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Drogie Panie,  Mieszkanki Gminy Radwanice

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pogody ducha i  szczęścia 

aby zawsze otaczały Was tylko szczere 
i  kochające osoby. To czego pragniecie niech zawsze będzie 

na wyciągnięcie dłoni,  a każde nowe wyzwanie utwierdzało 
Was w przekonaniu, że jesteście 

wyjątkowymi osobami.

Dziękując za chwile zrozumienia, gesty dobroci 
i  setki uśmiechów, życzę również, aby to co dobre nigdy

 Was nie omijało, a każdy kolejny dzień był pełen radości, 
miłości i  niepowtarzalnych chwil.

                              Pozdrawiam serdecznie
                                                     Wójt Gminy Radwanice
                                                      Paweł Piwko
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MONOGRAFIA 
GMINY RADWANICE

Martyna Szylko

W dniu 14 stycznia 2021 r.  
w siedzibie PWSZ w Głogowie 
Rektor dr Katarzyna Rusak 
oraz Wójt Gminy Radwanice 
Paweł Piwko podpisali umowę 
dotyczącą przygotowania 
monografii Gminy Radwanice.

Cieszę się z nawiązania współpracy 
z głogowską uczelnią. Dotąd nie 
mieliśmy takiego opracowania. 
Nasza gmina ma bardzo ciekawą 
historię, z której wiele osób, 
nawet mieszkańców gminy, nie 
zdaje sobie sprawy. Teraz dzieje 
gminy zostaną zebrane z jedno 
opracowanie, które trafi do 
bibliotek, szkół i mieszkańców. 
Niecierpliwie czekam na efekt 
finalny – powiedział wójt 
Paweł Piwko. Opracowaniem 
monografii Gminy Radwanice 
zajmie się Pracownia Badań 
Regionalnych, działająca w PWSZ  
w Głogowie. Będzie ona dotyczyć 
dziejów Gminy Radwanice od 
czasów najdawniejszych po 
czasy współczesne. Nad całością 
prac czuwa kierownik Pracowni 
Badań Regionalnych dr Krzysztof 
Czapla. Monografia to nie jest 
łatwe opracowanie. Pracuje 
nad nim cały zespół składający 
się z archeologów, historyków  
i regionalistów. Wydanie zgodnie z 
podpisaną umową ma być gotowe 
na 30 września bieżącego roku – 
powiedział dr Krzysztof Czapla.

Staż w Urzędzie Gminy
Józef Machera

Wójt Gminy Radwanice informuje o możliwości podjęcia od dnia
1 kwietnia 2021 r. płatnego 4 miesięcznego stażu w Urzędzie Gminy Radwanice. 

Poszukujemy osoby studiujące w weekendy, po-
zostające bez zatrudninia, zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilne-
go na terenie województwa dolnośląskiego. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzę-

dzie Gminy Radwanice pod numerem telefo-
nu 76 83 11 478. Chętne osoby mogą składać 
swoje CV osobiście w urzędzie lub nadsyłać 
pocztą elektroniczną na następujący adres: 
s e k r e t a r i a t @ r a d w a n i c e . p l
w terminie do dnia 10 marca 2021 r.
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Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Drodzy Mieszkańcy, przed nami 
NARODOWY SPIS POWSZECHNY
Co dekadę GUS spisuje wszystkich Polaków. Pyta 
o wiek, wykształcenie, ale i o wymiar czasu pracy 
czy liczbę pokoi w mieszkaniu. Nie inaczej będzie  
w tym roku, bo ostatni taki spis odbył się w 2011 roku. 
Uczestniczenie w spisie to obowiązek każdego Polaka.
Zebrane w jego ramach dane będą przez najbliższe 
10 lat podstawą wiedzy statystycznej o Polsce. 
Od danych ze spisu zależą m.in. kwoty dotacji dla gmin, 
czy środki na ochronę zdrowia w poszczególnych 
regionach. Ale nie tylko. Informacje ze spisów analizują 
także inwestorzy, samorządy i instytucje unijne. 
Spis w czasie pandemii jest „sporym wyzwaniem”. 
Dlatego prawdopodobnie zostanie wydłużony czas 
jego trwania. Początkowo zaplanowany był do końca 
czerwca, ale prawdopodobnie będzie to 30 września.

SPISZ SIĘ SAM  W DOMU LUB W URZĘDZIE 
Panująca pandemia sporo zmienia. W tym roku 
podstawową formą będzie samospis internetowy. Na 
stronie GUS pojawi się specjalna aplikacja, która ma 
zostać uruchomiona z początkiem kwietnia. Zalogować 
będzie można się na nią również z urządzeń mobilnych. 
Każda spisująca się osoba będzie uwierzytelniana  
„w systemie teleinformatycznym”. Aplikacja GUS ma też 
na bieżąco sygnalizować, czy dobrze wypełniamy rubryki.
Samospis internetowy to najprostsza i najszybsza metoda. 
Zachęcamy do skorzystania z niej. Każdy będzie mógł 
wypełnić formularz na ekranie smartfona,, komputera, 
czy tabletu. Zajmie to około 15 minut. Formularze są 
proste w obsłudze. Pytania zostały skonstruowane  
w przystępny sposób. Jeśli ktoś będzie miał problem 
z wypełnieniem formularza, będzie mógł zasięgnąć 
rady na infolinii  22 279 99 99 ma zostać uruchomiona 
od 15 marca. Od 1 kwietnia w budynku Urzędu Gminy  
w Radwanicach, przy ul. Przemysłowej 17  pok. nr 7 
dostępne będzie stanowisko do przeprowadzenia 
samospisu. Stanowisko zostało przygotowane dla
osób, które nie posiadają możliwości technicznych do 
wypełnienia formularza spisowego w domu. Wyznaczeni 
pracownicy w razie potrzeby będą zapewniali wsparcie 
merytoryczne i techniczne przy dokonywaniu czynności 
spisowych. Stanowisko dostępne będzie od 1 kwietnia 2021 
r. do chwili kończenia spisu w godzinach pracy Urzędu: 

Poniedziałek 7.30 - 15.30 
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 8.00 - 16.00

Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30

ODWIEDZINY RACHMISTRZA
Nie oznacza to jednak, że do naszych drzwi nie może 
zapukać rachmistrz. Bardziej prawdopodobne jest jednak 
to, że do nas zadzwoni. W województwie dolnośląskim 
zatrudnionych zostanie 1202 rachmistrzów, w Gminie 
Radwanice będą to 2 osoby. Każdy rachmistrz będzie miał 
identyfikator z numerem, który będzie można zweryfikować 
poprzez specjalną aplikację na stronie spis.gov.pl lub 
na infolinii. Sporo osób jednak od razu się rozłącza, gdy 
słyszy obcy głos. Co w takim wypadku? - Jeśli rozmowa 
z rachmistrzem zostanie przerwana lub ktoś nie odbierze 
połączenia, będą wysyłane powiadomienia SMS-owe.  
W takim powiadomieniu wysłany będzie numer telefonu do 
rachmistrza, więc można będzie łatwo się z nim skontaktować.

