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Pozdrawiam
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

sesJa absolutoryJna

Za nami sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden  
z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady 

gminy nad działalnością wójta. 

Po zakończeniu roku budżetowego, rada gminy ocenia pracę 
organu wykonawczego - wójta w zakresie działalności finan-
sowej gminy.
30 maja 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy w Radwani-
cach. Głównym punktem sesji była dyskusja i głosowanie nad 
udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Radwanice. Rada 
rozpatrzyła sprawozdanie finansowe oraz  sprawozdanie z 
wykonania budżetu za 2018 r. Po zapoznaniu się z wszelkimi 
niezbędnymi dokumentami, a także opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz uchwałą nr I/19 Komisji Rewizyjnej, 
radni udzielili jednogłośnie Wójtowi Gminy Radwanice panu 
Pawłowi Piwko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2018 rok.

Podczas VII sesji Rady Gminy podjęto uchwały:
• Nr VII/43/19 o udzieleniu Wójtowi Gminy wotum zaufania,
• Nr VII/44/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawo-zdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu gminy za 2018 rok,
• Nr VII/45/19 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wój-
ta Gminy,
• Nr VII/46/19 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 
rok,
• Nr VII/47/19 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze we-
wnętrznej,
• Nr VII/48/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwa-
łodawczej.
Treści uchwał oraz nagrania z sesji znajdą Państwo na 
stronie internetowej Gminy Radwanice w zakładce: Gmina 
Radwanice - Rada Gminy - Archiwum Video Sesji Rady Gmi-
ny. 

Zuzanna Tryler

Szanowni Państwo

 W miesiącu czerwcu Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Radwanice absolutorium za wykonanie budżetu 2018 
roku. Dziękuję na łamach biuletynu wszystkim urzędnikom, za duże zaangażowanie w powierzone zadania. Dziękuję 
kierownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom i radom sołeckim za realizację budżetów. Pragnę podziękować Radzie 
Gminy za wsparcie i akceptację uchwał oraz merytoryczne dyskusje na komisjach. Traktuję to, jako docenienie naszej 
pracy nie tylko za jeden ostatni rok ale za całą poprzednią kadencję.

 W aktualnym wydaniu Naszego Biuletynu, przedstawiamy Państwu ofertę zawarcia związku małżeńskiego  
w plenerze. W ostatnich latach wzrasta popularność organizacji tego typu uroczystości. Dzień zaślubin staje się tym sa-
mym nie tylko niezwykłym wydarzeniem dla młodej pary, ale również pozostawia niezwykłe wspomnienia u gości. 

 Serdecznie zapraszam Państwa do wpólnego świętowania Dni Gminy Radwanice, które odbędą się 22 czerw-
ca br. w parku w Radwanicach. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg różnorodnych atrakcji oraz sportowe wydarzenia 
towarzyszące. Podczas Dni Gminy spośród zgłoszonych uczestników imprezy posiadających bezpłatną Aplikację Blisko, 
rozlosujemy atrakcyjne nagrody. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do zainstalowania aplikacji, dzięki której będą 
Państwo na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami i informacjami z Gminy Radwanice.

 W czerwcu rozpoczynamy okres wakacji i długo wyczekiwanych urlopów. Życzę wszystkim bezpiecznego wypo-
czynku i wielu niezapomnianych wrażeń.
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WóJt Gminy radWanice cZłonKiem ZarZądu 
ZWiąZKu Gmin WieJsKich rZecZypospoliteJ polsKieJ

dZień samorZądu terytorialneGo W belWederZe

Trzydzieści lat samorządu terytorialnego to był dla Polski 
dobry czas. Wierzę, że samorząd będzie się rozwijał, pra-

cujemy nad propozycją udoskonaleń prawnych – mówił Prezy-
dent Andrzej Duda, który nadał odznaczenia państwowe osobom 
zasłużonym w działalności na rzecz rozwoju samorządu teryto-
rialnego w Polsce.

dnia 27 maja 2019 r. w Warszawie w belwederze, Wójt Gmi-
ny radwanice pan paweł piwko wraz z przewodniczącą rady 
Gminy panią ewą Flak, wzięli udział w spotkaniu z okazji ob-
chodów dnia samorządu terytorialnego.

Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm 
RP w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wyborów samo-
rządowych w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia pol-
skiego samorządu terytorialnego.

Od lewej: Wójt Gminy Radwanice pan Paweł Piwko, Prezydent RP 
pan Andrzej Duda, Przewodnicząca Rady Gminy Radwanice pani 
Ewa Flak.

Dnia 24 kwietnia br. po raz pierwszy po wyborach sa-
morządowych spotkali się delegaci z gmin członkow-

skich na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich 
RP podczas którego wybrano nowe władze. Po raz pierw-
szy w historii ZGWRP na członka Zarządu wybrano przed-
stawiciela naszej gminy - Wójta Gminy Radwanice Pawła 
Piwko.

Delegaci Zgromadzenia Ogólnego ZGW RP wybrali nowego 
przewodniczącego Związku, członków Zarządu oraz Komisji 
Rewizyjnej. Na Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich 

członkami Zarządu zostali: 
• Anna Grygierek, 
Burmistrz Strumienia
• Jacek Brygman, 
Wójt Gminy Cekcyn
• Stanisław Jastrzębski, 
Wójt Gminy Długosiodło
• Zmarzlak Dorota, 
Wójt Gminy Izabelin
• Buras Marian, 
Wójt Gminy Morawica
• Mirosław Lech,
Wójt Gminy Korycin
• Tomasz Osowski, 
Wójt Gminy Ełk
• Paweł Piwko, 
Wójt Gminy Radwanice

• Dariusz Strugała, 
Burmistrz Jaraczewa
• Dariusz Kubus, 
Wójt Gminy Andrespol

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja 
skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Podstawowym celem 
Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie ty-
powych problemów tego środowiska. Na dzień 29.05.2019 członkami 
Związku Gmin Wiejskich RP jest 629 gmin.

Członkowie Zarządu ZGWRP. 

fot. www.zgwrp.pl

Źródło: www.zgwrp.pl

wybrano - Krzysztofa Iwaniuka,  
Wójta Gminy Terespol.
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masz już zarejestrowaną 
apliKacJĘ blisKo ??

Jeśli nie - Zrób to JuŻ dZiŚ  
i weź udział w losowaniu nagród !

Wygraj telefon komórkowy, głośnik 
przenośny bluetooth lub zestaw 
głośnomówiący do swojego samochodu.

blisKo zrzesza największą liczbę 
nadawców, należą do nich m.in. urzędy 
gmin i miast, spółki energetyczne, wo-
dociągowe i różne podmioty ważne dla 
mieszkańców. nadawcą w aplikacji, 
jest również Gmina radwanice! 

Aby wziąć udział w losowaniu nagród, wystarczy mieć zainstalowaną Aplikację BLISKO i podczas 
Dni Gminy Radwanice, okazać ją pracownikowi Urzędu Gminy przy stoisku promocyjnym Gmi-
ny lub zainstalować Aplikację na miejscu. Każdy posiadacz Aplikacji otrzyma los biorący udział  
w losowaniu nagród. ZAPRASZAMY !!!
W loterii udział mogą wziąć mieszkańcy Gminy Radwanice powyżej 16 roku życia, za okazaniem dokumentu potwierdzającego 
miejsce zamieszkania na terenie gminy. Losowanie nagród odbędzie się przed koncertem gwiazdy wieczoru

Kalendarium rady Gminy
• 16 kwietnia 2019 r. Radni Gminy 
Radwanice uczestniczyli we wspólnym 
posiedzeniu komisji stałych. Tego dnia 
członkowie komisji oceniali stan tech-
niczny znajdujących się na terenie so-
łectw: placów zabaw, boisk, świetlic wiej-
skich, przystanków oraz dróg gminnych. 

• 28 kwietnia 2019 r. 14 Radnych Gminy 
Radwanice uczestniczyło w VI posiedze-
niu Sesji Rady Gminy, podczas którego 
podjęto 4 uchwały w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Radwanice (uchwała nr 
VI/39/19),
- zmiany budżetu Gminy Radwanice na 
2019 rok (uchwała nr VI/40/19),
- zasad ponoszenia odpłatności w mieszka-
niach chronionych (uchwała nr VI/41/19),
- przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu Jakubów (uchwała 
nr VI/42/2019).

• 6 maja 2019 r. odbyły się posiedzenia 
komisji stałych.
- członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali 
się z informacją w sprawie rocznego spra-

wozdania z wykonania budżetu za 2018 
przedłożoną przez Wójta Gminy Radwa-
nice. Radni po przeanalizowaniu sprawoz-
dania podjęli Uchwałę Komisji Rewizyjnej 
nr I/19 w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy.
- podczas obrad Komisji Zadań Budżeto-
wo-Gospodarczych Wójt Gminy Radwanice 
przedstawił radnym raport o stanie gminy. 
Komisji przedstawiono również informa-
cje dotyczące gospodarowania mieniem 
komunalnym.  
- członkowie Komisji Zadań Społecznych 
omówili tematykę związaną z działalno-
ścią świetlic wiejskich oraz sprawozda-
niem zespołu interdyscyplinarnego za rok 
2018.

• 30 maja 2019 r. 14 Radnych Gminy 
Radwanice uczestniczyło w VII posiedze-
niu Sesji Rady Gminy, podczas którego 
podjęto 6 uchwał (więcej na stronie nr 2). 
W trakcie obrad debatowano także nad 
zabezpieczeniem przeciwpożarowym 
gminy w 2018 r. oraz przedstawionym 
przez Wójta Gminy Radwanice raportem 
o stanie gminy.

•  13 czerwca 2019 r. odbyły się posie-
dzenia komisji stałych.
- członkom Komisji Rewizyjnej przedsta-
wiono podział subwencji na jednostki 
oświatowe w 2019 r. oraz organizację 
oświaty na rok szkolny 2019/2020. Pod-
czas posiedzenia komisji przeprowadzono 
kontrolę dokumentacji dotyczącej „Roz-
budowy i przebudowy świetlicy wiejskiej  
w Nowej Kuźni na centrum aktywności 
społecznej wraz z zagospodarowaniem 
placu zabaw”.
- członkowie Komisji Zadań Budżetowo-
Gospodarczych zapoznali się z analizą 
stanu dróg gminnych i powiatowych oraz 
analizą ochrony przeciwpowodziowej 
gminy.
- Komisja Zadań Społecznych zajmowa-
ła się analizą oferty GOK na organizację 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz 
analizą zajęć pozalekcyjnych z WF oraz 
obciążeniem boisk i sal w II semestrze roku 
szkolnego 2018/2019. Kierownik GOPS w 
Radwanicach przedłożyła radnym „ocenę 
zasobów pomocy społecznej za 2018 rok”.

Zuzanna Tryler
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ZaprasZamy do ZaWarcia Ślubu cyWilneGo W plenerZe

Zuzanna Tryler

Zawarcie związku małżeńskiego w pięknej oprawie – 
oto, jak swój ślub wyobrażają sobie zakochani. 

Piękny dworek czy też leśna polana to wymarzona sceneria 
na tę wyjątkową okazję. Takie miejsca mają niepowtarzalne 
walory i szczególną atmosferę, o którą trudno w Urzędzie 
Stanu Cywilnego. Wypowiedzenie przełomowego „tak” w 
przestrzeni uznawanej przez Młodą Parę za wyjątkową to 
także okazja do podkreślenia charakteru relacji i uczczenia 
więzi łączącej zakochanych w niekonwencjonalny sposób. 

Na plaży wśród szumu morskich fal, a może w miejscu 
pierwszego pocałunku? Wiele par od dawna marzyło o tym, 
aby uroczyste „tak” powiedzieć w romantycznym i nieco od-
miennym miejscu niż siedziba Urzędu Stanu Cywilnego. Or-
ganizacja ceremonii ślubnej poza Urzędem Stanu Cywilnego 
stała się o wiele łatwiejsza od 2015 roku, kiedy wprowadzo-
no nowelizację ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. 

Obecnie, aby zawrzeć związek małżeński w plenerze, należy 
wybrać bezpieczne oraz gwarantujące zachowanie należytej 
powagi miejsce uroczystości. Następnie udajemy się do USC, 
aby złożyć podanie o ślub cywilny w plenerze. Wzór tego do-
kumentu można łatwo znaleźć w Internecie. Wniosek musi 
zostać zaaprobowany przez kierownika USC – wówczas uro-
czystość w wymarzonej lokalizacji może dojść do skutku. 
Wyjście poza mury Urzędu daje wiele możliwości. Ale często 
też jest podyktowane względami czysto praktycznymi – cho-
ciażby ze względów logistycznych (ślub i wesele w jednym 
miejscu) lub też możliwością zmieszczenia wszystkich za-
proszonych gości.

Wiele osób zastanawia się też, ile kosztuje ślub cywilny  
w plenerze?
Zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, art.85, 
pkt 11, opłata ta nie może przekroczyć 50% przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 
20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przeciętne 
wynagrodzenie w Polsce w ubiegłym roku wynosiło 4585,03 
złotych. Za ślub w pięknych okolicznościach przyrody należy 
uiścić opłatę w wysokości 1000 zł. 
W cenę wliczone są: m.in. 
• opłaty za insygnia z wizerunkiem godła RP, 
• paterę na obrączki, 
• strój urzędnika 
• koszty dojazdu na miejsce zaślubin. 

Serdecznie zapraszamy 
do skorzystania z pięknej oprawy tak szczególnego dnia, 

tym bardziej iż na terenie naszej Gminy 
nie brakuje pięknych i urokliwych miejsc.

Marta Młodecka
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remont droGi doJaZdoWeJ droŻóW - droŻyna

remont sanitariatóW W oŚrodKu ZdroWia 
W radWanicach

Dnia 15 maja br. podpisano umowę na 
remont drogi dojazdowej do grun-

tów rolnych Drożów – Drożyna tj. odcinka 
od drogi krajowej nr 12 do skrzyżowania  
w miejscowości Drożyna oraz od skrzyżo-
wania do obecnej drogi wojewódzkiej nr 
333 o łącznej długości 1390 m. 

Wykonawcą zadania było Przedsiębior-
stwo Budownictwa Drogowego z Głogowa.  
W wyniku realizowanych robót drogowych 
kolejne odcinki dróg, gminnych zyskały 
nową nawierzchnię bitumiczną oraz wypro-
filowane pobocza ziemne. Zadanie, znacząco 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników ruchu drogowego. Koszt 
robót zgodnie z umową to 349 955,84 zł.  
z tego 139 000,00 zł stanowi dotacja celowa  
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, natomiast 210 
955,84 zł to środki z budżetu gminy.

W połowie kwietnia br. rozpoczęła się przebudowa sanitariatów  
w ośrodku zdrowia w celu ich dostosowania do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych. 

W ramach zadania obydwie toalety zostały gruntownie wyremonto-
wane, a toaleta damska dodatkowo powiększona i przystosowana dla 
osób niepełnosprawnych. Zakończenie robot budowlano-montażowych,  
a tym samym niedogodności dla personelu i pacjentów zostały zakończone  
z końcem maja br. Remont wykonało PPUHT „FENIX” S.C. z Polkowic. 

