic walking do 50 lat
Kobiety
I m. – Katarzyna Skrycka

nordic walking powyżej 
50 l.
Mężczyźni
I m. – Jerzy Kubiak
II m. – Jan Mikołajczak
III m. –Czesław Urbańczyk

Sztafeta rodzinna 
- Julia, Kinga, Krzysztof 
Sudomlak
- Joanna, Witold, Mikołaj 
Sokalscy
- Monika Małyniak, Mate-
usz  Szczepański i Julian 
Magulij
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11 stycznia 2019 r.
godz. 17:00

Sala Gminnego Ośrodka Kultury

Zespół Wokalno-Taneczny „FRAJDA” działa w Radwanicach od listopada 2016 roku i ma już spore sukcesy 
na swoim koncie. Grupa liczy ponad kilkadziesiąt osób, które podczas zajęć rozwijają swoje talenty wokal-
ne i taneczne.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dzieci przygotowały dla rodziców wyjątkowy pokaz. 
Podczas występu zaprezentują efekty swojej ciężkiej pracy. Nie zabraknie układów tanecznych, ale rów-
nież specjalnie przygotowanego świątecznego repertuaru!

Serdecznie zapraszamy!!!
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Dnia  9 grudnia 2018r. w sali gimnastycznej Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego odbyły się Mikołajki dla 

dzieci z Gminy Radwanice.

Od godziny 14:00 uczestnicy Mikołajek mogli skosztować 
ciasta i napić się herbaty oraz kawy w kawiarence przygo-
towanej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Radwanic 
oraz zakupić ozdoby świąteczne wykonane własnoręcznie 
przez wystawców na kiermaszu rękodzieła bożonarodze-
niowego. Życzenia wszystkim zebranym złożył Pan Paweł 

Piwko - Wójt Gminy, Pani Stanisława Trzeszcz, wicedyrek-
tor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach oraz 
Renata Piasecka-Friczka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury. W tym roku dla  dzieci wystąpili aktorzy z Teatru Gry 
i Ludzie w spektaklu „Sekret Świętego Mikołaja”. Widownia 
została zaangażowana w poszukiwanie Św. Mikołaja i razem  
z aktorami poznała wszystkie sekrety związane ze świętami. 
Po spektaklu Mikołaj wraz z wolontariuszami rozdał łącznie 
400 paczek ze słodyczami, co sprawiło dzieciom mnóstwo 
radości.

GOK 



Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 52

kOlędy i paStOraŁki

Kolędowanie to jedna z piękniejszych polskich tradycji okresu świąt Bożego Narodzenia. Rodziny spotykają się, za-
pominają o problemach dnia codziennego i wspólnie śpiewają tradycyjne polskie kolędy i pastorałki. Teksty kolęd 

są szeroko znane oraz przekazywane z pokolenia na pokolenie. Poniżej prezentujemy Państwu kilka popularnych ko-
lęd i pastorałek. Niech ich słowa i muzyka zabrzmią w każdym domu podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Wzrost popularności kolęd nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku, wtedy ustalił 
się sam termin kolęda w znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej. Powstała wówczas 
jedna z najważniejszych polskich kolęd „W żłobie leży”, przypisywana Piotrowi 
Skardze. 
Pastorałka to rodzaj kolędy, w której religijna tematyka bożonarodzeniowa posze-
rzona została o warstwę obyczajową. Także ludowa pieśń religijna o wesołym cha-
rakterze związana z tematyką Bożego Narodzenia, wprowadzająca często wątek 
pasterski. W Polsce rozpowszechniona od XVII wieku.
W polskim dorobku kulturalnym zachowało się ponad 500 kolęd i pastorałek. Dzisiaj w betlejem, dzisiaj w betlejem

Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła syna

Ref.: Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi
Anieli grają
Króle witają
Pasterze śpiewają
bydlęta klękają
Cuda, cuda ogłaszają

Maryja Panna, Maryja Panna
Dzieciątko piastuje
i józef święty i józef święty
on ją pielęgnuje

Ref.: Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi ...

Chociaż w stajence, chociaż w stajence
Panna syna rodzi
Przecież on wkrótce, przecież on wkrótce
ludzi oswobodzi

Ref.: Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi ...

i trzej królowie, i trzej królowie
od wschodu przybyli
i dary Panu, i dary Panu
Kosztowne złożyli

Ref.: Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi ...

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my
Przywitać jezusa
Króla nad królami, Króla nad królami
uwielbić jezusa

Ref.: Chrystus się rodzi
Nas oswobodzi ...

Gdy śliczna Panna syna kołysała,
z wielkim weselem tak jemu śpiewała:

li li li li laj, moje Dzieciąteczko,
li li li li laj, śliczne Paniąteczko.

Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu,
Pomóż radości wielkiej sercu memu:
li li li li laj, wielki królewiczu,
li li li li laj, niebieski dziedzicu.

sypcie się z nieba liczni aniołowie,
Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie:
li li li li laj, mój wonny kwiateczku,
li li li li laj, w ubogim żłóbeczku.

Nic mi nie mówisz, o kochanie moje!
Przecież pojmuję w sercu słowa twoje!
li li li li laj, o boże Wcielony!
li li li li laj, nigdy niezmierzony.

Przybieżeli do betlejem pasterze 
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. 

Chwała na wysokości chwała na wysokości 
A pokój na ziemi. 

oddawali swe ukłony w pokorze 
tobie z serca ochotnego o boże! 
Chwała na wysokości... 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy 
Których oni nie słyszeli jak żywi. 
Chwała na wysokości... 

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli co to będzie za Dziecię? 
Chwała na wysokości ... 

oto mu się wół i osioł kłaniają 
trzej królowie podarunki oddają. 
Chwała na wysokości... 

i anieli gromadą pilnują
Panna czysta wraz z józefem pilnują 
Chwała na wysokości... 

Poznali Go Mesjaszem być prawym
Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym 
Chwała na wysokości... 

My go także bogiem zbawcą już znamy
i z całego serca wszystko kochamy 
Chwała na wysokości...

Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
do jezusa i Panienki

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę jego
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę jego

Witaj, jezu ukochany, od Patriarchów czekany
od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony
od Proroków ogłoszony, od narodów upragniony

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, 
wyznajemy boga w tobie
Coś się narodził tej nocy, 
byś nas wyrwał z czarta mocy
Coś się narodził tej nocy, 
byś nas wyrwał z czarta mocy

Witaj jezu nam zjawiony, 
witaj dwakroć narodzony
Raz z ojca przed wieków wiekiem, 
a teraz z matki człowiekiem
Raz z ojca przed wieków wiekiem, 
a teraz z matki człowiekiem
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Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, bóg się wam rodzi!

Czym prędzej się wybierajcie,
Do betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki danymi sobie.
jako bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
z wielkiej radości:

Ach, witaj zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a tyś tej nocy
Nam się objawił.

i my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.

lulajże, jezuniu, moja perełko,
lulaj ulubione me pieścidełko.

lulajże, jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.

zamknijże znużone płaczem powieczki,
utulże zemdlone łkaniem usteczki,
lulajże, jezuniu, lulajże, lulaj!
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.

lulajże, pielkniuchny nasz Aniołeczku,
lulajże,wdzięczniuchny świata kwiateczku.
lulajże, jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.

lulajże, różyczko najozdobniejsza,
lulajże, lilijko najprzyjemniejsza.
lulajże, jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj.

lulajże, prześliczna oczom gwiazdeczko,
lulaj, najśliczniejsze świata słoneczko.
lulajże, jezuniu, lulajże, lulaj,
A ty, Go Matulu, w płaczu utulaj. 

Dlaczego dzisiaj wśród nocy dnieje,
i jako słońce niebo jaśnieje?

Ref.: Chrystus, Chrystus nam się narodził,
Aby nas od piekła oswobodził.

Dlaczego dzisiaj boży Aniele,
ogłaszasz ludziom wielkie wesele?

Ref.: Chrystus, Chrystus nam się narodził,
Aby nas od piekła oswobodził.

Czemuż pasterze do szopy śpieszą?
i podarunki ze sobą niosą?

Ref.: Chrystus, Chrystus nam się narodził,
Aby nas od piekła oswobodził.

Dlaczego gwiazda nad podziw świeci,
i przed Królami tak szybko leci?

Ref.: Chrystus, Chrystus nam się narodził,
Aby nas od piekła oswobodził.

tryumfy króla niebieskiego
zstąpiły z nieba wysokiego,

Pobudziły pasterzów
Dobytku swego stróżów,
Śpiewaniem, śpiewaniem, śpiewaniem.

Chwała bądź bogu w wysokości,
A ludziom pokój na niskości,
Narodził się zbawiciel,
Dusz ludzkich odkupiciel
Na ziemi.

zrodziła Maryja Dziewica,
Wiecznego boga bez rodzica,
by nas z piekła wybawił,
A w niebiosach postawił
Pałacach. 

Do szopy, hej pasterze,
Do szopy, bo tam cud,

syn boży w żłobie leży,
by zbawić ludzki ród.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie,
Pasterze grajcie Mu,
Kłaniajcie się Królowie,
Nie zbudźcie Go ze snu!