Spisują się również migranci
Obowiązek spisania się będą mieć także mieszkający  
w Polsce obcokrajowcy. Z myślą o nich przygotowywane 
są dokumenty w innych językach, m.in. ukraińskim, 
angielskim, czy niemieckim.

Marta Młodecka
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KALENDARIUM RADY GMINY
Elżbieta Łucka

Rada Gminy w Radwanicach spotkała 
się na następujących posiedzeniach 
komisji stałych oraz obradach sesji:
1 lutego 2021 r. –    odbyło się posiedzenie 
Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji 
Komisja rozpatrzyła skargę na 
dyrektorów szkół w Gminie Radwanice 
w zakresie niezapewnienia skrzynek 
podawczych na platformie ePUAP.

1 lutego  2021 r. – XXIV Sesja Rady 
Gminy – podjęto uchwały w sprawie:
- zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Radwanice, (Uchwała Nr 
XXIV/166/21);
- zmiany budżetu gminy Radwanice na 
rok 2021, (Uchwała Nr XXIV/167/21);
- funduszu sołeckiego, (Uchwała Nr 
XXIV/168/21);
- rozpatrzenia skargi na dyrektorów 
szkół w Gminie Radwanice, (Uchwały Nr 
XXIV/169/21);
- zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu, (Uchwały Nr XXIV/170/21);
- nadania nazw ulicom, (Uchwały Nr 
XXIV/171/21);
- udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Polkowickiego, (Uchwały Nr 
XXIV/172/21);
- aktualizacji „Lokalnego Programu Rewi-
talizacji dla Gminy Radwanice na lata 2016-
2023”, (Uchwały Nr XXIV/173/21).

26 lutego 2021 r. – odbyło się posiedze-
nie KOMISJI STAŁYCH. 
Komisje wspólnie omawiały materiały na 
Sesję Rady Gminy oraz: 
- Komisja Rewizyjna analizowała politykę 
śmieciową i utrzymanie terenów zielonych 
oraz wykonanie funduszu sołeckiego w 
2020 roku. 
- Komisja Zadań Budżetowo-Go-
spodarczych analizowała stan rowów  
i cieków wodnych oraz zatrudnienie w 
gminnych jednostkach organizacyjnych.
- Komisja Zadań Społecznych analizowa-

ła sprawozdania klubów sportowych, ka-
lendarz imprez GOK na 2021 rok.

26 lutego 2021 r. – XXV Sesja Rady 
Gminy – podjęto uchwały w sprawie:
- zmiany uchwały nr XIV/100/20 Rady 
Gminy w Radwanicach z dnia 27.02.2020 r.  
w sprawie szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia – schronisku dla osób bezdom-
nych oraz schronisku dla osób bezdom-
nych z usługami opiekuńczymi, (Uchwała 
Nr XXV/174/21);
- zmiany budżetu gminy Radwanice na rok 
2021, (Uchwała Nr XXV/175/21);
- wyrażenia zgody na udzielenie bonifi-
katy od ceny nieruchomości, (Uchwała Nr 
XXV/176/21);
- zmiany statutu gminy, (Uchwała Nr 
XXV/177/21)

Z materiałami oraz protokołami z sesji można 
zapoznać się na stronie internetowej: 

https://euslugi.radwanice.pl, https://bip.radwanice.pl/ 

Osiedle Mikołaja Kopernika
w Radwanicach

Józef Machera

Na sesji w dniu 1 lutego 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 
nadania nazw trzem drogom gminnym w Radwanicach. Nazwa drogi 
łączącej ul. Księżycową z drogą w kierunku ul. Polnej oraz ul. Południowej 
to ul. Galaktyczna. Dwie drogi prostopadłe do ulicy Tenisowej otrzymują 
nazwy w ramach osiedla związanego z galaktyką tj. ul. Mikołaja 
Kopernika oraz ul. Planetarna. Nazwy ulic są niezbędne ponieważ 
powstały tam działki budowlane i zachodzi konieczność nadania numerów 
porządkowych oraz danych adresowych nowym nieruchomościom.
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Nowe ścieżki rowerowe 
Martyna Szylko

Dnia 17 lutego br. w siedzibie  Starostwa 
Powiatowego w Polkowicach Wójt Gminy 
Radwanice podpisał umowę w związku 
 z pionierskim projektem, dzięki któremu 
powstanie ponad 27 km tras nowych 
ścieżek rowerowych przebiegających 
przez trzy gminy. Trasy rowerowe 
powstaną wzdłuż dróg powiatowych  
w gminie Polkowice, Grębocice oraz 
Radwanice. Jest to krok milowy, ku 
poprawie mobilności i rozwoju turystyki 
rowerowej w regionie.

Zadanie podzielono na 10 części, dla 
których dokumentację opracowują 
dwie firmy. Ma ona być gotowa 
jeszcze w tym roku. Łącznie 
podpisane dziś umowy opiewają na 
kwotę 706.379,00 zł. Najdłuższy 
z powstających odcinków będzie miał 
6 km, a zasięgiem obejmie Gminy 
Polkowice i Grębocice, podobny 
pod względem długości trakt 
powstanie od Polkowic w kierunku 
Gminy Radwanice do Sieroszowic. 
Kolejnym etapem projektu będzie już samo wykonanie. Planuje się realizację projektu do końca 2024 
roku. Mają to być ścieżki spełniające wszelkie standardy. Planowane są trasy asfaltowe, odsunięte od 
jezdni, o szerokości min. 2 m.