Koszt zadania zgodnie z umową to 40 960,02 zł.  
Zadanie w całości sfinansowane ze środków własnych 
gminy. 

Honorata Perłakowska-Leszczak

Honorata Perłakowska-Leszczak
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budoWa KrótKich odcinKóW sieci WodociąGoWych 
i KanaliZacyJnych W mieJscoWoŚciach:
RADWAnIce, BORóW, PRZeSIecZnA, JAKUBóW I  ŁAGOSZóW WIeLKI  

W okresie od czerwca do września bieżącego roku 
planowane są roboty przy budowie tzw. „krótkich 

odcinków” sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w róż-
nych lokalizacjach na terenie gminy. 

Stanowią one odpowiedź na wnioski nowych lub przyszłych 
mieszkańców naszej gminy, którzy w chwili obecnej stawiają 
nowe domy mieszkalne, a nie mają możliwości wpięcia do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
W pierwszej kolejności będą wykonywane odcinki tam, gdzie 
budynki już stoją lub są w końcowej fazie budowy. Tak jest na 
ul. Kalinowej i ul. Jaworowej w Radwanicach oraz w Prze-
siecznej przy drodze na Łagoszów Wielki, Jakubowie (droga 
za cmentarzem), Borowie i Łagoszowie Wielkim.  

W ramach zadania wykonane zostaną odcinki sieci kanaliza-
cyjnej o łącznej długości 304 m, sieci wodociągowej o łącznej 
długości 817 m oraz 6 sztuk hydrantów przeciwpożarowych.   
Wykonawcą zadania jest firma HYDRO SYSTEM Hubert Sy-
chowicz zsiedzibą w Buczynie. Koszt robót to 303 639,00 zł. 
W roku bieżącym planowana jest jeszcze realizacja następ-
nych „krótkich odcinków” 

Radwanice, ul. KalinowaPrzesieczna

Łagoszów WielkiJakubów

Marek Woźniak
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Zmiana mieJscoWeGo planu ZaGospodaroWania 
prZestrZenneGo dla obrĘbu JaKubóW

doFinansoWanie dla Gminy radWanice
Dnia 22 maja br. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło 
wyniki naboru wniosków w ramach Programu rozwoju 
małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charak-
terze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 
(OSA) eDYcJA 2019. 

Gmina Radwanice znalazła się na liście wniosków pozytyw-
nie ocenionych pod względem foprmalno- merytorycznym  
i obecnie oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie 
projektu pn.: „Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyj-
nej w miejscowości Radwanice”. Całkowita wartość projektu 
to 121 685,00 zł, z czego 50 000,00 zł zostanie dofinansowa-
ne przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej (FRKF). W ramach realizacji projektu 
planowane jest powstanie infrastruktury sportowo- rekre-
acyjnej przy ul. Ogrodowej w Radwanicach składającej się z si-
łowni plenerowej zawierajacej 6 urzadzeń sportowych, placu 
zabaw z 8 urządzeniami sprawnościowymi oraz strefy relak-
su zawierającej stół do gry w ping ponga, stół do gry w szachy,  
4 ławni, stojak na rowery, 2 kosze na śmieci oraz nasadzenia. 

50 000,00 zł 
dofinansowaniaPlanowany do budowy 

obiekt sportowo- rekre-
acyjny będzie miejscem ogólnodostepnym, z którego będą 
mogli korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy Radwanic, 
jak i pobliskich miejscowości. Wielofunkcyjna strefa aktyw-
ności będzie przeznaczona dla różnych grup wiekowych, co 
przyczyni się do międzypokoleniowej integracji społecznej. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to październik 
2019 r.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Tu-
rystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach 
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakte-
rze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019

Dnia 29 kwietnia 2019 r. Rada Gminy w Radwa-
nicach podjęła uchwałę nr VI/42/19 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jaku-
bów. 

Nowy plan umożliwi utworzenie nowych miejsc prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Popra-
wi także zapisy dotychczas obowiązujących MPZP, 
które utrudniały racjonalne zagospodarowanie 
przestrzeni. Zainteresowani mieszkańcy albo wła-
ściciele nieruchomości mogą składać wnioski do-
tyczące zmiany przeznaczenia ich działek, które 
zostaną rozpatrzone przez urbanistów pod kątem zgod-
ności ze Studium i możliwości zagospodarowania ich  
w żądany sposób. 

Przygotowana przez urbanistów koncepcja planu zo-
stanie następnie wysłana do odpowiednich jednostek 
uzgadniających, a po wydaniu przez nich pozytywnych 
opinii, miejscowy plan zostanie wyłożony do publiczne-
go wglądu.
Miejscowy plan reguluje zasady ładu przestrzennego 
na danym terenie. Innymi słowy, plan precyzuje, co wła-
ściciele nieruchomości mogą na nich wybudować, jaką 
działalność prowadzić, przewiduje także nowe rozwią-
zania komunikacyjne. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest 
aktem prawa miejscowego, dlatego też zachęcamy do 
czynnego udziału w tworzeniu tego dokumentu. 

Małgorzata Stroka

Paulina Bilińska
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Gminne dZiałKi budoWlane na sprZedaŻ

nadano pierWsZą naZWĘ ulicy 
poZa mieJscoWoŚcią radWanice

Uchwałą nr VII/47/19 z dnia 30 maja 2019 
roku Rada Gminy w Radwanicach nadała 

nazwę nowej ulicy w m. Przesieczna.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) po uzyskaniu 
pisemnej zgody właścicieli terenów, na których 
zlokalizowana jest droga, Rada Gminy w Radwa-
nicach uchwaliła nadanie działkom nr 151/1 i nr 
152/5 stanowiącym drogę wewnętrzną w obrębie 
wsi Przesieczna, nazwę: ulica Wiosenna

Małgorzata Stroka
Karolina Ferenc

Gmina Radwanice oferuje na sprzedaż atrakcyjne działki budowlane zloka-
lizowane w miejscowości Buczyna.

działki do sprzedaży to:
1. Dz. nr  338/13 położona w miejscowości Buczyna o powierzchni  0,1085 ha, 

cena wywoławcza nieruchomości (netto)to kwota 22 199,00 zł.
2. Dz. nr  338/14 położona w miejscowości Buczyna o powierzchni  0,1104 ha, 

cena wywoławcza nieruchomości (netto) to kwota 22 588,00 zł.
3. Dz. nr  338/15 położona w miejscowości Buczyna o powierzchni  0,1081 ha, 

cena wywoławcza nieruchomości (netto) to kwota 22 117,00 zł.
4. Dz. nr  338/16 położona w miejscowości Buczyna o powierzchni  0,1059 ha, 

cena wywoławcza nieruchomości (netto) to kwota 21 667,00 zł.
5. 5. Dz. nr  338/17 położona w miejscowości Buczyna o powierzchni  0,1052 ha, 

cena wywoławcza nieruchomości (netto) to kwota 21 523,00 zł.
6. 6. Dz. nr  338/10 położona w miejscowości Buczyna o powierzchni  0,1281 ha, 

cena wywoławcza nieruchomości (netto) to kwota 26 209,00 zł.
7. Dz. nr  338/11 położona w miejscowości Buczyna o powierzchni  0,1281 ha, 

cena wywoławcza nieruchomości (netto) to kwota 26 209,00 zł.

 Do ceny działek należy doliczyć podatek VAT – 23%.

Szczegółowych informacji 
w odniesieniu do przedmiotowych 

nieruchomości można uzyskać
 telefonicznie pod numerem

 telefonu: 76 83 11 478, 
lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy 

w Radwanicach u pracownika 
w biurze nr 2.

Oprócz działek w miejscowości Buczyna, Gmina Radwanice oferuje również działki  
budowlane w miejscowości Kłębanowice i Nowy Dwór.

Przypominamy również o uruchomionej 
bazie gruntów przeznaczonych pod za-
budowę. Na stronie internetowej Gminy 
Radwanice www.radwanice.pl pojawiła się 
zakładka zatytułowana: Działki budow-
lane na sprzedaż. Jeżeli są Państwo w po-
siadaniu takich działek i chcą je sprzedać- 
prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy. 
Postaramy się umieścić Państwa ofertę   
w naszej bazie i ułatwić kontakt Państwa  
z potencjalnym inwestorem. W celu uzy-
skania szczegółowych informacji w tek 
kwestii prosimy kontaktować się z pra-
cownikiem Urzędu Gminy pod nr telefonu 
76 83 11 478.

Daria Ciosek
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biedronKa W radWanicach

Zmiany staWKi ceny Wody i odproWadZania ŚcieKóW

Informujemy, że na podstawie Decyzji nr WR.ReT.070.127.2018.J.W, 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 10 maja 2018r. 
zostały zatwierdzone taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, 
na terenie gminy Radwanice oraz obowiązujące opłaty abonamentowe 
za wodę i ścieki, na okres 12 miesięcy.

Od dnia 01.06.2019 r.  do dnia 31.05.2020 r.  
obowiązują następujące ceny:
- opłata za pobraną wodę  4,10 zł netto za 1m3 tj. 4,43 zł brutto
- opłata za odprowadzone ścieki  7,35 zł netto za 1 m3 tj. 7,94zł brutto

Ponadto informujemy, że miesięczna opłata abonamentowa za wodę  
i ścieki pozostaje na tym samym poziomie i wynosi odpowiednio:
- opłata abonamentowa za wodę 4,50 zł  netto za 1miesiąc, tj. 4,86zł brutto
- opłata abonamentowa za ścieki 4,50 zł netto za 1 miesiąc tj. 4,86zł brutto

ZUK w Radwanicach

Już wkrótce w Radwanicach otwarcie sklepu Biedronka.

Biedronka rekrutuje już pracowników do  sklepu, gdzie za-
trudnienie znajdzie kilkunastu pracowników. Obecnie trwa 
rekrutacja na stanowiska sprzedawca-kasjer, poszukiwani 
są także kandydaci do obsługi lady mięsno-wędliniarskiej. 
Oprócz umowy o pracę i atrakcyjnego wynagrodzenia, firma 
oferuje pakiet świadczeń socjalnych.

Powierzchnia sali sprzedaży sklepu Biedronka w Radwani-
cach będzie liczyć ok. 500 m2. Będzie to nowoczesna placów-

pomoc oFiarom prZestĘpstW W starostWie

Informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Polkowi-
cach działa PUnKT WSPARcIA DLA OSóB POKRZYW-

DZOnYcH PRZeSTĘPSTWeM „Lepsze Jutro” , które są ofia-
rami różnego rodzaj przestępstw, np.: przeciwko mieniu, 
rodzinie i opiece, wolności, życiu i zdrowiu, przemocy do-
mowej, seksualnej, psychicznej. 

Zgłosić może się każdy, a pomoc zostanie udzielona bezpłat-
nie,  co ważne obejmuje zarówno pomoc prawną jak i psy-

chologiczno-psychoterapeutyczną, materialną, pomoc do-
radców zawodowych.

nie bójmy się prosić o pomoc!
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Inte-
gracji i Rozwoju Społecznego „Grono”, a środki na realizację 
tej pomocy pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości. Punkt 
czynny jest w każdą środę w godzinach od 9.00-15:00 na po-
ziomie 0 , wejście od strony Mc’Donald pokój nr 18.

Źródło: powiatpolkowicki.pl

inf. Jeronimo Martins

ka w formacie 2.0, który oznacza zoptymalizowane, bardziej 
przystępne dla klientów ustawienie produktów. Sklep bę-
dzie także wyposażony w specjalne stoisko mięsno-wędli-
niarskie, oferujące szeroki wybór produktów na wagę, które 
wzbogacą asortyment wędlin i mięs.

Oprócz sprzedawców-kasjerów Biedronka w Radwanicach 
rekrutuje też pracowników do obsługi lady mięsno-wędli-
niarskiej. Szczegóły oferty znajdują się na stronie: https://ka-

rierawjm.pl/oferta-pracy/sprzedawca-kasje-
r-lada-miesna/. Doświadczenie zawodowe  
w tym obszarze będzie dodatkowym atu-
tem. Aplikować można poprzez stronę 
www.pracawbiedronce.pl. Mile widziani są 
kandydaci z doświadczeniem w obsłudze 
klientów przy sprzedaży
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W Gminie radWanice utWorZono miesZKanie chronione 

Na terenie Gminy Radwanice zostało utworzone miesz-
kanie chronione, wydzielone z mieszkaniowego zasobu 

Gminy. Jest to lokal mieszkalny położony przy ulicy Parko-
wej 13 b/1.

Dysponentem mieszkania chronionego ustanawiano Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach. Mieszkanie 
chronione, jest jedną z nowatorskich form pomocy społecz-
nej. Mieszkańcy tej placówki to osoby, które ze względu na 
podeszły wiek, zły stan zdrowia, a także specyficzne sytu-
acje rodzinne nie są w stanie samodzielnie funkcjonować  
w swoich dotychczasowych środowiskach bytowych. Miesz-
kanie zostało wyposażone w podstawowy sprzęt gospodar-
stwa domowego dzięki współpracy pracowników socjalnych  
z społecznością lokalną.

procedura sKieroWania 
do miesZKania chronioneGo 

• Złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o miejsce  
w mieszkaniu chronionym skierowanego do Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Radwanicach 

• Sporządzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika so-
cjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej oraz naciskiem na 
rozeznanie możliwości pomocy ze strony rodziny i przyjaciół.

• Wydanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierowa-
nia do mieszkania chronionego uwzględniającego stan zdro-
wia osoby kierowanej w związku z wymogiem samodzielnego 
zamieszkiwania w mieszkaniu chronionym. Do skierowania 
należy dołączyć następujące dokumenty: kserokopię wywiadu 
środowiskowego, kontrakt socjalny (jeśli był zawarty).

• Wydanie decyzji administracyjnej przez Kierownika GOPS  
w sprawie przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym.

• Podpisanie umowy określającej warunki użytkowania miesz-
kania chronionego.

Zasady odpłatnoŚci Za pobyt W miesZKaniu chronionym 
Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny zgodnie z uchwałą - Uchwała Nr VI/41/19 Rady 
Gminy w Radwanicach z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. Podstawą wysokości odpłatności za 
pobyt w mieszkaniu chronionym jest dochód klienta.

internetoWe Konto pacJenta - proFil ZauFany

Załóż Profil Zaufany już dziś. Załatwiaj sprawy urzędo-
we i korzystaj z Internetowego Konta Pacjenta!