Pobiegli pastuszkowie
ze swymi dary tam,
oddali pokłon korny,
bo to ich bóg i Pan.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, ...

o boże niepojęty,
Któż pojmie miłość twą ?
Na sianie wśród bydlęty
Masz tron i służbę swą.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, ...

Padnijmy na kolana,
to Dziecię to nasz bóg,
uczcijmy niebios Pana,
Miłości złóżmy dług!

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, ...

jezuniu mój najsłodszy,
oddaję tobie się,
o skarbie mój najdroższy,
Racz wziąć na własność mnie.

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, ...

Do szopy, hej pasterze,
Do szopy wszyscy wraz,
syn boży w żłobie leży,
Więc śpieszcie, póki czas!

Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, ...

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,

A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem /x2

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni
za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud /x2

Cicha noc, święta noc,
Narodzony boży syn
Pan Wielkiego majestatu
Niesie dziś całemu światu
odkupienie win /x2

Cicha noc, święta noc,
jakiż w tobie dzisiaj czas
W betlejem dziecina święta
Wznosi w górę swe rączęta,
błogosławi nam /x2
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    tabele ligOwe - zakOńczenie rundy jeSiennej

lp. druŻyny mecze punkty wygrana remiS pOraŻka bramki
1. GKS Męcinka 15 36 12 0 3 49-20

2. KS Legnickie Pola 14 32 10 2 2 46-19

3. Kuźnia Jawor 15 30 9 3 3 39-14

4. Iskra Kochlice 14 27 9 0 5 33-23

5. Konfeks Legnica 14 27 9 0 5 37-22

6. Odra Chobienia 15 25 8 1 6 30-32

7. płomień radwanice 15 25 7 4 4 37-27

8. Zawisza Serby 15 21 6 3 6 36-38

9. Pogoń Góra 15 20 6 2 7 34-40

10. Kaczawa Bieniowice 14 20 6 2 6 29-34

11. Zamet Przemków 15 18 5 3 7 26-29

12. Iskra Księginice 15 15 5 0 10 20-28

13. Zryw Kłębanowice 15 14 4 2 9 25-40

14. Chojnowianka Chojnów 15 12 3 3 9 25-56

15. Czarni Rokitki 14 8 2 2 10 17-39

16. Huta Przemków 14 6 1 3 10 18-40

lp. druŻyny mecze punkty wygrana remiS pOraŻka bramki
1. Gwardia Białołęka 15 36 12 0 3 36-12

2. Kalina Sobin 15 35 11 2 2 68-35

3. Górnik Lubin 15 34 11 1 3 52-14

4. Dragon Jaczów 15 32 10 2 3 58-26

5. Sokół Jerzmanowa 15 30 9 3 3 66-29

6. Mieszko Ruszowice 15 29 9 2 4 51-21

7. lzS buczyna 15 25 7 4 4 32-28

8. Korona Czernina 14 22 7 1 6 48-31

9. Orzeł Czerna 14 18 5 3 6 31-37

10. Fortuna Obora 15 16 5 1 9 42-52

11. LZS Ostaszów 14 15 4 3 7 28-37

12. Victoria Parchów 15 14 3 5 7 28-47

13. Stal II Chocianów 15 10 3 1 11 20-39

14. Victoria Siciny 14 10 3 1 10 24-57

15. Łagoszowia Łagoszów 15 9 2 3 10 25-38

16. LZS Komorniki 13 0 0 0 13 4-45

KLASA A 2017/2018 - GRUPA LEGNICA 1

KLASA OKRĘGOWA 2017/2018 - GRUPA LEGNICA
płomień radwanice

zadzior buczyna



Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 55

poziomo:   
  
2.   Wiekowa liczba 
5.   Można go postawić, 
       rozpatrzyć i odrzucić 
6.   Biały to osobliwość 
       księgarska 
7.   Biała szata pod ornatem 
8.   ... - Wan Kenobi  
9.   Góra, grzbiet, pokrycie,
      obicie
11.   Całokształt życia, 
         istnienie 
12.   Aktywność społeczna 
14.   Akt zdobywania 

         wiedzy 
15.   Awanturnik, 
          nonkonformista 
16.   Mierzona drogą przebywa-
         ną w jednostce czasu 
17.   Materiał na marną istotę
18.   Atrybut detektywa 
20.   Dokręcana kluczem 
         nasadowym
21.   Gotowość, alarm 
24.   Cichsze od fortepianu 
25.    ”... znaleziony 
         w Saragossie”
28.   Drobny szczegół lub 
         informacja budząca 

         zainteresowanie 
29.   Badany puls  
30.   Atak bandytów 
31.   Czyszczone łzami 
32.   Nabranie powietrza 
         do płuc 

pionowo:   
  