Mamy nadzieję, że inwestycja ta pozytywnie wpłynie na rozwój lokalny i regionalny, co przyczyni się 
do udostepnienia cennych obszarów przyrodniczych i kulturowych oraz promocji gminy Radwanice.
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W 2020 roku wszelkie działania społeczne były 
utrudnione,  jednak do konkursu: „Inicjatywa 
społeczna służąca podniesieniu estetyki wsi 
powiatu polkowickiego” wpłynęło sporo zgłoszeń,  
powstało wiele cennych inicjatyw z korzyścią dla 
sołectw naszego powiatu. Rozstrzygnięto XXI 
edycję konkursu, który odbywa się z powodzeniem 
od początku istnienia powiatu polkowickiego.
Konkurs odbywał się bez względu na panującą 
pandemię, co pokazuje determinację i zaangażowanie 
mieszkańców powiatu.  Po wstępnej analizie i ocenie 
dokonanej przez zespół pracowników, komisja 
konkursowa składająca się z radnych powiatu 
polkowickiego  zdecydowała przyznać nagrody dla:                                                                                 

I nagroda – KŁOBUCZYN, gm. Gaworzyce
II nagroda – ŁAGOSZÓW WIELKI, gm. Radwanice
III nagroda – CHOCIANOWIEC, gm. Chocianów

Mieszkańcy nagrodzonego sołectwa Łagoszów Wielki  
w ramach zrealizowanych działań wykonali murowany 
grill obok istniejącej małej altany ogrodowej oraz 
zamontowali dużą wiatę biesiadną. Zadania te wykonane 
zostały obok  sali wiejskiej w Łagoszowie Wielkim.
Ponadto w konkursie wyróżniono  także nasze  sołectwa:
SIEROSZOWICE, BUCZYNA, NOWY DWÓR, DROŻÓW
Tradycyjnie już, najwięcej zgłoszeń do konkursu 
wpływa od sołectw z Gminy Radwanice z czego się 
ogromnie cieszymy i przez wiele lat wyróżnianych jest 
najwięcej ciekawych projektów, a  pomysłów wciąż 
nie brakuje.  Za sam udział w konkursie  sołectwa  
otrzymują nagrodę pieniężną, co ma zmotywować. 

Martyna Szylko

I n i c j a t y w a 
s p o ł e c z n a 
s ł u ż ą c a  
podniesieniu 
e s t e t y k i 
wsi powiatu 
polkowickiego
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Od  01.01.2021 r. 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Radwanicach czynna:

Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00

Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Punkt biblioteczny 
w Sieroszowicach czynny:
Poniedziałek 13:00 – 15:30

Środa 13:00 – 15:30

Punkt biblioteczny w Buczynie 
obsługiwany przez Szkołę 

Podstawową w Buczynie czynny: 
Czwartek 14:00 – 16:00

Marta Młodecka

S T A T Y S T Y K A 
M I E S Z K A Ń C Ó W  G M I N Y 
R A D W A N I C E 

R O K U  2 0 2 0

Liczba mieszkańców  według stanu na 
31.12.2020 r.

4812 osoby  2422 
mężczyźni

2390
kobiety

Urodzenia: 

Zgony: 

54

55

11 marca - DZIEŃ SOŁTYSA

Obchodzony corocznie Dzień Sołtysa jest szczególną okazją
do wyrażenia uznania za trud codziennej pracy oraz
podejmowane działania na rzecz mieszkańców Gminy

Radwanice. Sołtys jest najbliżej problemów mieszkańców,
zna potrzeby lokalnego środowiska. 

 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie oraz efektywną

współpracę z samorządem gminnym. 
Życzymy, aby współdziałanie przynosiło zadowolenie 
i dodawało wytrwałości w wypełnianiu codziennych

obowiązków sołtysa. 
 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
 
 

Ewa Flak
 

Wójt Gminy Radwanice
 
 

Paweł Piwko
 

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY:

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY:

88 osób  
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NA CZYM POLEGA?
Gminnym zasobem nieruchomości są nieruchomości stanowiące własność gminy, a także te będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt gminy 
Radwanice. To Wójt za zgodą Rady Gminy decyduje m.in. o zbywaniu, nabywaniu, wydzierżawianiu gruntów,  

a także o ich podziałach i scaleniach.

Zadaniem Wójta jest również wyposażanie nieruchomości, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia 
infrastruktury technicznej. Podstawą do tworzenia gminnego zasobu nieruchomości jest studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Judyta Saczka

G M I N N Y  Z A S Ó B  N I E R U C H O M O Ś C I 
Można wykorzystywać na cele rozwojowe gminy jak 
również zorganizowanej działalności inwestycyjnej,  
w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego 
oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury 
technicznej, a także na wykonanie innych celów publicznych.

K R Ó T K I E  P O D S U M O W A N I E  R O K U  2 0 2 0 
Gmina Radwanice pozyskała 27 działek drogowych 
o łącznej powierzchni 3,0126 ha oraz 6 działek pod 
inne inwestycje i infrastrukturę techniczną o powierzchni 
1,1458 ha .

T E R E N Y 
INWESTYCYJNE

Judyta Saczka

W pobliżu węzła S3 w obrębie Przesieczna 
znajdują się tereny inwestycyjne, które zgodnie 
z MPZP posiadają przeznaczenie pod przemysł. 

Gmina Radwanice jest w trakcie prac 
końcowych nad projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 
Drożów – Drożyna, który obejmuje tereny po tej 
stronie węzła S3, przeznaczone pod działalność 

inwestycyjną. 

Dzięki tym terenom, mamy szansę się rozwijać 
i stwarzać nowe miejsca pracy dla naszych 
mieszkańców. Zlokalizowane przy trasie S3 

w obrębie Przesieczna bilbordy reklamujące 
nasze tereny inwestycyjne już dają pierwsze 

efekty. 
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Postępowanie przy wyłapywaniu psów
Monika Esner

Dnia 23 listopada 2020 roku Rada Gminy  
w Radwanicach podjęła Uchwałę Nr XXII/147/20  
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Radwanice w 2021 roku”. W ramach realizacji 
celów programu Wójt Gminy Radwanice prowadzi 
kampanię adopcyjną pod hasłem „Przytul mnie”. 
Zanim psy na stałe trafią do Schroniska mogą zostać 
oddane do adopcji z dotacją w wysokości 600 zł.
W przypadku adopcji jednego psa wyłapanego 
z terenunaszej gminy, nowy właściciel otrzyma 
rekompensatę części kosztów utrzymania psa  
w wysokości do 600 zł (np. na zakup karmy, 
akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych, budy).