Dzięki Profilowi Zaufanemu sprawy urzędowe możesz za-
łatwić przez internet. Proces założenia Profilu Zaufanego 
przebiega równie sprawnie jak wykonanie internetowego 
przelewu w banku - szybko, wygodnie i bezpiecznie. Jedną 
z najbardziej popularnych e-usług jest możliwość wysłania 
pism ogólnych do urzędu. A od niedawna obywatele posiada-
jący Profil Zaufany mogą również korzystać z Internetowego 
Konta Pacjenta. Czym jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP) 
IKP Internetowe Konto Pacjenta - to aplikacja internetowa 
dostępna pod linkiem https://pacjent.qov.pl/, dzięki której 
w łatwo, szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o swo-
ich danych medycznych. Z aplikacji skorzystasz na kompute-
rze, tablecie lub smarftonie z dostępem do internetu.

dlaczego warto korzystać z iKp? Za pomocą iKp:
• odbierzesz i zrealizujesz e-recepty: 
• od lekarza - nawet bez konieczności wizyty, jeśli potrzebujesz 

dalszego leczenia,
• od pielęgniarki lub położnej - zarówno po wizycie, jak i po kon-

sultacji telemedycznej (na odległość),
• sprawdzisz i pobierzesz otrzymane e-recepty i e-skierowania,
• otrzymasz powiadomienia o wystawionych e-receptach i kody 

do ich realizacji - mailem lub esemesem,
• sprawdzisz historię swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy 

Fundusz Zdrowia (NFZ),
• dasz innej osobie dostęp do swoich danych medycznych lub in-

formacji o stanie swojego zdrowia.
czego dowiesz się z iKp? 
• swoją dokumentację medyczną - na przykład e-recepty i e-skie-

rowania, a wkrótce także swoje wyniki badań czy wypis ze szpi-
tala,

• informacje o: 
- wysokości refundacji:  kupionych leków  
i innych produktów medycznych, świadczeń 
wykorzystanych w ramach NFZ, na przykład 
przebytego zabiegu lub badania, 
- zaleconej dawce leków,
- zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ, takich 
jak wizyta u twojego lekarza specjalisty czy planowany termin re-
habilitacji.
Kto może korzystać z iKp? Każdy, kto ma profil zaufany. 
Profil zaufany pozwala potwierdzić twoją tożsamość. Jeśli 
nie masz jeszcze profilu zaufanego - sprawdź, jak go założyć.
Ile będziesz czekać? Twoje konto zostanie założone od razu 
- przy pierwszym logowaniu. Nie musisz się rejestrować. 
Masz już konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta 
(ZIP)? IKP automatycznie pobierze twoje dane z ZIP do IKP - 
pojawią się one w ciągu 24 godzin po pierwszym logowaniu.
Ile zapłacisz? Usługa jest bezpłatna.
Informacje dodatkowe: Logowanie do IKP następuje na stro-
nie www.pacjent.qov.pl za pomocą Profilu Zaufanego. Logo-
wanie poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeń-
stwo danych.

Masz pytania lub wątpliwości?
• Odwiedź stronę pacjent.gov.pl - dowiesz się między innymi, 
jak i gdzie zrealizujesz e-receptę.
• Skorzystaj z zakładki Pomoc dostępnej po zalogowaniu do 
IKP - znajdziesz tam krótką instrukcję użytkownika.
• Zadzwoń pod numer infolinii IKP -19 457 
• W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu in-
formacja ta jest dostępna pod adresem https://obywatel.gov.
pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne

GOPS

Źródło: powiatpolkowicki.pl

Jolanta Mielnik

inf. Jeronimo Martins
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Dnia 25 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Radwanicach odbyła się pierwsza superwizja dla 

osób pracujących w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie, organizatorem szkolenia był Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Radwanicach.

Superwizja adresowana była do przedsta-
wicieli podmiotów zajmujących się przeciw-
działaniem przemocy w rodzinie, zwłaszcza 
członków zespołów interdyscyplinarnych 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
jednostek organizacyjnych pomocy spo-
łecznej, specjalistycznych ośrodków wspar-
cia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ochro-
ny zdrowia, oświaty, gminnych komisji roz-

wiązywania problemów alkoholowych, instytucji, kościołów 
i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych.

Dnia 12 kwietnia 2019r. 
w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Radwanicach, 
odbyło się szkolenie z za-
kresu opieki nad osobą 
starszą. 

Organizatorem szkolenia był 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radwanicach 
we współpracy z Dolnoślą-
skim Ośrodkiem Polityki 
Społecznej we Wrocławiu 
w ramach Wojewódzkiego 
Programu Nestor.

sZKolenie Z ZaKresu opieKi nad osobą starsZą

superWiZJa dla cZłonKóW Zespołu interdyscyplinarneGo

Dnia 23 marca 2019r. na Polkowickim Ryn-
ku dzięki współpracy GOPS w Radwani-

cach, OPS w chocianowie, WTZ w Polkowicach, 
PcA w Polkowicach, odbył się symboliczny kier-
masz z którego dochód przeznaczony został 
na pomoc Michałowi Kowal z Głogowa i Kubie 
Skoczylas z Przemkowa, jako forma wsparcia 
w leczeniu. 

Kwota 7422,33zł, którą udało się zebrać w cało-
ści została przekazana rodzicom chorych dzieci.

Gops W radWanicach WłącZa siĘ W aKcJe charytatyWne

GOPS

GOPS

GOPS
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rolniKu! uWaŻaJ na KlesZcZe!

Ponad 1 500 osób – tyle ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich 
10 lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób 

zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu 
boreliozy).

Łagodne zimy powodują korzystne warunki do rozwoju tych pajęcza-
ków, co skutkuje ich wiosennym wysypem obserwowanym obecnie na 
terenie niemal całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy postępować, aby 
ukąszenia uniknąć, a jeśli już do niego dojdzie – jak minimalizować skut-
ki kontaktu z tym niepozornym pajęczakiem. Żyjące w Polsce kleszcze 
przenoszą kleszczowe zapalenie mózgu, boreliozę, anaplazmozę, ba-
beszjozę, riketsjozę. Eksperci szacują, że na terenie kraju ok. 10-15 proc. 
kleszczy może być zarażonych chorobotwórczymi zarazkami, zwłaszcza 
w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz w niektó-
rych częściach mazowieckiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najgroź-
niejszą chorobą jest kleszczowe zapalenie mózgu. Można się przeciwko 
niemu zaszczepić, ale dawki przypominające trzeba przyjmować co trzy 
lata. Objawy choroby pojawiają się w ciągu dwóch tygodni i przypomi-
nają grypę. W 70-80 proc. przypadków zostaje ona zahamowana w tej 
pierwszej fazie. U reszty zakażonych osób wirusy przedostają się do cen-
tralnego układu nerwowego, gdzie mogą wywołać zapalenie opon mó-
zgowo-rdzeniowych. Niekiedy kończy się to śmiercią, a blisko co drugi 
pacjent opuszcza szpital z trwałymi następstwami wymagającymi wielo-
letniego leczenia lub rehabilitacji. Niebezpieczną chorobą jest też bore-
lioza, której charakterystycznym objawem jest stopniowo rozszerzające 
się zaczerwienienie - ale objaw ten nie występuje zawsze. Na szczęście, 
boreliozę można wyleczyć antybiotykiem.

Obszary gdzie 
odnotowano najwięcej 
zachorowań na choroby 
zakaźne roznoszone przez kleszcze 
oznaczono kolorem pomarańczowym wg danych 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Powszechnie uważa się, że kleszcze 
mogą występować jedynie na drze-
wach, w lesie i to tam niebezpieczeń-
stwo kontaktu z nimi jest największe. 
Tymczasem spotkać je można na łą-
kach, nad rzekami i jeziorami, w zaro-
ślach, a nawet na miejskich trawnikach. 
Ich największa aktywność, a zarazem 
największe ryzyko bycia przez klesz-
cza ukąszonym, przypada na okres 
wiosenno-letni. Aby uchronić się przed 
skutkami ukąszenia należy powrocie 
do domu dokładnie sprawdzić, czy na 
ciele nie ma nieproszonego gościa. Jest 
to bardzo ważne, ponieważ ślina klesz-
cza zawiera substancje znieczulające, 
co utrudnia odnalezienie miejsca uką-
szenia. Jeśli doszło do ukąszenia, klesz-
cza należy jak najszybciej usunąć, naj-
lepiej przy pomocy specjalnej pompki 
próżniowej lub wyciągnąć pęsetą - nie 
należy jednak próbować go wykręcać. 
Bardzo dobrą metodą jest zamrożenie 
kleszcza specjalnym areozolem. Pre-
parat do usuwania kleszczy w aerozo-
lu rozpyla się na pasożyta. Środek na-
tychmiast zamraża kleszcza i powoduje 
wycofanie aparatu gębowego kleszcza  
z ciała nosiciela. To właśnie zmniejsza 
do minimum ryzyko zakażenia cho-
robami odkleszczowymi, gdyż przez 
zamrożony aparat gębowy kleszcz nie 
może przeniknąć śliny mogącą zawie-

rać wirusy. Po zamrożeniu kleszcza, 
wystarczy usunąć go pęsetą. Innym 
sposobem jest wykorzystanie zwykłej 
strzykawki z obciętą końcówką, którą 
wysysamy kleszcza ze skóry wytwa-
rzanym podciśniemiem. Jeżeli nic nie 
mamy pod ręka można użyć kawałka 
zwykłej nici lub nici dentystycznej, 
wykonać pętelką nałożyć na kleszcza  
w miejscu aparatu gębowego zacisnąć  
i powoli wykręcać,  
Jeżeli kleszcz tkwi zbyt głęboko w ciele, 
powinno się niezwłocznie udać do leka-
rza. Usunięcie kleszcza w pierwszej do-
bie po ukąszeniu wielokrotnie zmniej-
sza prawdopodobieństwo zarażenia. 
Po upływie kilku lub kilkunastu godzin 
kleszcz zaczyna odżywiać się krwią ży-
wiciela i wtedy może zarazić przeno-
szonymi przez siebie chorobami. Okres 
inkubacji chorób wywoływanych przez 
kleszcze trwa od 2 do 32 dni. Gdy za-
tem doszło do zakażenia przez klesz-
cza, w miejscu ukąszenia na skórze 
pojawia się charakterystyczny rumień 
o średnicy od 1 cm do 1,5 cm, który  
w długim okresie czasu powiększa się 
do kilku centymetrów, po czym blednie 
od środka i zanika. W diagnostyce wy-
stąpiły również przypadki, gdy rumień 
nie wystąpił, a kleszcz został niezau-
ważony. Należy pamiętać, że borelioza 
wywołuje czasami objawy podobne do 

grypy, np.: stan podgorączkowy, bóle 
mięśniowo-stawowe, bóle głowy, osła-
bienie, nudności. Jeśli po ukąszeniu 
przez kleszcza wystąpią takie niepoko-
jące objawy, bezwzględnie trzeba zgło-
sić się do lekarza w celu wykluczenia 
boreliozy bądź poddania się leczeniu  
w razie potwierdzenia choroby. Nie-
leczona borelioza może prowadzić do 
uszkodzenia ośrodkowego układu ner-
wowego i układu sercowo-naczyniowe-
go. 

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia cho-
robami odkleszczowymi należy: 
• nosić szczelne obuwie i ubranie, zakrywają-
ce większość ciała,
• stosować środki odstraszające kleszcze- 
szczególnie w okolicach od stóp do łydek, na 
nadgarstkach i na szyi
• trzymać się z dala od miejsc, w których 
kleszcze zazwyczaj przebywają, takich jak 
wysokie trawy i tereny gęsto zakrzewione,
• po każdym pobycie w plenerze starannie 
obejrzeć swoje ciało - skórę głowy, uszy, szyję, 
a szczególnie miejsca w zagięciach rąk, ko-
lan, pachwin itp.
Obecnie na rynku dostępna jest szcze-
pionka przeciwko zakażeniu kleszczo-
wym zapaleniem mózgu (KZM) - warto  
z niej skorzystać. Nie istnieje jednak 
szczepienie chroniące przed zachoro-
waniem na boreliozę.

Usuwanie kleszcza strzykawą z obciętą końcówką

Rafał Sip
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dolnoŚląsKie małe Granty 
- dotacJe na proJeKty Z Gminy radWanice -

Grupa łemkowskich dzieci uczących się języka łem-
kowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Radwanicach bierze udział w projekcie Ten świat nie 
zaginął – nazywają ich Łemkami, w ramach którego 
dokona się swoiste podsumowanie  pracy dzieci oraz 
ugruntowanie poczucia przynależności narodowej.

Głównymi celami projektu są:
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości, toż-

samości łemkowskiej oraz wiary we własne możliwo-
ści językowe; 

• kształcenie i doskonalenie umiejętności mówienia, 
słuchania, czytania, pisania, odbioru różnorodnych 
tekstów kultury; 

• tworzenie sytuacji, w których uczenie się języka na-
stępuje poprzez świadome i refleksyjne jego używanie 
(bez obciążenia wiedzą teoretyczną);

• Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwarto-
ści i poszanowania innych kultur; Integrowanie róż-
nych płaszczyzn kulturowych.

Działania zaplanowane w projekcie mieszczą się w obsza-
rze: 14) działalności na rzecz mniejszości narodowych i et-
nicznych oraz integracji cudzoziemców, do których należą:
1. Portfolio - zebranie stworzonych prac, prezentacja, opra-
cowanie dokumentacji zdjęciowej z realizacji działań. 
2. Wycieczka do Jeleniej Góry.
3. Łemkowski Festyn Rodzinny - uroczystość rodzinna, pod-
czas której dzieci: zorganizują wystawę i prezentację swo-
ich portfolio (prace, obrazy, zdjęcia); zaprezentują program 
artystyczny; wezmą udział w rodzinnych zawodach sporto-
wych; zintegrują się wspólnie przy ognisku i poczęstunku.
 
Wnioskodawcami są: Dyrektor Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Radwanicach  p. Bogusława Niemasz; Dorota 
Maksymczak – nauczycielka języka łemkowskiego; Bogusła-
wa Kwoka – Rada Rodziców

Aktywnie i zdrowo na Złotą Jesień - to projekt na reali-
zację, którego grupa „Optymiści 60+” (Barbara Kula, 

ewa Sobocka, Ryszard Bryś) pozyskała dotację w wys. 
4750,00 w ramach działania „Dolnośląskie Małe Gran-
ty”, realizowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 

Zadanie polegało będzie na organizacji zajęć rekreacyjno - 
ruchowych dla osób 60+, mieszkańców Wsi Radwanice, przy 
instruktarzu wykwalifikowanego fizjoterapeuty w obrębie 
czterech  bloków tematycznych: 
1. Akademia zdrowego kręgosłupa. 
2. Zajęcia relaksacyjne. 
3. Senioralna gimnastyka. 
4. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.

Projekt zostanie podsumowany wycieczką do Świeradowa 
Zdrój, połączonej z seansem inhalacyjnym w jaskini solnej 
oraz wizytą w pijani wód zdrojowych. Partnerem meryto-
rycznym przy organizacji projektu jest Gminny Ośrodek Kul-
tury w Radwanicach. Więcej szczegółów już wkrótce.

sZKolny Klub sportoWy

Uczniowie z naszych szkół biorą udział w programie 
Szkolny Klub Sportowy.

„Szkolny Klub Sportowy” to program skierowany do uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego głów-
nym celem jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i mło-
dzieży. Już po raz kolejny uczniowie z ZSP w Radwanicach 
i SP w Buczynie rozpoczęli wspólną sportową przygodę  - 
uczestniczą w kolejnej edycji w/w programu. 