1.    Wieś o niemieckiej nazwie
        Wilhelshof
3.   Chluba dziadka  
4.   Cel wyścigu  
9.   Angielski lub wiedeński 
10.   Budynek o wysokim 

         i bardzo rozległym 
         wnętrzu 
13.   Część programu 
         radiowego 
14.   Kolorowa na łóżku 
19.   Wzgórza w naszym 
         sąsiedztwie
22.    ...w gębie, 
          o czymś smacznym
23.   Dawna nazwa tej wsi  
         to Leipe
26.   Czoło rosi  
27.   Broń na muchy
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wyniki krzyŻówki z biuletynu nr 15
W poprzednim numerze „Biuletynu” hasło prawi-
dłowo rozwiązanej krzyżówki  brzmiało: „Gdy zbyt 
długo jesień trzyma nagle przyjdzie zima”. 
Spośród prawidłowo nadesłanych 
rozwiązań wylosowane zostały 3 
osoby, które otrzymały w nagrodę 
żelazko/zestaw narzędzi. W loso-
waniu najwięcej szczęścia miała  
pani Halina choromańska z Ja-
kubowa, pan Kamil Bartczak  
z Buczyny oraz pan paweł nowa-
kowski z Radwanic. Gratulujemy!

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: urząd 
gminy radwanice, ul. przemysłowa 17, 59-160 
Radwanice, (na kartkach pocztowych z naklejo-

nym kuponem i dopiskiem „Krzyżówka 
- Biuletyn nr 16”). wśród osób, które 

nadeślą prawidłowe rozwią-
zania rozlosujemy 3 nagrody 
niespodzianki. na rozwiąza-
nia czekamy do 31 stycznia 
2019r. (rozwiązania mogą prze-
syłać wszyscy mieszkańcy Gminy 
Radwanice). Udział w konkursie 
jest jednoznaczny z wyrażeniem 
zgody na publikację danych oso-
bowych (imienia i nazwiska) 
zwycięzcy konkursu w kolejnym 
wydaniu Biuletynu.

krzyŻówka  nr 16

19
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bezpŁatna aplikacja „bliSkO” 
 - mobilny system powiadamiania i ostrzegania

Gmina Radwanice uruchomiła bezpłatną aplikację „BLISKO”. Za jej pomocą mieszkańcy gminy 
Radwanice, którzy zainstalują ją na telefonach, w kilka sekund dowiedzą się o nadchodzących 

wydarzeniach lub zagrożeniach.

Aplikacja "Blisko" 
to jeden z elementów syste-
mu wczesnego ostrzegania 
SISMS, za pomocą którego 
można otrzymać ostrzeżenie 
dotyczące m.in. występują-
cych niepokojących zdarzeń 
czy spraw, które interesują 
mieszkańców, a także infor-
mację o imprezach i wszel-
kiego rodzaju wydarzeniach 
kulturalnych.

Nadawcy - czyli podmioty 
oraz instytucje zarejestrowa-
ne w systemie SISMS (nale-
żą do nich m.in. urzędy gmin  
i miast, spółki energetyczne, 
wodociągowe i różne pod-
mioty ważne dla mieszkań-
ców) - mogą powiadamiać  
o różnych zdarzeniach przez 
aplikację „Blisko”, która gwa-
rantuje dostęp do najszerszej 
liczby nadawców.

jak korzystać z systemu 
SiSmS?
- Jeśli masz smartfona lub ta-
blet pobierz bezpłatną aplika-
cję BLISKO.
- Wpisz w wyszukiwarce swo-
ją miejscowość.
- Każdy nadawca proponuje 
własny zestaw serwisów - 
wybierz te serwisy, które Cię 
interesują (powiadomienia 
będą przychodzić tyko z wy-
branych serwisów).
- W każdej chwili możesz 
zmieniać swoje ustawienia: 
nadawców i ich serwisy, ka-
nały komunikacji.

Osoby zarejestrowane w systemie otrzymują wiadomości nie ponosząc żadnych opłat. Pobranie aplikacji "Blisko", jak  
i korzystanie z niej jest również darmowe. Komunikator wymaga jedynie połączenia z internetem. Aplikację można po-
brać na wszystkie systemy mobilne w Google Play, APP Store oraz Windows Store wpisując w wyszukiwarkę "Blisko". 
Instalowanie aplikacji trwa kilkanaście sekund, od tego momentu na Państwa telefony i tablety będą systematycznie 
przychodzić powiadomienia o tym, co się dzieje w gminie. Będą Państwo BLISKO wszystkich wydarzeń.
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