Rekompensata, o której mowa wypłacana będzie 
po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej 
z Gminą Radwanice. Nowy właściciel ma 6 miesięcy 
na realizację rekompensaty od dnia podpisania 
umowy adopcyjnej i przedstawienie faktur za 
zakup akcesoriów dla psa lub wykonaniu zabiegów 
weterynaryjnych. Rekompensata wypłacana będzie 
jednorazowo w kwocie równej wartości faktur 
przedłożonych przez adoptującego psa, w czasie 
6 miesięcy od dnia podpisania umowy adopcyjnej. 

Osoba biorąca psa do adopcji zwolniona będzie 
z uiszczania opłaty od posiadania tego psa  
w okresie jego życia od roku następującego po 
roku, w którym adopcja nastąpiła.

Uwaga!!! Wprowadza się ograniczenia wysokości rekompensaty do kwoty 1800 zł na jedną rodzinę – 
rodzina może adoptować maksymalnie 3 psy w ramach Programu „Przytul mnie”.

PIES MAJĄCY WŁAŚCICIELA PIES NIE MAJĄCY WŁAŚCICIELA

Widząc zbłąkanego psa, którego rozpoznajecie
 (posiada obrożę, lub wiecie, że jest to pies

sąsiąda)

Bardzo prosimy
 o powiadomienie Policji

Powiadomienie Policji pozwoli ustalić właściciela
psa, który zostanie upomniany lub ukarany

Jeżeli zauważycie zbłąkanego psa, którego nie
rozpoznajecie, nie ma obroży, błąka się po okolicy

 od kilku dni, to wtedy prosimy powiadomić 
 Urząd Gminy Radwanice

Pracownik, w którego obowiązku należy przyjmowanie
takich zgłoszeń, powiadomi odpowiednio służby

zajmujące się wyłapywaniem bezpańskich
zwierząt z terenu naszej gminy

Urząd Gminy udostępnia na swojej stronie
internetowej i Facebooku ogłoszenie ze zdjęciem psa,
w nadziei, że odnajdzie się właściciel lub osoba chętna
do adopcji psa w ramach akcji "Przytul mnie". Sam pies

przez okres 2 tygodni przebywa w azylu

Po okresie 2 tygodni
 i ponowieniu ogłoszenia -

kiedy odnajdzie się właściciel
i zgłosi się do Urzędu Gminy
po odbiór psa - to właściciel

ponosi koszty odłowu i
utrzymania psa w azylu

Po okresie 2 tygodni 
i ponowieniu ogłoszenia -

kiedy właściciel się nie
odnajdzie - pies trafia do
Schroniska dla Zwierząt.

Uwaga! - Jeżeli w tym czasie,
znajdzie się osoba chętna
dać psu nowy dom, może

ona skorzystać z Programu
"Przytul mnie"

Bardzo prosimy o dokładne przeanalizowanie sytuacji,
zanim powiadomicie Państwo Policję lub Urząd Gminy.
Nie każdy wolnobiegający pies jest bezdomny. Jednak
każdy pies zasługuje na dobrą i odpowiedzialną opiekę.
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WYŁOŻENIE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ 
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Marlena Szymczyk

W związku z podjętą uchwałą Nr XII/86/19 Rady Gminy 
Radwanice z dnia 19.12.2019 r. informujemy, że w dniach 
od 19 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 
Radwanice, w godzinach pracy Urzędu został wyłożony 
do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Radwanice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją. Przedmiotem sporządzenia 
Studium jest obszar w granicach administracyjnych Gminy 
Radwanice. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
Studium rozwiązaniami odbyła się w dniu 1 marca 2021 r. 
w sali narad Urzędu Gminy w Radwanicach. Osoby prawne 
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. 

Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag jest 

Wójt Gminy Radwanice.

Uwagi mogą być wnoszone ustnie do protokołu, w formie papierowej lub elektronicznej, 
w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, na adres Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice
(e-mail: sekretariat@radwanice.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 kwietnia 2021 roku. 
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BIULETYN INFORMACYJNY
URZĘDU GMINY RADWANICE

ZAŚMIECANIE OSIEDLOWYCH PUNKTÓW 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Jolanta Kozołup

Odpady jakie gromadzone są przy PSZOKach  to 
przede wszystkim odpady wielkogabarytowe, 
które nie są odbierane wraz z odpadami 
komunalnymi. Tego typu  odpady  należy zawieźć 
do Centralnego PSZOK w Polkowicach przy  
ul. Działkowej 18. Obowiązuje bezwzględny 
zakaz zaśmiecania PSZOK-ów. O zaśmiecaniu 
PSZOK każdorazowo informujemy Komendę 
Powiatową Policji w Polkowicach, która ustala 
sprawców wykroczenia. 

Przypominamy!!! Jeżeli sprawca zostanie 
zidentyfikowany nałożona zostanie na niego 
kara grzywny w wysokości do 500,00 zł. 

W dniach 19-20 stycznia 2021 roku 
na terenie Gminy Radwanice została 
przeprowadzona przez Związek Gmin 

Zagłębia Miedziowego zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych  tzn „GRATOWÓZ”. 

Była to zbiórka, która przeprowadzana 
jest raz w roku, podczas której można 

było oddać prawie wszystko:
 wersalki, meble, lodówki, telewizor, 

dywany itp. 

W Naszej Gminie oddano:
-  Odpady wielkogabarytowe - 38,320 Mg

-   Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny - 3,020 Mg

-  Opony - 0,800 Mg

R O Z B U D O W A
O Ś W I E T L E N I A
U L I C Z N E G O

Jolanta Kozołup

Gmina Radwanice jest w trakcie  opracowywania 
dokumentacji  projektowej dotyczącej budowy 
energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED. 
Koncepcja budowy i rozbudowy oświetlenia 
ulicznego obejmuję wszystkie miejscowości  
z terenu naszej gminy. Projekt będzie zawierał 
rozbudowę na ulicach gdzie jest brak lub 
szczególna potrzeba zagęszczenia lamp. 
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Centrum Usług Wspólnych (CUW)
Arleta Wojcińska

Z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpoczęła 
swoją działalność jednostka organizacyjna 
Centrum Usług Wspólnych Radwanice (CUW), 
która  działa w formie jednostki budżetowej. 
 