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej ak-
tywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych 
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zaję-
cia wychowania fizycznego w danej szkole. Systematyczne, 
pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są 
prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych 

formach. Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają 
się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy 
w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. Realizacja 
programu trwa od stycznia do grudnia 2019 r

Jolanta Mielnik
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Gminne obchody dnia straŻaKa

fot. Jan Szeliga

W sobotę, 4 maja 2019 r.  druhowie  
z Ochotniczych Straży Pożar-

nych w Gminie Radwanice, obchodzili 
swoje święto - ,,Dzień Strażaka”. 

Uroczystość rozpoczęła się od mszy 
świętej odprawionej w kościele pw.  
Niepokalanego Serca Najświętszej Ma-
rii Panny w Radwanicach. Po mszy świę-
tej odbył się przemarsz pod remizę OSP  
w Radwanicach, gdzie kontynuowano 
obchody Dnia Strażaka. Po zakończe-
niu apelu zarówno druhowie jak i za-
proszeni goście udali się do remizy OSP  
w Łagoszowie Wielkim na strażacki po-
częstunek. Zwieńczeniem uroczystości 
była zabawa taneczna w świetlicy wiej-
skiej w Łagoszowie Wielkim.

OSP Radwanice

dotacJe dla osp

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że Jednostki OSP z Gminy Radwa-
nice pozyskały środki finansowe z Komendy Głównej Państwowej Straży 

Pożarnej.

Jednostka OSP Radwanice pozyskała: 11 180,00 zł. na remont strażnicy oraz  
7 000,00 zł. na sprzęt przeciwpożarowy oraz środki ochrony osobistej strażaka.

Jednostka OSP Łagoszów Wielki pozyskała 13 000,00 zł. na remont strażnicy.

31 180,00 zł dotacji dla OSP

OSP Radwanice

Składamy serdeczne podziękowania panu Komendantowi Gminnemu dh Krystianowi Malinowskiemu 
za aktywność i zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych dla Jednostek OSP.
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Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) powstały po-
nad 130 lat temu, jako inicjatywa kobiet. Koła orga-

nizowały kursy szycia, gotowania oraz pieczenia. Kobiety 
organizowały festiwale i spektakle ludowe, różnego typu 
biesiady. Promowały sztukę i kulturę ludową, pielęgno-
wały tradycję.

 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212, z 2019 poz. 
693), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR) prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. 

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom 
gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich 
rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowa-
nia folkloru i polskiej tradycji.

Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, 
niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego, samorządna społeczna organizacja miesz-
kańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz 
poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich 
oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.
Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Go-
spodyń Wiejskich prowadzi będzie Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru 
koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną. Na 
terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń 
wiejskich.

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, 
która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest 
wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa 
stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działal-
ności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, 
które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć mło-
dzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację 
celów koła.

Nadzór nad działalnością koła sprawuje Prezes Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy  
z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przed-
siębiorstw.
Koło gospodyń wiejskich działa na podstawie uchwalone-
go przez siebie statutu. Statut określa w szczególności:
• nazwę i siedzibę koła;
• podmiotowy i terytorialny zakres działania koła;
• cele i zadania koła oraz środki ich realizacji;
• zakres i przedmiot działalności zarobkowej prowadzonej 

przez koło;
• sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny 

utraty członkostwa w kole;
• prawa i obowiązki członków koła;
• sposób ustanawiania i regulowania składek członkow-

skich,
• organy koła, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich 

wyboru i odwoływania przed upływem kadencji;
• warunki podejmowania i ważności uchwał organów koła;
• sposób reprezentowania koła na zewnątrz, w szczególno-

ści sposób zaciągania zobowiązań majątkowych;
• majątek koła oraz sposób dysponowania tym majątkiem;
• zasady tworzenia i wykorzystania kapitałów (funduszy) 

własnych;
• tryb zmiany statutu koła;
• tryb likwidacji koła.

Koło gospodyń wiejskich:
• prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświato-

wo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
• prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju 

obszarów wiejskich; 
• wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet;
• inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków 

życia i pracy kobiet na wsi;
• upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospoda-

rowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw 
domowych;

• reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec 
organów administracji publicznej;

• rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę 
lokalną i regionalną

Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek człon-
kowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej 
działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności 
publicznej. Koło gospodyń wiejskich, z zachowaniem obo-
wiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spad-
ki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Dochód  
z działalności koła gospodyń wiejskich służy realizacji celów 
statutowych. Koło gospodyń może prowadzić działalność za-
robkową, w tym działalność gospodarczą oraz może otrzy-
mywać dotacje celowe na realizację zadań statutowych. 

Koła Gospodyń WieJsKich W Gminie radWanice
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Koła gospodyń wiejskich prowadzą uproszczoną ewiden-
cję przychodów i kosztów, w przypadku gdy: 
1) osiągają przychody wyłącznie z działalności statutowej 
z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, 
sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemio-
sła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej, z tytu-
łu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, z 
tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach banko-
wych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną 
działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz 
innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania 
tworzonych na tych rachunkach
2) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego;
3) w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przycho-
dy wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 1, w wysokości 
nieprzekraczającej 100000zł.

W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządze-
nia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-
runków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy 
finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich 
oraz jej wysokości (Dz. U. poz. 827), Koła Gospodyń Wiej-
skich w 2019 r. po złożeniu wniosku o dofinansowanie mogą 
otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie 
przez nie działalności statutowej. Na ten cel została przezna-
czona kwota 40 mln. zł. Ponadto, Koła Gospodyń Wiejskich 
na rozpoczęcie swojej działalności otrzymały dofinansowa-
nie w kwocie 2000,00 zł od Wójta Gminy Radwanice.

W roku bieżącym na terenie Gminy Radwanice 
zawiązane zostały trzy Koła Gospodyń Wiejskich:

KGW „czerwone Korale” w Radwanicach
KGW „Zgoda” w Łagoszowie Wielkim

KGW „Buczynianie” w Buczynie

KGW „czerwone Korale” 
w radwanicach

1. Marta Jamrozik
2. Małgorzata Kulig
3. Grażyna Tesarska
4. Urszula Malinowska
5. Dorota Kubicka
6. Bogumiła Różycka
7. Ewa Flak
8. Joanna Mazur
9. Anna Rzeczycka
10. Irena Ciesielska
11. Janina Nenko
12. Anna Woźniak
13. Halina Kawałko
14. Marianna Narkiewicz
15. Tadeusz Flak
16. Paweł Kubicki
17. Roman Kawałko
18. Henryk Tesarski
19. Stanisław Nenko

KGW „buczynianie”
 w buczynie

1. Dominika Bilińska   
– Przewodnicząca

2. Kamila Kasperska  
– Z-ca Przewodniczącej

3. Justyna Figas  
– Członek Zarządu

4. Wioletta Kot
5. Ewa Grabowska
6. Angelika Gaj
7. Mieczysława Bilińska
8. Angelika Małolepsza
9. Małgorzata Figas
10. Sylwia Figas
11. Krzysztof Nonas

KGW „Zgoda” 
w łagoszowie Wielkim

1. Lesław Grzejdziak  
– Przewodniczący

2. Julian Adamiak  
– Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik

3. Sylwia Przybysz – Sekretarz
4. Danuta Grzejdziak
5. Danuta Hofmańska
6. Sara Hofmańska
7. Maria Hofmańska
8. Bernadetta Włódarczyk
9. Krystyna Mystek
10. Czesława Janik
11. Alicja Kozak
12. Jolanta Trygar
13. Józef Tywoniuk
14. Kazimierz Trygar
15. Elżbieta Adamiak
16. Irena Petka
17. Władysław Przybysz
18. Bożena Markiewicz
19. Beata Kołodziej
20. Mariusz Zommer
21. Krystyna Przybysz
22. Krystyna Karlińska
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach 
wspierał uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Polkowicach - mieszkańców Gminy Radwanice. 

„niepełnosprawni bracia na Dachu Afryki Północnej”. Tro-
je mężczyzn, niepełnosprawnych w stopniu znacznym, będą-
cych, na co dzień uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Polkowicach, podjęło próbę zdobycia Jebel Toubkal i wy-
ruszyło w swoją podróż życia. Dwaj niepełnosprawni bracia 
sylwester i tomasz Włodarczyk oraz ich kolega łukasz ro-
dzeń przez długi czas przygotowywali się do tego wydarzenia. 
Poza kondycją fizyczną, którą wyrabiali pod czujnym okiem 
rehabilitanta, zapoznawani byli z objawami choroby wysoko-
ściowej a także specyfiką terenu, w jakim należało przebywać. 
Niezbędny sprzęt został zgromadzony dzięki uprzejmości 
Klubu Wysokogórskiego z Lubina, natomiast koszty związane 
z wyprawą w ramach projektu pochodziły ze Stowarzyszenia 

nieZWyKła prZyGoda niepełnospraWnych braci

Charytatywnego Żyć Godnie w Polkowicach oraz Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach i firmy CCC 
S. A. z siedzibą w Polkowicach. Dzięki partycypacji różnych 
środowisk w całym przedsięwzięciu możliwe stało się prze-
łamanie barier i istniejących stereotypów.

GOPS

fot. Stowarzyszenie Charytatywne "Żyć Godnie" w Polkowicach
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Zespół FolKlorystycZny „sWoJacy” W WoJsłaWicach

GOK

Złote pasmo dla chóru rybałci

Dnia 02.06.2019 r. Zespół Folklo-
rystyczny „Swojacy” wziął udział 

w XVIII Dolnośląskim Przeglądzie Ze-
społów Folklorystycznych im. ks. Jana 
Dzierżona, który miał miejsce w Arbo-
retum w Wojsławicach k. niemczy.

W cudownej, ciepłej atmosferze i gorą-
cych promieniach słońca na scenie wy-
stąpiło 26 zespołów z Dolnego Śląska.

Przegląd nie miał charakteru konkur-
sowego, a każdy zespół po prezentacji 
swojego programu otrzymał z rąk or-
ganizatorów piękną statuetkę, dyplom 
oraz prezent. Honorowy Patronat nad 
Przeglądem objęli Starosta Dzierżo-
niowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Niemcza.

Dnia 4 czerwca 2019 r. w rocznicę śmierci Stanisła-
wa Moniuszki, w Filharmonii Wrocławskiej odbył się 

Konkurs chórów regionu dolnośląskiego w ramach pro-
jektu Akademia chóralna – Śpiewająca Polska.

W tym roku konkurs został umieszczony w wykazie kon-
kursów organizowanych przez kuratora oświaty, a tym sa-
mym otrzymał rangę konkursu wojewódzkiego. Laureaci 
otrzymają punkty na świadectwie. Komisja w składzie: prof. 
dr hab. Jolanta Szybalska Matczak, dr Małgorzata Podzielny 
oraz dr Aleksandra Wojtaszek bardzo wysoko oceniła pre-
zentację chóru i nagrodziła Złotym Pasmem !

Po wielkich emocjach konkursowych dzieci odprężyły się 
zwiedzając ogród botaniczny we Wrocławiu.

GOK

fot. Szymon Aleksandrowicz
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biuro pasZportoWe W GłoGoWie

Drodzy mieszkańcy, od 7 maja 2019 r.  w budynku gło-
gowskiego ratusza działa Terenowe Biuro Paszporto-

we. 

Wejście do biura znajduje się z boku Ratusza, od strony te-
atru. Czynne: w poniedziałki od 11 do 17.15 oraz od wtorku 
do piątku w godzinach 8.30 - 14.45.

opłaty 
Opłata za wyrobienie paszportu dla osoby dorosłej wynosi 
140 zł - ale tylko, gdy nie mamy żadnej ulgi ani zniżki. 

Kto może skorzystać z ulgi - i zapłacić połowę mniej  
- 70 zł? 
- jesteś uczniem, studentem, 
- jesteś emerytem, rencistą lub osobą niepełnosprawną, 
- utrzymuje cię twój małżonek, który jest emerytem, renci-
stą, osobą niepełnosprawną, 
- przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie 
opiekuńczym, 
- dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej, 
- jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu 
powojennego, 
- jesteś rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielo-
dzietnej i masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Możesz skorzystać z 75% ulgi - czyli zapłacisz 35 zł - jeśli: 
- masz mniej niż 26 lat, uczysz się (na przykład studiujesz) 
i jesteś dzieckiem z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopol-
ską Kartę Dużej Rodziny), 
- jesteś dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielo-
dzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny). 

nie zapłacisz za wydanie paszportu, jeśli: 
- masz ponad 70 lat, 
- przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie 
opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z twoim dłu-
gotrwałym leczeniem albo operacją, 
- dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za 
granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo 
operacją, 
- twój paszport ma wadę techniczną, na przykład nie można 

odczytać danych z mikroprocesora, 
- jesteś żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza 
granicami państwa — nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

nieZbĘdne doKumenty 
- fotografię do paszportu wykonaną w ciągu ostatnich sze-
ściu miesięcy,
- ważny poprzedni paszport,
- ważny dowód osobisty,
- dokument potwierdzający prawo do opłaty ulgowej (np. le-
gitymacja szkolna, studencka, KDR, ZUS),
- w przypadku ubiegania się o paszport dla dziecka wyma-
gana jest obecność obojga rodziców wraz z dzieckiem, które 
ukończyło 5 lat,
- dowód opłaty dokonanej na konto nr: 41 1010 1674 0005 
9222 3100 0000 DUW we Wrocławiu, Pl. Powstańców War-
szawy 1, 50-153 Wrocław. Tytułem: opłata paszportowa, 
imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport +kwota.

Marta Młodecka

Zmiany W 500+

Prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie 
dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez 

względu na dochody rodziny.

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne 
dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kry-
teriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w 
rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest 
dziecko z niepełnosprawnością. Po rozszerzeniu programu 
500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. 
Prawo do świadczenia zyskają również dzieci umieszczone 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku ży-
cia).

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, 
czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać w 
dwóch formach: w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., 
a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.

GOPS
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Jakubów od wieków kojarzy się z kultem św. Jakuba 
Starszego Apostoła oraz cudownym „Źródłem św. 

Jakuba” wypływającym z podnóża kościelnego wzgó-
rza położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Sanktu-
arium, na obrzeżach Rezerwatu „Buczyna Jakubow-
ska”. 

Prawdopodobnie to źródło było pierwszym magnesem 
dla wędrowców i pątników do Jakubowa. Pielgrzymki 
do „Źródła św. Jakuba” znane są od wieków średnich: 
w XII i XIII wieku do Jakubowa przybywali pątnicy  
z Czech, Francji, Moraw i Śląska. Ta tradycja utrzymy-
wała się przez wieki. Obecnie do Sanktuarium św. Jaku-
ba w Jakubowie pielgrzymują tłumy z całego regionu.  
W Jakubowie założono bractwo św. Jakuba, którego dzia-
łania zaowocowały utworzeniem szlaku pielgrzymkowe-
go łączącego Dolny Śląsk z europejską siecią szlaków do 
Santiago de Compostela w Hiszpanii. Szlak liczy ok. 130 
km i wiedzie przez: Głogów-Jakubów-Grodowiec-Polko-
wice-Chocianów-Bolesławiec-Lubań-Zgorzelec. Znakiem 
rozpoznawczym pielgrzyma na szlaku do Santiago, jest 
muszla i kostur.