CUW kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny 
za gospodarkę finansową oraz za rachunkowość 
i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych w zakresie 
obowiązków powierzonych uchwałą lub porozumieniem.                                                                                            
W CUW Radwanice zatrudnionych jest łącznie 33 
pracowników administracyjnych i obsługowych, 
którzy świadczą pracę  w wydzielonych komórkach 
organizacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:00 do 15:00 przy ul. Szkolnej 14 w Radwanicach. 
Jednostkami obsługiwanymi przez CUW Radwanice są:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach, 
2) Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach, 
3) Szkoła Podstawowa w Buczynie, 
4) Zespół Szkolno- Przedszkolny w Radwanicach 
5) Urząd Gminy w Radwanicach (obsługa porządkowa)
6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach 
(obsuga porządkowa)

Przedmiotem działalności CUW jest wspólna obsługa 
administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek 
obsługiwanych w zakresie:

- rachunkowości i sprawozdawczości,
- obsługi finansowo- księgowej,
- obsługi administracyjno-kadrowej,
- obsługi informatycznej,
- obsługi organizacyjnej i porządkowej.

Bazując na posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu 
pracowników, CUW Radwanice służy kierownikom 
i dyrektorom jednostek obsługiwanych w zakresie 
planowania, realizowania i sprawozdawczości budżetu 
oraz współdziała z Urzędem Gminy Radwanice w zakresie 
monitorowania wykonywanych planów finansowych. 

Centrum Usług Wspólnych Radwanice szuka również 
możliwości optymalizacji i oszczędności. 

Pracownicy CUW tworzą zespół ukierunkowany na 
podejmowanie profesjonalnych działań w zakresie 

świadczonych usług.

KONCEPCJA DROGI 
W MIEJSCOWOŚCI JAKUBÓW

Jolanta Kozołup

Polkowicki Zarząd Dróg  
Powiatowych posiada 

koncepcję przebudowy drogi 
powiatowej nr 1016D 

w miejscowości Jakubów, na 
odcinku ok. 780 m. Umowa 

na opracowanie dokumentacji 
technicznej została podpisana

 w listopadzie 2020 r. Prace 
remontowe związane
 z przebudową drogi 

powiatowej planowane 
są po pozyskaniu środków 

zewnętrznych.
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JUBILEUSZOWY ROK ŚWIĘTEGO
JAKUBA STARSZEGO APOSTOŁA

Elżbieta Łucka

Wywiad z Kustoszem Sanktuarium św. Jakuba Apostoła St. - ks. kan. Stanisław Czerwiński

Elżbieta Łucka:  Szczęść Boże. Rok 2021 
w całym Kościele Polskim to 
Jubileuszowy Rok Św. Jakuba. 
Proszę przedstawić genezę Roku 
Jubileuszowego. 

Ks. Stanisław Czerwiński: Zaczęło 
się od 813 roku kiedy odnaleziono 
grób św. Jakuba, w tym miejscu 
gdzie się znajduje trumna z kośćmi, 
czyli północno-zachodnia Hiszpania. 
Fakt ten został potwierdzony przez 
kapłanów, biskupów oraz papieża. 
Rozpoczął się kult świętego, 
oddawanie czci Panu Bogu przez 
wstawiennictwo św. Jakuba. Ludzie 
- pielgrzymi zaczęli odwiedzać 
to miejsce prosząc i otrzymując 
łaski uzdrowienia. Jeden drugiemu 
opowiadał o tym i w ten sposób 
od IX w. zaczęły powstawać drogi-
szlaki prowadzące do grobu św. 
Jakuba. Nie było wtedy znaków 

ani map. Wskazówkami dla ludzi 
były krzyże stojące na wzgórzach, 
dochodzili do jednego i szukali 
kolejnego. Szlaki, ścieżki były 
 z czasem tak uczęszczane, wydeptane,  
że potrzeba było tworzenia miejsc 
odpoczynku - osady, grody czy po 
prostu miejsca – albergi ( to domy 
odpoczynku dla pielgrzymów). 
Szlakami pielgrzymowali ludzie 
biedni i zamożni, ale też chodzili 
rycerze, książęta, królowie. Od 
początku były to szlaki pokutne, 
czyli ludzie wędrowali za grzechy 
popełnione otrzymując pokutę. 
Zamożni  wynajmowali pokutników 
idących za ich grzechy. Wręczano 
im pismo potwierdzające 
pielgrzymkę i wypłacono część 
daniny. Od roku 1124, właściwie 
od początku średniowiecza, kiedy 
papież Kalist II podpisał Kodeks 
Kalikstyński (łac. Codex Calixtinus - 

w roku 1126), bardzo nasilił się czas 
pielgrzymowania. W tym kodeksie 
Papież ogłasza - Santiago de 
Compostela, miejsce gdzie jest 
grób św. Jakuba  trzecią stolicą 
chrześcijaństwa po Jerozolimie 
i Rzymie. Dokument ten jest  
w całości poświęcony kultowi św. 
Jakuba i pielgrzymowaniu. Dzieło 
to bywa nazywane „pierwszym 
przewodnikiem „. Od tego czasu 
powstały szlaki – drogi ( Camino )  
również w Polsce.

Elżbieta Łucka :  To od roku 1126 
zaczęto obchodzić Rok Jubileuszowy?

Ks. Stanisław Czerwiński: Tak,  
w tym Dokumencie Papieskim 
zapisane jest: jeżeli św. Jakuba, czyli 
25 lipca przypadnie w niedzielę to 
należy obchodzić rok Jubileuszowy. 
Dzieje się tak co 5, 6 lub 11 lat. 
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LUDZIE I WYDARZENIA
Pierwszy był w 1126, a obecny 
w 2021 w Santiago de Compostela 
obchodzony jest po raz 120. 

Elżbieta Łucka :   A w Polsce od kiedy 
jest obchodzony?

Ks. Stanisław Czerwiński: W Polsce, 
jak powstało Stowarzyszenie 
„Bractwo św. Jakuba Starszego 
Apostoła„ - tu w Jakubowie, tutaj 
jest początek, tutaj jest centrum 
z oddziałami w Polsce. Przez 
sześć lat naszej działalności 
przygotowywaliśmy ten rok dla 
Kościoła w Polsce.  Wtedy w 2004 
roku nie wiedzieliśmy, a to był też 
Jubileuszowy Rok Jakubowy.

Elżbieta Łucka :  ….czyli wtedy jeszcze 
nie świętowano?

Ks. Stanisław Czerwiński: Nie, gdyż 
Stowarzyszenie - Bractwo powstało 
w październiku 2004 r. W 2005 roku 
przywieźliśmy relikwie św. Jakuba 
Starszego Apostoła z Watykanu.  
W dniu 25 lipca 2005r. odtworzyliśmy 
pierwszy w Polsce szlak pokutny  
z Jakubowa do Zgorzelca. W tym dniu 
po otwarciu szlaku w Jakubowie, 
udaliśmy się do Zgorzelca. Po 
przejściu ulicami miasta dotarliśmy 
do mostu św. Jana Pawła II, gdzie 
nastąpiło w obecności Księży 
Biskupów (z Legnicy i Goerlitz) 
połączenie pierwszego polskiego 
szlaku z siecią europejskich szlaków 
św. Jakuba prowadzących do Jego 
grobu.  Po drugiej stronie granicy 
polsko-niemieckiej w Görlitz 
znajduje się Katedra św. Jakuba. 
W Internecie została utworzona 
strona z mapą szlaku św. Jakuba  
w Polsce i Europie. Po zjednoczeniu 
Niemiec - kiedy upadł mur berliński 
stworzono wiele szlaków aż do 
Polskiej granicy, a w Polsce wtedy 
nie było nic. Następnie powstają 
kolejne odcinki szlaku oraz oddziały.  
My jako Bractwo zajęliśmy się 
przedłużaniem szlaku w pobliskim 
rejonie tj. Głogów, Wschowa, Leszno 
aż do Mogilna. Oznaczeniem są 
muszelki z mieczami, a potem są 
również inne oznaczenia szlaków. 

W kolejnych latach powstało drugie 
Stowarzyszenie „Przyjaciele dróg św. 
Jakuba”, to oni przejęli tworzenie 
następnych szlaków. W ciągu 6 lat 
naszej działalności dowiedzieliśmy 
się  o Roku Jubileuszowym, a więc 
w 2009 roku poprosiliśmy Księży 
Biskupów Polskich, aby można 
było obchodzić Rok Jubileuszowy 
w Kościele Polskim. Wyrazili zgodę 
i udzielili Błogosławieństwa. Rok 
Jubileuszowy obchodzi się od  
31 grudnia do 31 grudnia. Biskupi 
wyznaczali w swoich diecezjach 
kościoły stacyjne, w których wierni 
mogli przeżywać Rok Jubileuszowy 
zyskując łaski odpustów.  
W naszej Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej zostały wyznaczone 
cztery kościoły w tym właśnie nasze 

Sanktuarium w Jakubowie (istniało 
już 3 lata - powstało w 2007 roku). 
Przygotowując Rok Jubileuszowy 
zwróciliśmy się z prośbą do 
Księdza arcybiskupa  - Santiago de 
Compostella Juliàna Barri Barrio z 
zaproszeniem w odwiedziny do Polski 
w pierwszym obchodzonym Roku 
Jakubowym. Przybył do Jakubowa 30 
kwietnia, nawiedzając Sanktuarium 
podpisał wraz z Księdzem Biskupem 
Stefanem Regmuntem ( poprzednim 
naszym Ordynariuszem) dokument 
z Błogosławieństwem na dalsze lata 
naszej działalności. Następnie udał 
się na Jasną Górę do Częstochowy, 
gdzie spotkał się z całym 
Episkopatem Polskim. Trzeciego 
dnia nawiedził Kraków i powrócił 
do Santiago. W czasie swojej  
pielgrzymki podziękował wszystkim 
Biskupom Polskim za przyjęcie 
Roku Jakubowego, za rozwój  kultu 
od kilka lat  oraz życzył dalszego 
dynamicznego rozwoju. I tak się 
stało. Następny Rok Jakubowy był za 
11 lat czyli obecnie w 2021 roku. 

Elżbieta Łucka :  …to będzie po raz 
drugi?

Ks. Stanisław Czerwiński: Tak, 
w Kościele Polskim po raz drugi. 
Dzięki naszym Księżom Biskupom 
nasz Papież Franciszek ustanowił  
w tym roku 48 kościołów stacyjnych 
na szlakach jakubowych i udzielił 
swego Błogosławieństwa. Papież 
mając najwyższą władzę w Kościele, 
kierując się dobrem wiernych ze 
względu na czas pandemii ustanowił 
Rok Jubileuszowy św. Jakuba na dwa 
lata kalendarzowe tj. 2021 i 2022. 
 
Elżbieta Łucka :  W takim razie nie 
wszystkie kościoły św. Jakuba?

Ks. Stanisław Czerwiński: Wszystkich 
w Polsce jest 153, wybrano 48 
kościołów znajdujących się na 
szlakach św. Jakuba,  w naszej 
diecezji są trzy   tj . nasze Sanktuarium 
w Jakubowie, Ośnie Lubuskim 
i Konradowie.

Elżbieta Łucka :  Dlaczego jest 
ustanowiony Rok Jakubowy, po co?
 