Pierwotną sławę miejsce to zawdzięcza przede wszystkim mają-
cemu cudowne właściwości źródłu św. Jakuba (tzw. Studni Jaku-
bowej).  Jak opowiada  o tym legenda opisująca pobyt Świętego na 
tych ziemiach, to właśnie przy tym źródle, w cieniu drzew Apostoł 
miał ugasić swoje pragnienie i odpoczywał. I to właśnie św. Jakub 
sprawił, że od tamtego czasu woda ta ma moc uzdrawiania, na-
tomiast by móc należycie oddawać cześć Bogu Miłosiernemu, na-
kazał wzniesienie kościoła. Tradycja mówi, że woda ze źródła ma 
leczyć choroby oczu, poprawiać wzrok, goić rany, wzmacniać czło-
wieka i leczyć bezpłodność. Przekonanie o leczniczych walorach 
źródła przetrwało całe stulecia i jest podzielane do dziś. Istnienie 
cudownego źródła zatem po części tłumaczyłoby, powstanie tu 
ośrodka kościelnego jak i osady. Tym bardziej, że przebiegał tędy 
trakt prowadzący do Głogowa i zbudowanie właśnie tu kościoła 
pod wezwaniem św. Jakuba (patrona pielgrzymów i podróżnych) 
wydaje się uzasadnione. W konsekwencji, do imienia Apostoła na-
wiązuje także nazwa miejscowości. Takie ujęcie tego zagadnienia 
można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa. Jednoznacznej, 
historycznie potwierdzonej odpowiedzi na pytanie nie ma. 

Nad murowaną studnią znajduje się posąg św. Jakuba  
w stroju pielgrzyma z charakterystycznym kapeluszem.

Jolanta Mielnik
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moc atraKcJi Z oKaZJi dnia dZiecKa

Dnia 9 czerwca 2019 roku  w słonecz-
ne, niedzielne popołudnie na tere-

nach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Radwanicach odbył się festyn z okazji 
Dnia Dziecka. 

Wszystkich uczestników przywitał Wójt 
Gminy – Paweł Piwko, Dyrektor GOK – Bar-
tosz Hejmej oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy - Ewa Flak, zapowiadając jednocze-
śnie zespół „Frajda”. Po występach scenicz-
nych "Frajdy" na licznie przybyłych miło-
śników zabawy czekało mnóstwo atrakcji. 
Najmłodszych i tych troszkę straszych za-
bawiali bohaterowie bajki "Smerfy", którzy 
organizowali gry, zabawy oraz popisywali 
się umiejętnościami robienia przeróżnych 
zwierzaków 

z balonów. Nie zabrakło również kolorowych baniek oraz bi-
twy na bomby wodne. Dużym zainteresowaniem cieszył się tor 
przeszkód, którzy śmiałkowie musieli pokonać w specjalnych 
googlach, a rysunki które na twarzach dzieci stworzyła Smer-
fetka zrobiły prawdziwą furorę. Największą jednak atrakcją 
były zabawy na dmuchańcach. W trakcie trwania imprezy, na 
scenie  zostały wręczone nagrody laureatom konkursu pla-
stycznego "Moja Rodzina", którego orgnizatorem był Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach. Zadbaliśmy 
rownież o to, aby ten wyjątkowy dzień był nie tylko radosny, 
ale i smaczny. Wszyscy uczestnicy festynu mieli możliwość de-
gustacji pysznych ciast na stoisku przygotowanym przez TPD  
w Radwanicach oraz gofrów, waty cukrowej i lodów z foodtrac-
ka.
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charytatyWny piKniK rodZinny

Dnia 18 maja 2019 r. na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Radwanicach, odbył się charytatywny Piknik 
Rodzinny, z którego całkowity dochód w kwocie 17 125,51 zł. przeznaczony został na leczenie mieszkanki wsi 

Lipin – Pani Barbary Adamczyk, która zmaga się ze złośliwym nowotworem wątroby.

W piękne słoneczne popołudnie, na uczest-
ników pikniku czekało wiele atrakcji m.in. 
gry i zabawy, dmuchańce, przejażdżki konne 
i bryczką, przejażdżki motocyklowe, pokaz 
OSP, zumba, nordic walking, występy arty-
styczne, kiermasze rękodzieła, zbiórka krwi 
oraz stoiska gastronomiczne.

I Mistrzostwa Kobiet i Mężczyzn w siłowaniu się na rękę wywołało wśród uczestników wiele emocji.

Wiele ciekawych gier, zabaw i animacji dla 
dzieci przygotowało Stowarzyszenie „Pomaga-
my Razem”

Stowarzyszenie „Pomagamy Razem” malowało 
buźki najmłodszym uczestnikom pikniku

Zwycięzcy I Mistrzostw Kobiet i Mężczyzn w siłowaniu się na rękę 
- pan Krystian Malinowski oraz pani Danuta Grzejdziak

Na najmłodszych miłośników motocykli czekały przejażdżki Dużą popularnością cieszyły się przejażdżki bryczką

Stowarzyszenie Charytatywne "Żyć 
Godnie" w Polkowicach prowadziło 
warsztaty na kole garncarskim

Serdecznie dziękuję pani Marzenie Wyrwie – sołtys 
wsi Lipin oraz wszystkim sołectwom, radnym, jed-
nostkom organizacyjnym z terenu gminy Radwa-
nice, jednostkom OSP oraz wszystkim partnerom, 
którzy włączyli się w organizację Pikniku. Dziękuję 
również mieszkańcom, za przybycie i ofiarowane 
wsparcie.
         Wójt Gminy Radwanice 
   Paweł Piwko
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KiermasZ WielKanocny

Dnia 7 kwietnia 2019 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Radwanicach, gościliśmy 

twórców z naszej gminy, którzy zaprezentowali 
uczestnikom kiermaszu wyjątkowe i niepowta-
rzalne dzieła, wykonane własnoręcznie. na sto-
łach nie zabrakło tradycyjnych palm, pisanek, 
koszyczków, stroików czy też serwetek.

Wydarzeniem towarzyszącym kiermaszowi było ofi-
cjalne podsumowanie wyników II Gminnego Konkur-
su na „Najpiękniejszą kartkę wielkanocną”, na który 
wpłynęło 111 prac wykonanych przez dzieci, młodzież  
i dorosłych z terenu Gminy Radwanice. Prace konkur-
sowe oceniane były w czterech kategoriach wiekowych 
i ostatecznie nagrodzonych zostało 21 osób. Nagrody 
wręczył Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piwko oraz 
Dyrektor GOK Pan Bartosz Hejmej. Ponadto, każdy 
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.

GOK

Laureaci II Gminnego Konkursu na „Najpiękniejszą kartkę wielkanocną”,
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speKtaKl „mały KsiąŻe” W WyKonaniu senioróW

Dnia 11 kwietnia 2019 roku mieszkańcy Gminy Radwa-
nice mieli okazję uczestniczyć w międzyplanetarnej 

podróży z Małym Księciem, głównym bohaterem książ-
ki „Mały Książę”, której autorem jest Antoine de Saint – 
exupery. 

Głównym wątkiem tej sztuki była wędrówka Małego Księcia 
po różnych planetach. Spektakl opowiadał o małym chłop-
czyku, który uciekł ze swojej planety, ponieważ okłamała 
go Róża. Przebył długą wędrówkę, ale w końcu zrozumiał, 
że jest ona jego prawdziwą przyjaciółką. Reżyserem spek-
taklu była Pani Olga Kopcza, instruktorem muzycznym Pani 
Aleksandra Strama, autorem scenografii pani Aneta Steciąg,  
a pomysłodawcą i koordynatorem spotkania w GOK  

w Radwanicach Pani Rozalia Rzepka. W rolę Małego Księcia 
wcieliła się Kornelia Kopacka, a w rolę Róży Barbara Guszała. 
Ponadto role aktorskie odegrali: Ewa Hubisz, Józef Steciąg, 
Jolanta Dembna, Halina Lis, Marian Mikoś, Urszula Paradow-
ska, Mieczysław Olejnik, Czesław Urbańczyk, Zofia Mikoś. 
Spektakl cieszył się dużym uznaniem publiczności wśród, 
której nie zabrakło: Pana Kamila Ciupaka – Starosty Powiatu 
Polkowickiego, Pana Pawła Piwko – Wójta Gminy Radwani-
ce, Pani Ewy Flak – Przewodniczącej Rady Gminy Radwanice, 
Pani Agnieszki Woźniak – Kierownik GOPS Radwanice, Pani 
Stanisławy Trzeszcz – wicedyrektor ZSP w Radwanicach, 
Pana Stanisława Rapczuka – Kierownika Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Polkowicach oraz Pana Bartosza Hejmej – 
Dyrektora GOK Radwanice. Program został przygotowany 

przez Seniorów z Klubu Seniora „Optymiści”, 
we współpracy z Ambasadą Stanów Zjedno-
czonych w Polsce, w ramach projektu Poland 
FLEX Alumni Mentoring Program oraz GOK  
w Radwanicach i GOPS w Radwanicach. Spek-
takl zadedykowany był wszystkim dzieciom, 
a także dorosłym, ludziom wielkiego serca, 
dzięki którym życie tych najmłodszych choć na 
chwilę może stać się piękniejsze i radośniejsze. 
Zamiast biletów widzowie przynieśli artykuły 
plastyczne, które zostały przekazane Stowarzy-
szeniu „Pomagamy Razem” zrzeszającemu nie-
pełnosprawne dzieci. 

GOK

GOK
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piKniK rodZinny „dla niepodleGłeJ”

Dnia 25.06.2019r. odbył się XVII Piknik Rodzin-
ny zorganizowany przez Radę Rodziców i pra-

cowników ZSP w Radwanicach. Myślą przewodnią 
uroczystości było hasło: Piknik dla niepodległej. 

Stanowił on zwieńczenie obchodów stulecia nie-
podległości w roku szkolnym 2018/2019. Piknik 
był doskonałą okazją do podsumowania działań 
szkoły i lokalnej społeczności. Tegoroczny piknik 
został połączony z Galą Talentów. W trakcie uro-
czystości p. Dyrektor Bogusława Niemasz wyróż-
niła uczniów, którzy godnie reprezentowali szkołę 
w wielu konkursach na terenie powiatu, regionu  
a nawet kraju. Galę Talentów uświetniły występy. Na 
scenie zaprezentował się szkolny zespół taneczny 
„Atut”, grupy przedszkolne oraz Adrianna Mazur. Ko-
lory biało-czerwone zdominowały obszar pikniku. 
Organizatorzy, zaproszeni goście oraz dzieci i mło-
dzież ubrani w narodowe barwy tworzyli żywą flagę 
dla Niepodległej. Wystawa plastyczna na szkolnych 
korytarzach podkreślała charakter uroczystości. Mo-
gliśmy na niej znaleźć informacje na temat najważ-
niejszych majowych wydarzeń historycznych. Nie 
zabrakło zatem plakatów i wzmianek o Konstytucji 
3 Maja, Dniu Flagi czy 15-leciu wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej.
Podczas pikniku zorganizowano różne konkuren-
cje sportowe. Odbył się bieg z flagą, skok z miejsca, 
przeciąganie liny. Zmaganiom między klasowym to-
warzyszył duch pozytywnej rywalizacji. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii:
• i – iii i miejsce klasa ii a, ii miejsce klasa iib
• iV i miejsce klasa iVc, ii miejsce klasa iVa
• V i miejsce klasa Va, ii miejsce klasa Vb
• Vi i miejsce klasa Vib, ii miejsce klasa Via
W trakcie pikniku odbył się turniej szachowy, które-
go celem była popularyzacja szachów wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz wyłonienie indywidual-
nych mistrzów. W turnieju wzięło udział  44 uczest-
ników. Zawody były rozegrane w trzech kategoriach 
wiekowych. 
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
• Kategoria kl.  i-iii
1 miejsce – marcin Kejna kl.2a
2 miejsce – natalia Krawiec kl.2a
3 miejsce – szymon tryler kl.2a
• Kategoria kl. iV-Gim.
1 miejsce – Weronika Woźniak kl. iii Gim
2 miejsce  - Kornel lewandowski – kl. Vib
3 miejsce – mateusz Ściernicki – kl. Vb
• Kategoria – rodzice
1 miejsce – mikołaj litwiniec
2 miejsce  - stefan tryler
3 miejsce – Waldemar Frątczak
Punktem finalnym programu była loteria fantowa,  
w której można było wygrać wiele nagród pozyska-
nych od sponsorów. Największe emocje wzbudziło 
losowane nagrody głównej – notebooka - ufundowa-
nego przez Gminę Radwanice.

ZSP w Radwanicach
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Gminny KonKurs piĘKneGo cZytania

pierWsZy loGopedycZny KonKurs recytatorsKi

Dnia 06.05.2019 r. w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Radwani-

cach odbył się „VII Konkurs Piękne-
go czytania” pod patronatem Wójta 
Gminy Radwanice. 

Konkurs zorganizowany został w 4 ka-
tegoriach: klasy I, klasy II-II, klasy IV-V i 
klasy VI-VIII. Udział w Konkursie wzię-
ło 31 uczestników.

laureatami konkursu w poszczegól-
nych kategoriach zostali:

Klasy i:
i – m-ce: stanisław chrobak
ii – m-ce: bartosz pulkowski
iii – m-ce: Jaśmina bednarz
Klasy ii-iii:
i – m-ce: tymoteusz Żydziak
ii – m-ce: daria ostrowska
iii – m-ce: Jakub Gliniak
Klasy iV-V:
i – m-ce: amelia piwko
ii – m-ce: Zofia Kosidło
iii – m-ce: hanna Kałużka
Klasy Vi-Vii:

i – m-ce: maria Zawis
ii – m-ce: Joanna Grabowska
iii – m-ce: magdalena piotrowska
Wyróżnienie: alicja dąbrowska
Serdecznie gratulujemy! Zdobywcy 
pierwszych miejsc otrzymali nagrody 
książkowe, pozostali uczestnicy kon-
kursu pamiątkowe dyplomy
Organizator konkursu: biblioteka 
szkolna Szkoły Podstawowej w Buczy-
nie oraz biblioteka szkolna Biblioteki 
ZSP w Radwanicach

Dnia 30 maja 2019 r., w auli  ZSP w Radwanicach, od-
był się pierwszy Logopedyczny Konkurs Recytator-

ski „Sprawny Języczek”. W konkursie udział wzięli chętni 
uczniowie klas I-III.

Celem konkursu było budzenie zainteresowań literackich 
oraz propagowanie poprawnej wymowy. Uczniowie za-
prezentowali wierszyki przepełnione trudnymi głoskami, 
ćwiczonymi podczas zajęć logopedycznych oraz w domu. 

Występom towarzyszyło wiele emocji. 
Dzieci bardzo solidnie przygotowały się 
do konkursu. Za włożoną pracę wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy i niewielkie 
upominki.
a oto wyniki:
i miejsce- aleksandra maćkowiak
ii miejsce- Katarzyna szozda i adrianna 
mazur
iii miejsce- teodor leitan
Wyróżnienie:
tymoteusz Żydziak
barbara czerwińska
maciej Jarosz
hanna pokora

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach
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Wiosna Z animKiem

Od 4 lutego do 31 marca Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Radwanicach przy wsparciu finansowym 

Gminy Radwanice, realizował wiosenną edycję Pro-
gramu Rozwoju Świetlic Wiejskich „AnIMeK”.

W ramach programu otwartych zostało 5 świetlic wiej-
skich z terenu Gminy Radwanice, które były prowadzo-
ne przez lokalne animatorki, działaczki społeczne oraz 
kadrę instruktorską GOKu.  W miejscowościach: Kłę-
banowice, Łagoszów Wielki, Lipin, Przesieczna oraz 
Sieroszowice odbył się cykl spotkań, podczas których 
nie zabrakło atrakcyjnej oferty warsztatów dla miesz-
kańców.  W propozycjach nie zabrakło różnorodności  
i fantazji, każdy, bez względu na wiek, mógł znaleźć dla 
siebie ciekawe zajęcia. Było inspirująco, edukacyjne, 
smacznie i kreatywnie. Podczas warsztatów adresaci 
wybrali się w podróż kulinarną po smakach Europy  
i Ameryki. Odwiedzili Belgię, Francję, Włochy oraz kra-
inę Indian. W menu nie mogło zabraknąć również Pol-

skich tradycyjnych specjałów. Serca oraz "żołądki" dzieci 
podbiły własnoręcznie wyrobione i okraszone "Jaśko-
wie pierogi". Świętowaliśmy również walentynki, dzień 
kobiet i chłopca, projektowaliśmy latawce, zakładki do 
książek, witaliśmy wiosnę oraz tworzyliśmy koszyczki 
wielkanocne pełne kolorowych pisanek. Wiosenna edy-
cja ANIMKA  z pewnością pozostawi po sobie wspaniałe 
wspomnienia.

WarsZtaty chóralne

Dnia 17 maja 2019 roku w Gminnych Ośrodku Kultury 
odbyły się warsztaty chóralne realizowane w ramach 

ogólnopolskiego projektu Akademia chóralna – Śpiewają-
ca Polska. 

Akademia Chóralna to pro-
jekt, którego celem jest roz-
powszechnienie śpiewu, jako 
powszechnego dobra, przez 
stworzenie spójnego pro-
gramu rozwoju chórów – od 
przedszkola do zespołu zawo-
dowego. W warsztatach wziął 
udział Chór Szkoły Podstawo-
wej „Rybałci” a poprowadził 
je Pan Andrzej Słowikowski, 
wieloletni nauczyciel, chór-
mistrz, specjalista w zakresie 
pracy z dziećmi i młodzieżą.
Chórzyści mieli możliwość 
poznać metody pracy rozwija-
jące zarówno brzmienie głosu 

jak i technikę śpiewu chóralnego. „Rybałci” przygotowują się 
do Regionalnego Konkursu Chórów Szkolnych, który odbę-
dzie się we Wrocławiu dnia 4 czerwca 2019 roku.

GOK

GOK
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leKcJe JĘZyKa łemKoWsKieGo W Zsp W radWanicach
Świadomość tożsamości, wolna od ma-
nii wyższości, jest niezbędna dla zor-
ganizowania wspólnoty narodowej na 
podstawie jej dziedzictwa humanistycz-
nego, społecznego, politycznego, ekono-
micznego i religijnego, aby inspirować 
społeczeństwo i kulturę, zachowując je 
wiernymi wobec tradycji, a jednocześnie 
otwartymi na odnowienie i na przy-
szłość…

…Dialog nie jest możliwy, jeśli każdy nie 
wychodzi od swojej tożsamości...

Wychodząc, zatem od swojej tożsa-
mości kulturowej, nawiązując dialog 
pomiędzy rodzicami, dyrekcją Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego oraz wójtem 
gminy Radwanice, udało się rozpocząć 
prowadzenie zajęć z języka łemkow-
skiego dla dzieci w naszej gminie. Lek-

cje języka łemkowskiego odbywają się 
3 razy w tygodniu po jednej lekcji dla 
każdej grupy wiekowej (uczniowie klas 
1-2 oraz 4-8 )

Głównymi celami nauczania języka są:
• kształtowanie świadomości własnego 
dziedzictwa narodowego lub etniczne-
go,
• odbiór wypowiedzi i wykorzystanie 
zawartych w nich informacji,
• tworzenie wypowiedzi,
• analiza i interpretacja tekstów kultu-
ry.

Dzieci uczą się alfabetu, liter pisanych 
i drukowanych, tworzenia wypowiedzi, 
odpowiadania na pytania, konstruowa-
nia dialogów, tworzenia prac plastycz-
no – technicznych związanych z kul-
turą łemkowską, śpiewania piosenek,  

kolęd, tańca, składania życzeń 
oraz tradycji i zwyczajów.

• Kolędowaliśmy Maleńkiemu 
podczas Jasełek szkolnych, w cza-
sie  których mogliśmy złożyć życze-
nia, zaśpiewać kolędę „Dobry we-
czer Tobi”, a także zaprezentować 
etniczne stroje.
• Z okazji świąt Bożego Narodze-
nia zorganizowano zajęcia otwar-
te dla rodzin uczniów. Goście wzięli 
udział w lekcji języka łemkowskie-
go, podczas której wprowadzono 
literę „cz”.
• Dzieci aktywnie uczestniczyły  
w prowadzonych zajęciach, zapre-
zentowały umiejętność czytania 
i pisania poznanych liter, a dzieci 

młodsze pokazały umiejętność li-
czenia.

• Z uwagi na obecność redaktora 
mniejszościowego radia Lem.fm, 
reportaż dotyczący naszych zajęć 
został opublikowany na łamach te-
goż radia oraz stronie internetowej 
pod tytułem: Стріча з лекцийом 
лемківского языка в Радваницях  
(spotkanie z lekcją języka łemkow-
skiego w Radwanicach).

• Życzenia dla rodziców, dziadków, 
dyrekcji, świąteczna kolacja  oraz 
wizyta Świętego z prezentami.

Lekcje języka łemkowskiego stanowią 
w radwanickiej szkole innowację pe-
dagogiczną, więc są działaniem innym, 
nowym, które: posiada  cele, jest  pla-
nowane, jest  zorganizowane, podlega  
ewaluacji.

Dla mnie, jako nauczyciela odpowie-
dzialnego za nauczanie języka mniej-
szości etnicznej, jest to nowe, niezwykle 
wymagające, twórcze i konstruktywne 
zadanie. Przygotowując się do zajęć, od-
czuwam nie tylko satysfakcję z realizacji 
nowych wyzwań, nie tylko radość z wi-
docznych efektów, ale przede wszystkim 
ogarnia mnie poczucie, iż …nie obojętne 
mi, czy po wielu wiekach naszego trwa-
nia słowo Matki – Łemkowiny żyło bę-
dzie, czy też nie...
   
  ZSP w Radwanicach
  Dorota Maksymczak

rodZinne WarsZtaty Z elementami carVinGu

Dnia 27 maja br. z okazji „Dnia Matki” w Gminnym Ośrodku Kul-
tury odbyły się „Rodzinne warsztaty dekorowania potraw z ele-

mentami carvingu”. 

Prowadzący: Małgorzata Długosz – kierownik warsztatów szkolnych/
zajęć praktycznych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie, zapo-
znała uczestników ze sztuką przygotowywania kompozycji z warzyw. 
Ponieważ dekorowanie potraw wymaga nieco fantazji oraz odpowied-
niego sprzętu, zajęcia rozpoczęły się przeszkoleniem z wiedzy o na-
rzędziach przydatnych do carvingu, zasad rzeźbienia i typologii metod. 
Na warsztatach powstały serpentyny, koszyczki oraz różnego rodzaju 
kwiaty i liście wycięte z pomidorów, ogórków, cukinii oraz rzodkiewki. 
Ładnie podane choćby najprostsze potrawy, przyciągną wzrok i mile 
zaskoczą. Podczas zajęć nie zabrakło upominków dla mam oraz słod-
kiego poczęstunku dla wszystkich.

GOK

GOK

GOK
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„bohateron W tWoJeJ sZKole”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie, pod 
opieką Anny Wawżeńczyk - Szram wzięli udział w ogólnopolskiej kam-

panii historycznej. 

Poprzez realizację tego projektu, bazując na historiach Powstańców, chcemy 
wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz 
budować wrażliwość społeczną naszych uczniów. Kampania miała na celu upa-
miętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez 
wysyłanie im symbolicznych podziękowań. Uczniowie przygotowali kartki  
i listy, dziękując za walkę o Polskę. Szkoła otrzymała podziękowania za udział 
w akcji, a jedna z uczestniczek Powstania Warszawskiego, pani Halina Danuta 
Linke, postanowiła w osobistym liście, który otrzymał uczeń Tomasz Figas, po-
dziękować naszym wychowankom za pamięć i wsparcie.

dobrocZynKi Z bucZynKi

Przy Szkole Podstawowej im Marii Konopnickiej 
od września 2018 roku działa szkolny klub wo-

lontariatu „Dobroczynki z Buczynki”, który liczy 
ponad 40 członków pod opieką Anny Wawżeńczyk 
Szram.

W tym roku uczniowie wzięli udział w wielu akcjach 
charytatywnych, m in. zbiórka karmy dla zwierząt  

i wizyta w schronisku AMICUS w Głogowie, gdzie uczniowie nakrę-
cili krótki film promujący pomoc zwierzętom. Kolejną akcją była 
zbiórka artykułów spożywczych dla dzieci z rodzin potrzebujących 
z naszego regionu – udział w Szlachetnej Paczce. Zorganizowa-
no kiermasz na paczki świąteczne dla dzieci z Rodzinnego Domu 
Dziecka w Bytomiu, zbiórkę nakrętek plastikowych dla koleżanki 
z Przemkowa  oraz pisanie kartek świątecznych do dzieci z Hospi-
cjum w Wiśniowej. Nasi wolontariusze chętnie i aktywnie uczest-
niczą  w pracach klubu.

WarsZtaty „JaK budoWaĆ prZyJaZną atmosFerĘ W Grupie”

We wczesnej fazie dorastania pojawia się silna potrzeba więzi z rówieśni-
kami – osobistego i indywidualnego kontaktu z nimi. 

Członkostwo w grupie rówieśni-
ków daje szansę lepiej poznać za-
chowania oraz oczekiwania innych 
oraz są okazją do budowania umie-
jętności dostosowywania się do 
inności drugiego człowieka. Dla-
tego też 23.05.2019r. w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym gościli-
śmy specjalistów z Akademii Po-
zytywnej Profilaktyki z Krakowa, 
którzy przeprowadzili warsztaty  
w klasach 5 i 6. Tematem spotkań 
było: „Jak budować przyjazną atmos-
ferę w grupie”.

Szkoła Podstawowa w Buczynie

Szkoła Podstawowa w Buczynie

ZSP w Radwanicach



strona 33

Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

WielKie suKcesy WoKalno-tanecZne

Zespół „Buczusie”

Zespół „Bu-cza-cza”

Dnia 06 kwietnia 2019r. dwa zespoły ze 
Szkoły Podstawowej w Buczynie zakwali-

fikowały się do tegorocznego Festiwalu Tań-
ca we Wrocławiu, na którym rywalizowali ze 
sobą tancerze z całego Dolnego Śląska. 

Wyjazd na Festiwal odbył się przy wsparciu 
finansowym Wójta Gminy Radwanice. Nasze 
uczennice dały z siebie wszystko, spodobały 
się jury i zostały Laureatkami XVII Wrocław-
skiego Festiwalu Tańca Galop - 2019, gdzie na 
gali laureatów 20.05.2019 na scenie gmachu 
IMPARTU we Wrocławiu  gwiazdeczki zapre-
zentowały swoje umiejętności i grupa młodsza  
w kategorii taniec nowoczesny kl. 0-III buczu-
sie otrzymały ii miejsce, natomiast starsza 
grupa bu cza- cza zajęła iii miejsce.

Dnia 1 maja 2019 r. w Gaworzycach odbył się Jubi-
leuszowy XX Regionalny Przegląd Piosenki i Tańca 

„Gaworzyce 2019”. W Przeglądzie wzięły udział dzieci  
z Gminy Radwanice.

Prezentacje wokalne odbywały się w trzech kategoriach: 
klasy I – III, Klasy IV – VIII oraz starsza grupa wiekowa. 
Zespoły taneczne ocenione były, bez podziału na grupy 
wiekowe. W kategorii solistów klas IV –VIII  - i miejsce 
zajęła lena płaskoń uczennica VII klasy Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Radwanicach! Wyróżnienie otrzy-
mała Joanna Grabowska uczennica klasy VII Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Buczynie. W starszej 
grupie wiekowej i miejsce zajęła aleksandra stemplew-
ska uczennica III klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej  
w Radwanicach! W kategorii „Zespoły taneczne” naszą 
Gminę reprezentowały dwa zespoły ze Szkoły Podstawo-
wej w Buczynie. Grupa taneczna buczacza –  zajęła i 
miejsce, natomiast grupa taneczna buczusie – otrzy-
mały wyróżnienie! Joannę Grabowską oraz Lenę Płaskoń 
przygotowała instruktor Gminnego Ośrodka Kultury pani 
Aleksandra Strama. Zespoły taneczne zostały przygotowa-
ne przez panią Agatę Judę. Gratulujemy wszystkim wyko-
nawcom i życzymy dalszych sukcesów.

Aż 50 wykonawców wzięło udział w VII Powiatowym 
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej ,,Voice of the year”, 

zorganizowanym 27 maja br. w Zespole Szkół im. narodów 
Zjednoczonej europy w Polkowicach.

Zarówno w występach indywidualnych, jak i grupowych 
uczestnicy wykazali się zdolnościami językowymi, wokalny-
mi, tanecznymi oraz grą na instrumentach. W konkursie wzięli 
udział uczniowie z SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 i ZS w Polkowicach, 
SP w Chocianowie i ZSP w Radwanicach. ZSP  
w Radwanicach reprezentowały: Aleksandra 
Stemplewska, Antonina Niemczyk, Kinga Rusin-
ko, Lena Płaskoń, Natalia Kasprzak, Oliwia Żyta, 
Zofia Kuroczycka. W grupie klas Vii-Viii i iii 
gimnazjum i miejsce zajęła lena płaskoń, ii 
– antonina niemczyk, a iii aleksandra stem-
plewska.

Reprezentantki ZSP w Radwanicach w VII Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycz-
nej ,,Voice of the year”.