Ks. Stanisław Czerwiński: Jubileuszowy 
Rok Jakubowy, (to co zawarł w liście 
swoim arcybiskup Santaiago de 
Compostela Juliàn Barrio Barrio na 
ten rok 2021 i 2022 kalendarzowy, 
gdyż te dwa lata to jest jeden rok 
jubileuszowy),  jest po to, aby 
ludzie wierzący, którzy nawiedzają 
ten kościół mogli uzyskiwać 
odpusty zupełne, czyli darowania 
kary za grzechy. Warunkami 
odpustu zupełnego jest: stan łaski 
uświęcającej (spowiedź i komunia 
św. przyjęta podczas Eucharystii); 
modlitwa w intencji Ojca św., 
wybrana modlitwa, (proponujemy 
litanię do św. Jakuba, którą można  
w naszej parafii odebrać)  
i całkowite zerwanie z wszelką okazją 
do grzechu. Spełniając te warunki 
powinien człowiek dostać całkowite 
darowanie kary, ale nie wiemy kiedy 
to będzie gdyż spełnienie czwartego 
warunku, a więc czy zostało zerwanie 
całkowite z okazją do grzechu to tylko 
Pan Bóg o tym wie. Nadmienię, że  
w tym 2010 roku wiele ludzi nawróciło 
się, idąc tym szlakiem. Tytuł 
wspominanego listu arcybiskupa 
na ten rok jest – „Wyjdź z twojego 
domu” po to aby człowiek nie siedział 
w domu tylko wyszedł na szlak. 
Na koniec pragnę wspomnieć jeszcze 
postać Ojca Św. Jana Pawła II, -  
odegrał ważną rolę w odtworzeniu 

kultu św. Jakuba w Kościele 
Powszechnym. Ponieważ od około 
XVI wieku, od powstania Kościoła 
protestanckiego kult świętych,  
w tym św. Jakuba został przysłonięty 
i szlaki również. Na nowo właśnie 
wzniecił, przywrócił dożycia 
religijnego św. Jan Paweł II w 1982 
roku, w którym napisał bardzo ważny 
dokument Akt Europejski, aby na 
nowo zjednoczyć się w pielgrzymce 
życia wokół Chrystusa, słowa w nim 
zawarte – „Świadomość Europejska 
zrodziła się w pielgrzymowaniu”. 

Elżbieta Łucka :  Kiedy nastąpiło 
uroczyste otwarcie Jubileuszowego 
Roku św. Jakuba?

Ks. Stanisław Czerwiński: W pierwszym 
w Polsce Sanktuarium św. Jakuba 
Starszego Apostoła w Jakubowie 
uroczystość rozpoczęcia Roku 
Jubileuszowego w diecezji 
z i e l o n o g ó r s k o - g o r z o w s k i e j 
nastąpiło pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji Ks. Bpa Tadeusza 
Lityńskiego dnia 10 stycznia br. 
Następny rok przypadnie za 6 lat  
w 2027 roku. 

Elżbieta Łucka :  W tym roku 
na główne obchody Roku 
Jubileuszowego został zaproszony 
Nuncjusz Apostolski, proszę wyjaśnić 
kto to jest?

Ks. Stanisław Czerwiński: Tak, 
przyjął zaproszenie na 14 czerwca 
br. Nuncjusz Apostolski to 
ambasador Papieża, przedstawiciel 
Papieża w danym kościele w danym 
państwie, w Polsce jest nim od 6 lat 
Abp Salvatore Pennacchio. Chcemy 
przede wszystkim podziękować na 
jego ręce Papieżowi za ustanowienie 
Roku Jubileuszowego na dwa lata, że 
wierni mogą uzyskiwać odpusty, to 
jest bardzo ważne, istotne w życiu, 
gdyż po to żyjemy, aby iść do nieba.    

Elżbieta Łucka :  Jak w tym roku 
będą wyglądać uroczystości?

Ks. Stanisław Czerwiński: Uroczystości 
główne odbędą się 14 czerwca 
o godz. 11:00 – Uroczysta Msza 
św. ,  dlaczego nie 25 lipca, chociaż 
wtedy też będą u nas obchodzone, 
gdyż zaproszeni są księża 
i czciciele św. Jakuba z Polski 
z parafii jakubowych, z oddziałów 
Bractwa. W czerwcu obchodzona 
jest również rocznica powstania 
sanktuarium.

Zapraszamy mieszkańców gminy, 
powiatu. Przygotowywane są 
specjalne szaty liturgiczne, 

stuły, ornaty. Ze względu na 
pandemię, zachowamy wszelkie 

środki ostrożności, chociaż 
miejmy nadzieje, że będzie lepiej. 
Zapraszam w Roku Jubileuszowym 

Św. Jakuba Ap. St. na uroczystą 
Eucharystię w każdą niedzielę 

 i  święta o godz. 12:00 
 z okadzeniem z Botafumeiro 

(trybularz/kadzielnica) na każdej 
Mszy. Natomiast w tygodniu jest 

po ustaleniu z daną grupą czy 
pielgrzymem albo księdzem. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
Szczęść Boże. 
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Zapraszamy dzieci, młodzież  
i dorosłych – mieszkańców Gmi-
ny Radwanice do wzięcia udzia-
łu w kolejnej edycji gminne-
go konkursu plastycznego  
„Na Najpiękniejszą Kartkę 
Wielkanocną 2021”. Zada-
niem uczestników konkursu jest 
wykonanie własnej wizji, nastroju 
oraz tradycji Świąt Wielkanoc-
nych w postaci okolicznościowej 
kartki świątecznej. Przygotowane 
prace konkursowe należy dostar-
czyć do dnia 22 marca 2012 roku 
do godz. 16.00 do biura GOK w 
Radwanicach, ul. Szkolna 14. Li-
sta laureatów nagród zostanie 
ogłoszona podczas „Jarmarku 
Wielkanocnego” dnia 28 mar-
ca 2021 roku, na który już dzisiaj 
serdecznie zapraszamy. Produk-
ty, które pojawią się Jarmarku, to przede wszystkim artykuły świąteczne: stroiki, koszyki, świeczki, 
pisanki, biżuteria, maskotki, serwetki, itp.. Nie zabraknie również pięknych, tradycyjnych palm, które 
w tym dniu będzie można zakupić do tradycyjnego celebrowania obchodów Niedzieli Palmowej.

Wiosennie w GOK
GOK w Radwanicach
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Zimowy  pejzaż Gminy Radwanice, to konkurs 
którego celem było uchwycenie i utrwalenie 
w dowolnej formie plastycznej, piękna 
otaczającego nas, zimowego krajobrazu. 
Adresatami były dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. 