Szkoła Podstawowa w BuczynieZSP w Radwanicach
ZSP w Radwanicach
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słonecZKa i sóWKi Z prZedsZKola W radWanicach 
Z WiZytą W domu Kultury W GaWorZycach
Dnia 22 maja br. grupy Słoneczka i Sówki z panią Iwo-

ną i Beatą zostały zaproszone na spektakl „Piotruś 
Pan” do Domu Kultury „Jowisz” w Gaworzycach. 

Przedszkolaki z Radwanic oglądając przedstawienie mogły 
czuć się jak w teatrze, bo Piotruś Pan wystawiony był w pa-
łacu. Wspaniała gra aktorów z grupy teatralnej w różnym 
wieku szkolnym pod kierunkiem pani Barbary wprowadziła 
małych widzów  w niesamowity baśniowy świat. Głównym 
bohaterem był tytułowy Piotruś Pan, znakomity szermierz, 
chłopiec, który spędzał 
swoje dzieciństwo na 
wyspie Nibylandii. Nie-
zwykłą fabułę stanowiła 
również gra Wandy, Jan-
ka, Michała, Krokodyla  
i Dzwoneczka. Aranża-
cje muzyczne, barwne 
kostiumy, role aktorskie 
dowiodły, że spektakl był 
bardzo interesujący i pro-
fesjonalny. Radwanickie 
przedszkolaki siedziały 
na widowni z wielkim za-
fascynowaniem i biły bra-
wo. Integrowały się rów-
nież na scenie z aktorami 
w czasie tańca pirackiego. 
Jednym z nich jest wycho-

wanek z naszego przedszkola i obecnie uczeń szkoły podsta-
wowej – Szymon Kęska, który w roli Wodza Indian ukazał 
swój talent aktorski. Maluchy pięknie mówiły o przedstawie-
niu: super, pięknie, jeszcze przyjedziemy na inny teatrzyk… 
Dziewczynki marzyły o roli Syren, a chłopcy o roli Piratów.  
Miłe przyjęcie dzieci z Publicznego Przedszkola z Radwanic 
zachęciło do wspólnego zdjęcia oraz zwiedzania zabytkowe-
go miejsca. Ten pałac barokowy wzniesiony był na przełomie 
XVII 

KoloroWe KanapKi na druGie Śniadanie

czy wiosną czy latem, właściwe o każdej porze roku 
dzieci mogą przyrządzać kanapki. Wczesną wiosną ta-

kie zadanie wykonała grupa Słoneczek. 

Nowalijki jeszcze rosną na parapecie w kąciku przyrody, 
więc przygotowano je z warzyw zakupionych w sklepie. 
Motywacją do wykonania zadania były zajęcia z zakresu 
zdrowego żywienia i realizacja programu „Promocja zdro-
wia w przedszkolu”. Przedszkolaki wysłuchały wiersza M. 
Walczak – Sara’o „Kolorowe kanapki”, zagadki o produktach. 
Segregowały produkty zdrowe i niezdrowe.  
Wiedza na pewno zostanie opanowana dzięki 
zdobytym doświadczeniom w czasie działania. 
Każde dziecko z grupy przygotowało na ka-
napkę wybrane warzywa: pomidora, paprykę, 
sałatę, ogórka, rzodkiewkę, rzeżuchę, rukolę, 
szczypiorek  i produkty: jajko, ser żółty, szyn-
kę. Przygotowano stanowiska, umyto warzywa, 
ubrano fartuszki i praca zaczęta. Kto może le-
piej przygotować drugie kolorowe śniadanie, 
jak nie maluchy. Z determinacją, z zachowa-
niem bezpieczeństwa, ale i z uśmiechem kroiły 
warzywa. Pięknie dzieliły się swoimi produkta-
mi z koleżanką lub z kolegą. Słoneczka pracowi-
cie i radośnie przygotowywały kanapki. Nawet 

zdziwienie wychowawcy wywołało, to że nie zjadają sałaty, 
ogórka w czasie śniadania codziennego w przedszkolu, to 
przygotowaną przez siebie taką kanapkę chętnie. W myśl za-
sady, co wykonają, to zjadają…

Szanowni Rodzice, niech ta myśl będzie decydująca w przygotowaniu 
śniadania w domu razem z dzieckiem, bo czym skorupka za młodu 
nasiąknie, tym na starość trąci. Uczmy dzieci jedzenia zdrowych pro-
duktów, a na pewno będziemy i my zdrowi i nasze dzieci

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach
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noWi GoŚcie W sZKolnym oGródKu

turnieJ minipiłKi rĘcZneJ dZieWcZąt W polKoWicach

Dnia 27.03.2019 r. w Polkowicach, drużyna 
dziewczyn z klas V-VI ZSP Radwanice wzięła 

udział w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Ręcznej. 
 
ZSP Radwanice reprezentowały: Z. Suchodolska, N .Ko-
walska, W. Kiekierz, M. Zawis, A. Szklana, W. Węgrzyc-
ka, I. Woźniak, M. Przygocka, N. Cymbalak, A. Dąbrow-
ska, H. Dziuńko, N. Przybysz. Trener - Cecylia Łakomiec. 
Wyniki meczów: SP3 Polkowice- SP Chocianów 24:0 
SP3 Polkowice- ZSP Radwanice 6:2 SP Chocianów- ZSP 
Radwanice 4:3 
Klasyfikacja końcowa: I miejsce- SP3 Polkowice,  
II miejsce- SP Chocianów, iii miejsce- Zsp radwanice

ZabaWy eKoloGicZne i prZyrodnicZe

Zabawy ekologiczne i przyrodnicze to ważny temat w edukacji 
dzieci. nie tylko poprzez naukę ale i właśnie zabawę ucznio-

wie najlepiej przyswajają wiedzę i zapamiętują treści. 

Pomysły na zabawy związane z przyrodą, ekologią czy recyklingiem 
uwrażliwiają dziecko na potrzeby ochrony środowiska i szanowania 
tego co nas otacza. W ramach projektu uczniowie klas 4 przygoto-
wali gry właśnie o tematyce ekologicznej lub przyrodniczej. Dzieci 
podeszły do zadania bardzo poważnie, gdyż przyniesione przez nie 
gry na lekcje budziły zachwyt nie tylko nauczyciela ale koleżanek 
oraz kolegów. Były to m.in. planszówki, puzzle, koło fortuny, mono-
poly i wiele innych.

Jednym z głównych celów realizowanych na lekcjach 
przyrody i biologii jest zmiana zachowań i postaw  

w kierunku doceniania każdej formy przyrody ożywionej 
i nieożywionej jako części większej całości, bez której jest 
niemożliwe harmonijne funkcjonowanie całego systemu. 

Realizując ten cel uczennica Marta Waligóra z pomocą taty 
postanowiła zbudować domek dla owadów i pokazać go ko-
legom i koleżankom. Wspólnie oglądaliśmy i podziwialiśmy 
z jaką precyzją, dokładnością i pomysłem został on wykona-
ny. Domek umieściliśmy w szkolnym ogrodzie, dzięki czemu 

możemy obserwować na żywo jakie 
owady zamieszkują w nim i co się 
tam dzieje. To działanie uświadomi-
ło uczniom, jak ważną rolę pełnią  
w ekosystemie owady i dlaczego na-
leży zapewniać im schronienie szcze-
gólnie na czas zimy. Ta żywa lekcja 
przyrody kiedy poszliśmy wspólnie 
wybierać odpowiednie miejsce a po-
tem montować domek na drzewie 
była okazją na ciekawą i pouczającą 
lekcję. Teraz mamy tylko nadzieję, że 
budowla spodoba się owadom i nasz 
ogród rozkwitnie tęczą barw.

ZSP w Radwanicach
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mistrZostWa poWiatu W piłce rĘcZneJ chłopcóW

Dnia 05.04.19r. w Budziszowie Wielkim odbyły się Strefowe Biegi 
Przełajowe (III i IV strefa) w ramach Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS.  

W wiosennych zawodach Zespół Szkolno- Przedszkolny reprezentowało 
12 dziewcząt  i 6 chłopców. 

Sportowcy z naszej szkoły w swoich kategoriach wiekowych zajęli:          
• II miejsce- Weronika Węgrzycka (rocznik 2008),
• II miejsce- Marcel Ziemba (rocznik 2003),
• III miejsce- Blanka Waliszewska (rocznik 2004),
• V miejsce- Karina Rusinko (Rocznik 2008)
• VI miejsce- Remigiusz Frankowski ( rocznik 2006),
• VII miejsce- Hanna Kałużka, Hanna Dziuńko (rocznik 2007), Kinga 

nogaj (rocznik 2004), Szymon Mazurczak (rocznik 2002),
• VIII miejsce - Lena Płaskoń, Kinga Rusinko (rocznik 2007)
Ponadto w zawodach wzięli udział:  Julita Hynek- IX miejsce; Sebastian Mie-
tliński- X miejsce; Dawid Polak- XIII miejsce; Julia Ludwisiak- XV miejsce; 
Amelia Szklana- XV miejsce; Krystian Frąckowiak- XV miejsce; Szymon Kę-
ska- XX miejsce; ewa Stojke- XXXI miejsce.

Godnie repreZentoWali GminĘ radWanice i sZKołĘ

Dnia 28 marca br. w Ze-
spole Szkolno-Przed-

szkolnym w Radwanicach 
odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu w Piłce Ręcznej 
chłopców do lat 13. 

Nasi chłopcy podchodzili do 
turnieju jako obrońcy tytu-
łu, który zdobyli w dwóch 
poprzednich latach. Nieste-
ty tym razem się nie udało. 
Decydujący okazał się prze-
grany mecz z Polkowica-
mi. Na pocieszenie zostaje 
nam drugie miejsce. Brawo 
chłopcy, powodzenia w dal-
szych startach.

ZSP w Radwanicach
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turnieJ piłKi siatKoWeJ 
o puchar WóJta Gminy radWanice

Dnia 18 maja 2019 roku odbył się Turniej Piłki Siat-
kowej o Puchar Wójta Gminy Radwanice. 

Do rozgrywek zgłosiło się sześć drużyn: OSP Radwanice, 
GVP Grand Volley Polkowice, ZSP Radwanice, Gimnazjum 
Radwanice, Samorządowcy oraz Cieniasy. Po prawdziwie 
sportowych rozgrywkach w duchu gry fair play, decydujący 
set i triumf należał do "Cieniasów", którzy zajęli I miejsce. II 
miejsce zajęła drużyna Samorządowców a III GVP Grand Vol-
ley Polkowice. Najlepszym zawodnikiem został Karol Prząd-
ka. Puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci 
piłek, wręczył Pan Paweł Piwko - Wójt Gminy Radwanice 
wspólnie z sędziami turnieju: Zdzisławem Śnioszkiem oraz 
Bartoszem Różyckim. 

Wszystkim 
drużynom 
serdecznie 

gratulujemy! 
Dziękujemy 

za wspaniałą 
zabawę 

i sportowe 
emocje! 

GOK
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Wakacje to czas odpoczynku, zabaw i relaksu. Wielu z nas decyduje się na urlop poza miejscem zamieszkania. Jest 
wiele zagrożeń, które w zależności od miejsca, do którego się wybieramy powinniśmy zidentyfikować. często wy-

bierając się na urlop powinniśmy zacząć przygotowania już kilka tygodni wcześniej. Tym bardziej jeśli podróżujemy  
z małym dzieckiem. Wakacje są czasem przeznaczonym na nasz odpoczynek, który powinniśmy w całości wykorzystać. 
Będzie to możliwe, jeśli odpowiednio wcześnie zastanowimy się nad kwestią bezpieczeństwa. 

Wybierając się za granicę nie zapomnijmy o zebraniu informacji o kraju, do którego jedziemy!
Obecnie, dużą popularnością cieszą się wszelkiego rodzaju aplikacje mobilne, dzięki którym pozyskamy 

wiele interesujących informacji oraz wskazówek przydatnych w dalekiej podróży.

beZpiecZne WaKacJe Za Granicą - APLIKACJE MOBILNE

Odyseusz to serwis służący do rejestracji podróży.  
W przypadku wystąpienia za granicą sytuacji nadzwy-
czajnych, umożliwia MSZ kontakt z osobami przebywa-
jącymi w danym kraju i udzielenie im pomocy przez wła-
ściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

Dla kogo
Portal „Odyseusz” jest przeznaczony dla wszystkich tych, któ-
rzy wyruszają bądź planują wyruszyć w zagraniczną podróż.

Kiedy ci się przyda „Odyseusz”
• W nadzwyczajnych sytuacjach za granicą, MSZ podejmie  
z Tobą kontakt i przekaże Ci niezbędne informacje dotyczące 
potencjalnych zagrożeń i sposobach ich uniknięcia.
• MSZ będzie mógł udzielić Ci pomocy poprzez odpowiednią 
placówkę dyplomatyczno-konsularną.
• „Odyseusz” na Twoje życzenie poinformuje Cię o możliwości 
rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

Jak działa „Odyseusz”
O sytuacjach kryzysowych, takich jak zamachy terrorystycz-
ne czy też kataklizmy, zostaniesz natychmiast poinformo-
wany przez konsula za pomocą maila bądź SMS-a. W szcze-
gólnych sytuacjach, konsul będzie mógł się z Tobą również 
indywidualnie skontaktować, co ułatwi udzielenie szybkiej  
i skutecznej pomocy.

Jak się zarejestrować?
Wystarczy odwiedzić stronę www.odyseusz.msz.gov.pl  
i w przypadku krótkiej podróży podać swoje dane, miejsce 

pobytu oraz towarzyszy podróży. Jeżeli wybierasz się za gra-
nicę na dłużej niż 6 miesięcy, polecamy założenie własnego 
bezpłatnego konta. Umożliwi to zgłaszanie kolejnych podró-
ży, aktualizację swoich danych osobowych i kontaktowych 
oraz otrzymywanie informacji na temat terminów wyborów.

Przed podróżą
Zanim zaplanujesz i ruszysz w podróż, sprawdź czy miejsce 
do którego się udajesz jest bezpieczne. Ostrzeżenia dla po-
dróżujących publikuje MSZ.

• W przypadku braku aktywności na koncie przez ponad rok, 
będziemy Cię prosić o aktualizację danych osobowych i kon-
taktowych. Jeśli zignorujesz tę prośbę, konto zostanie auto-
matycznie usunięte.

Źródło:: premier.gov.pl

Wszystkich wyjeżdżających za granicę za-
chęcamy do korzystania z serwisu grani-
ca.gov.pl oraz aplikacji „Asystent Granica” 
oraz „Mobilna Granica”. Są tam wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące zasad 
przekraczania granicy RP.

Serwis granica.gov.pl zawiera m.in. opis 
procedur przekraczania granicy przez dro-
gowe, lotnicze, kolejowe i morskie przejścia 
graniczne (przewodnik „Jak przekroczyć gra-
nicę?”). Prezentuje szacunkowe czasy ocze-
kiwania na odprawę na wschodniej granicy 
Polski, aktualne informacje niezbędne dla 
podróżnego, w tym dane teleadresowe oraz 
przepisy dotyczące przekraczania granicy, 
m.in. w zakresie przywozu i wywozu towa-
rów.

Aplikacja Asystent Granica jest wirtualnym 
przewodnikiem po drogowych, lotniczych, 
kolejowych, morskich i pieszych przejściach 
granicznych. Za jego pośrednictwem podróż-
ny może dowiedzieć się, jak będzie wyglądała 
jego odprawa celna i graniczna oraz jakie do-
kumenty są mu potrzebne do przekroczenia 
granicy. Może również zapoznać się z limita-
mi przewozowymi towarów oraz sposobem 
postępowania w przypadku przewozu towa-
rów, co do których wprowadzono przepisami 
prawa odpowiednie wymagania lub ogra-
niczenia. Informacje te podróżny otrzyma 
indywidualnie w zależności od wybranego 
kierunku podróży, środka transportu, przej-
ścia granicznego z uwzględnieniem obywa-
telstwa. 
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iPolak - Bezpłatna aplikacja iPolak to niezbędnik w po-
dróży. 

Wskaże drogę do najbliższej polskiej placówki dyploma-
tycznej, podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas 
wyjazdu czy jak zadbać o własne bezpieczeństwo w róż-
nych zakątkach świata. Można w niej także znaleźć aktual-
ne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
Aplikacja polskiego MSZ zwiększa bezpieczeństwo podró-
żujących Polaków dzięki takim funkcjom jak przycisk S.O.S. 
z telefonem alarmowym do najbliższej polskiej placówki. 
Ostrzeżenia dla podróżujących w czterostopniowej skali 
pozwalają zorientować się czy wybrany kraj jest bezpiecz-
ny dla turystów. W nowej odsłonie aplikacji użytkownicy 
mogą również korzystać z powiadomień push wysyłanych 
przez MSZ w razie zaistnienia niebezpiecznych sytuacji  
w kraju ich pobytu.

W aplikacji Polacy znajdą opisy sytuacji w poszczególnych 
krajach, w tym aktualizowane przez MSZ podstawowe in-
formacje dotyczące obyczajów, kultury i dogodnych sposo-
bów podróżowania. Opisy krajów można też pobrać w for-
mie plików PDF, wydrukować i zabrać ze sobą na wakacje.
iPolak pozwala na dzielenie się ostrzeżeniami dla podró-
żujących oraz ich udostępnianie w mediach społecznościo-
wych. W aplikacji można też znaleźć porady dla kierowców, 
informacje o obowiązujących w czasie podróży ubezpie-
czeniach czy szczepieniach, z których należy skorzystać 
przed wyjazdem.

iPolaka można pobrać w AppStore, Google Play oraz Win-
dows Phone. Aplikacja działa również w wersji offline, ale 
do pobrania najnowszych aktualizacji i ostrzeżeń trzeba 
skorzystać z Interentu.

W aplikacji znajdziesz:
·  opisy krajów świata
· dane teleadresowe polskich placówek za granicą wraz  
z mechanizmem wyznaczania trasy na mapie do wybranej 
placówki
· zestaw niezbędnych informacji potrzebnych w podróży, 
dotyczących m.in. wiz, bezpieczeństwa
·  ostrzeżenia MSZ o niebezpieczeństwach na świecie
·  przycisk S.O.S, który ułatwi szybki kontakt z polską pla-
cówką dyplomatyczną

europeJsKa Karta ubeZpiecZenia  ZdroWotneGo (eKuZ)

Dzięki ujednoliconym regulacjom prawnym na terenie Unii Europejskiej obowiązu-
je ubezpieczenie eKUZ, które możemy wyrobić w regionalnym oddziale Narodowego 
Funduszu Zdrowia (najbliższy oddział mieści się w Głogowie, przy ul. Generała Wła-
dysława Sikorskiego 21). Jest ono bezpłatne. Jadąc w dalszą podróż warto wykupić 
oddzielne ubezpieczenie. Przed podróżą w bardziej egzotyczne kraje warto zaszczepić 
się przed chorobami takimi jak malaria, polio czy też przeciwko durowi brzusznemu.

Źródło:: premier.gov.pl

Aplikacja Mobilna Granica obok aktualnych danych o czasach oczekiwania na przekroczenie wschodniej granicy Polski, 
prezentuje również szacunkowe prognozy czasu oczekiwania na przyszłe dni. Zawiera informację o aktualnych warunkach 
pogodowych na przejściu oraz umożliwia wygenerowanie obrazu z kamer na poszczególnych przejściach granicznych.

Źródło: granica.gov.pl

Źródło: msz.gov.pl

PAMIĘTAJ – EKUZ nigdy nie zastąpi ubezpieczenia tury-
stycznego – może jedynie zmniejszyć jego koszt!

nFZ eKUZ kontra ubezpieczenie podróżne
Zakres ubezpieczenia podróżnego jest znacznie szerszy od 
tego, co proponuje EKUZ i często obejmuje znacznie wię-
cej zdarzeń, nawet w zakresie samej pomocy medycznej. 
Nie bez powodu sam NFZ zaleca wykupienie polisy tu-
rystycznej. W wielu krajach już samo wezwanie pomocy, 
nie jest świadczeniem bezpłatnym w ramach publicznej 
służby zdrowia. Podobnie sprawa ma się z ratownictwem. 

Korzystanie z takich świadczeń jest dla członków wielu 
państw dodatkowo płatna. Jeśli niezbędny okaże się trans-
port podróżującego do Polski, NFZ również nie zwróci jego 
kosztów. Zdarza się, że Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału 
NFZ wyraża zgodę na pokrycie kosztów transportu trans-
granicznego w celu kontynuacji leczenia, ale jedynie w wy-
jątkowych sytuacjach. Polisa turystyczna to nie tylko zwrot 
kosztów leczenia, to także ubezpieczenie bagażu, sprzętu 
sportowego, następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 
czy też odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.
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KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 16.03.2019r. płomień radwanice Orzeł Czerna 12:2

2. 23.03.2019r. Gwardia Białołęka płomień radwanice 4:5

3. 01.04.2019r. płomień radwanice Football Academy 
Głogów

0:5

4. 6.04.2019r. Zryw Kolta płomień radwanice 7:2

5. 13.04.2019r. płomień radwanice Sparta Przedmoście 2:9

6. 24.04.2019r. Sparta Grębocice płomień radwanice 10:2

7. 27.04.2019r. płomień radwanice Chrobry Głogów 2:15

8. 01.05.2019r. Orzeł Czerna płomień radwanice 2:12

9. 04.05.2019r. płomień radwanice Gwardia Białołęka 4:4

10. 11.05.2019r. Football Academy 
Głogów

płomień radwanice 4:1

11. 18.05.2019r. płomień radwanice Zryw Kotla 4:3

12. 25.05.2019r. Sparta Przedmoście płomień radwanice 3:0

13. 01.06.2019r. płomień radwanice Sparta Grębocice 5:6

14. 08.06.2019r. Chrobry Głogów płomień radwanice 13:0

2018/2019  
legnica: 

ii liga 
okręgowa 

d1 młodzik 
Grupa 2 

(rW)

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 16.03.2019r. Ks Zadzior buczyna Chrobry II Głogów 1:0

2. 23.03.2019r. Ks Zadzior buczyna Victroia Siciny 7:0

3. 30.03.2019r. Sparta Rudna Ks Zadzior buczyna 2:5

4. 06.04.2019r. Ks Zadzior buczyna Pogoń Góra 1:3

5. 13.04.2019r. Orla Wąsosz Ks Zadzior buczyna 1:0

6. 20.04.2019r. Ks Zadzior buczyna Korona Czernina 1:2

7. 27.04.2019r. Górnik III Polkowice Ks Zadzior buczyna 2:4

8. 01.05.2019r. Chrobry II Głogów Ks Zadzior buczyna 7:0

9. 04.05.2019r. Victoria Siciny Ks Zadzior buczyna 0:6

10. 11.05.2019r. Ks Zadzior buczyna Sparta Rudna 3:0

11. 19.05.2019r. pogoń Góra Ks Zadzior buczyna 2:1

12. 25.05.2019r. Ks Zadzior buczyna Orla Wąsosz 0:1

13. 01.06.2019r. Korona Czernina Ks Zadzior buczyna 5:0

14. 09.06.2019r. Ks Zadzior buczyna Górnik III Polkowice 3:0

płomień 
radwanice

KS
 Zadzior 
buczyna

2018/2019 
legnica: 

ii liga 
okręgowa 

d1 młodzik 
Grupa 1 

(rW)

terminarZe i WyniKi roZGryWeK 
KlubóW sportoWych

- młodZiKi
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KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
16. 16.03.2019r. płomień radwanice Zryw Kłębanowice 4:2

17. 23.03.2019r. KS Legnickie Pole płomień radwanice 5:2

18. 30-31.03.2019r. płomień radwanice  Zawisza Serby 1:3

19. 6-7.04.2019r. Kuźnia Jawor płomień radwanice 3:1

20. 13-14.04.2019r. płomień radwanice  Zamet Przemków 3:0

21. 27-28.04.2019r. Konfeks Legnica płomień radwanice 9:2

22. 5.05.2019r. płomień radwanice Czarni Rokitki 5:2

23. 12.05.2019r. Odra Chobienia płomień radwanice 4:0

24. 18.05.2019r. płomień radwanice Chojnowianka Chojnów 1:0

25. 25.05.2019r. Iskra Księginice płomień radwanice 5:1

26. 1.06.2019r. płomień radwanice  Pogoń Góra 3:3

27. 9.06.2019r. Iskra Kochlice płomień radwanice 3:5

28. 15-16.06.2019r płomień radwanice Kaczawa Bieniowice

29. 20.06.2019r. Huta Przemków płomień radwanice

30. 23.06.2019r. płomień radwanice GKS Męcinka

KLASA 
OKRĘGOWA 
2017/2018 

GRUPA 
LEGNICA

KLASA A 
2017/2018  

GRUPA 
LEGNICA 1

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
16. 17.03.2019r. Dragon Jaczów Ks Zadzior buczyna 3:4

17. 24.03.2019r. Stal II Chocianów Ks Zadzior buczyna 0:5

18. 31.03.2019r. Ks Zadzior buczyna Victoria Parchów 2:0

19. 07.04.2019r. Victoria Siciny Ks Zadzior buczyna 2:6

20. 14.04.2019r. Ks Zadzior buczyna Sokół Jerzmanowa 2:3

21. 20.04.2019r. Orzeł Czerna Ks Zadzior buczyna 3:4

22. 28.04.2019r. Ks Zadzior buczyna Mieszko Ruszowice 3:1

23. 01.05.2019r. LZS Ostaszów Ks Zadzior buczyna 1:3

24. 05.05.2019r. Ks Zadzior buczyna KS Łagoszovia Łagoszów 4:2

25. 12.05.2019r. Korona Czernina Ks Zadzior buczyna 5:1

26. 19.05.2019r. Ks Zadzior buczyna LZS Komorniki 3:0

27. 26.05.2019r. Kalina Sobin Ks Zadzior buczyna 7:3

28. 02.06.2019r. Ks Zadzior buczyna Gwardia Białołęka 3:3

29. 09.06.2019r. Górnik Lubin Ks Zadzior buczyna 7:0

30. 16.06.2019r. Ks Zadzior buczyna Fortuna Obora

płomień 
radwanice

KS
 Zadzior 
buczyna

terminarZe i WyniKi roZGryWeK 
KlubóW sportoWych
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__ __ T A  + M I S __ __ + __ U K I E R +  __ __   Ż

Wakacyjna krzyżówka dla dzieci.

Zapraszamy dzieci z terenu Gminy Radwanice w wieku od 6 do 13 lat do udziału  
w wakacyjnym konkursie krzyżówkowym. Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: 
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, (na kartkach pocz-
towych z naklejonym kuponem i dopiskiem „Wakacyjna krzyżówka”. Wśród osób, 
które nadeślą prawidłowe rozwiązanie wylosujemy nagrodę w postaci zestawu gier 
planszowych i edukacyjnych. Na rozwiązania czekamy do 31 lipca 2019 r. Udział 
dziecka w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna na 
publikację danych osobowych (imienia i nazwiska) zwycięzcy konkursu w kolejnym 
wydaniu Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy Radwanice.

KUPON

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

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

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

WaKacyJna KrZyŻóWKa dla dZieci

1 2 3 4 5 6 7 8 9

rebus
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urZĘdu Gminy radWanice

WyniKi KrZyŻóWKi biuletynu nr 17
W poprzednim numerze „Biuletynu” hasło prawidłowo rozwiązanej krzyżówki  brzmiało: „Gdy wio-
sna przybywa przyroda ożywa”. Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosowane zostały 
3 osoby, które otrzymały w nagrodę suszarko-lokówkę/toster/opiekacz do kanapek. W losowaniu 
najwięcej szczęścia miały panie Joanna płaskoń i edyta Waligóra, z Radwanic oraz Wioletta Wę-
grzycka z Nowej Kuźni. 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 18”). Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 
rozwiązania rozlosujemy 3 nagrody niespodzian-
ki. na rozwiązania czekamy do 31 lipca 2019r. 
(rozwiązania mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy 
Gminy Radwanice). Udział w konkursie jest jedno-
znaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych 
osobowych (imienia i nazwiska) zwycięzcy konkur-
su w kolejnym wydaniu Biuletynu.

KrZyŻóWKa nr 18

KUPON

„B
iuletyn nr 1

8”

Wydawca: Urząd Gminy Radwanice 
ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice
Zespół redakcyjny: pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych
Redaktor naczelny: Karolina Ferenc, biuletyn@radwanice.pl
Zdjęcia: Archiwum Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

Wydawnictwo: Drukarnia DRUK-AR Głogów  
ul. Mechaniczna 30, 67-200 Głogów
Właściciel tytułu: Gmina Radwanice
nr ISSN 2392-3660
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   wójt gminy radwanice
   serdecznie zaprasza 
	 	 	 do	udziału	w	konkursie	
 
  „najpiękniejszy 
 ogród w gminie 
    radwanice”

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody 
w postaci Voucherów do sklepu ogrodniczego!

Za zajęcie 
I miejsca – 1000,00 zł; 
II miejsca – 700,00 zł, 
III miejsca – 500,00 zł

Ponadto, każdy uczestnik naszego konkursu 
otrzyma dyplom i upominek ogrodniczy.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia na stronie www.radwanice.pl

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 
nastąpi podczas Dożynek Gminnych, 25 sierpnia br.

Zgłoszenia do 15 lipca 2019 r.

Aby wziąć udział w konkursie, 
wystarczy zrobić  trzy zdjęcia najładniejszych miejsc 
w Państwa ogrodzie i wypełnić kartę zgłoszenia. 
 
Tak przygotowany materiał należy dostarczyć osobiście 
do Urzędu Gminy w Radwanicach, 
przesłać na e-mail: sekretariat@radwanice.pl 
lub pocztą na adres: Urząd Gminy Radwanice, 
ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice 
z dopiskiem „Najpiękniejszy ogród w Gminie Radwanice”