Zwycięzcami konkursu zostali:
 Iza Murjas - I miejsce, klasa 1

Nikola Śladewska - II miejsce, klasa 1
Iga Pulkowska - III miejsce, grupa przedszkolna
 Mikołaj Sip – wyróżnienie, grupa przedszkolna

Zimowy pejzaż 
Gminy Radwanice

konkurs gminny rozstrzygnięty
GOK w Radwanicach

Serdecznie dziękujemy 
za wszystkie nadesłane 
prace i  zapraszamy Was 

do odwiedzin naszej 
strony internetowej : 

www.gok.radwanice.pl 
oraz prof i lu na 

Facebooku.

I miejsce

II miejsce

III miejsce wyróżnienie
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Szanowni mieszkańcy gminy Radwanice, serdecznie 
zapraszamy do nowej siedziby GOK, która znajduje 

się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, przy 
ulicy Szkolnej 14 w Radwanicach. 

W sezonie zimowo-wiosennym przygotowaliśmy dla 
Państwa następującą ofertę zajęć:

PONIEDZIAŁKI
Aula: godz. 16.00 -17.00 - gimnastyka artystyczna z 

elementami baletu dla dzieci w wieku 4-5 lat
              godz. 17.00-18.00- gimnastyka artystyczna dla 

dzieci w wieku 6-8 lat
Sala nr 11:  godz. 17.00 -18.30 „Mały Inżynier” dla dzieci 

od 7 roku życia
WTORKI:

Sala nr 11: godz.14.00- 15.00 - zajęcia plastyczne dla 
dzieci w wieku 4-6 lat

      godz.16.30-17.30- zajęcia plastyczne 
dla dzieci w wieku 7-10 lat

Aula:  godz. 18.30- 19.30 – zajęcia Fitness 
(młodzież i dorośli)

ŚRODY:
Sala gimnastyczna: godz.17.00-18.00- zajęcia Kickboxing 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych
CZWARTKI:

Aula:  godz. 18.30-19.30 - ZUMBA (młodzież i dorośli)
PIĄTKI:

Aula: godz. 17.00-18.00 - Zespół Wokalno-Taneczny 
,,Frajda” 

R O Z W I J A J 
SWOJE PASJE  
Z G M I N N Y M 
O Ś R O D K I E M 
K U L T U R Y  
W RADWANICACH
Ponadto w naszej ofercie znajdziecie Państwo 
warsztaty twórcze i kreatywne o charakterze rodzinnym 
(np. ceramika, rękodzieło) oraz zajęcia artystyczne  
i ruchowe w świetlicach wiejskich na terenie naszej 
gminy. Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy 
mogli w pełni zaproponować Państwu udział w nowych 
wydarzeniach oferowanych przez GOK. Prosimy  
o obserwowanie nas na Facebook i stronie internetowej 
www.gok.radwanice.pl, gdzie aktualizujemy nasze 
działania.  Jesteśmy również dostępni pod tel. 76 8316873.

„Panu dzięki oddawajmy”

Powyższy cytat z Pieśni Jana Kochanowskiego przyświecał 
tegorocznemu Mini Orszakowi Trzech Króli w Radwanicach.
W tym roku Orszak Trzech Króli z powodu epidemii 
koronawirusa SARS-CoV-2 odbył się w formie symbolicznej. 
Podczas uroczystej mszy św. celebrowanej przez księdza 
proboszcza Jana Szulima podczas wspólnego śpiewania 
kolędy „Mędrcy Świata Monarchowie”,  Trzej Królowie: 
Kacper, Melchior i Baltazar pokłonili się przed Świętą Rodziną 
i złożyli dary. Monarchom towarzyszyła straż orszakowa 
prowadzona przez gwiazdę. Wszyscy zgromadzeni 
otrzymali korony, śpiewniki, nalepki i gazetki. Dziękujemy 
mieszkańcom za udział w uroczystościach i zapraszamy do 
wspólnego świętowania w przyszłym roku z nadzieją na 
organizację Orszaku w pełnej, uroczystej odsłonie w postaci 
przemarszu ulicami Radwanic.

W role postaci Mini Orszaku wcielili się:
Królowie: Pan Krystian Malinowski, Pan Jan Różycki, 

Pan Roman Kawałko
Straż: Szymon Malinowski, Kacper Niedośpiał, 

Kacper Przywara,
Prowadzący gwiazdę: Pan Adam Niedośpiał

Pomoc w przygotowaniu kościoła: Pan Henryk Tesarski,
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach

Partnerzy: Parafia Św. Michała Archanioła 
w Łagoszowie Wielkim

GOK w Radwanicach
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GBP w Radwanicach
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„Poranki 
na Miodowej”

Joanna Szarańska autorka bestsellerowych „Czterech 
płatków śniegu” powraca z pełną emocji i wzruszeń 
nową serią obyczajową. Na Ulicy Miodowej roznosi się 
aromat kawy i zapach ciepłych bułeczek, może spędzicie 
poranek z główną bohaterką Małgorzatą. Małgorzacie 
udało się zapomnieć o przeszłości. Wiedzie szczęśliwe 
życie, jest zadowolona z kariery zawodowej i związku  
z Robertem. Do czasu, aż pewnego dnia otrzymuje list  
w błękitnej kopercie. Kto dziś jeszcze pisze listy? Małgorzata 
zna tylko jedną taką osobę, ale wolałaby wymazać ją  

z pamięci. Jednak informacja, którą skrywa błękitna koperta 
skłania ją do powrotu na Miodową. Do domu pełnego 
wspomnień. W starej księgarni, gdzie półki uginają się od 
książek, a kraciasty fotel kusi swą miękkością, Małgorzata 
wraca myślami do lat dzieciństwa i odkrywa tajemnice 
swej rodziny. Jak na powrót Małgorzaty zareagują 
dawni przyjaciele i sąsiedzi? Czy na pewno jej związek 
jest udany? A może na Miodowej czeka na nią ktoś 
ważny?Przekonaj się sama! Do zobaczenia na Miodowej! 

Co polecić czytelnikom z tak dużej ilości książek dostępnych 
na rynku, może te które nam samym się podobały,  albo 
nowości ze stron księgarń, modny kryminał, dobry romans 
lub przepiękną biografię. Dla jednych musi być lekka, łatwa 
i przyjemna, dla innych - najlepiej, gdy jest opasłym tomiszczem. 
Nastolatkowie najczęściej wybierają książki przygodowe lub 
literaturę fantasy. Dzieci pięknie ilustrowane książeczki, które 
czytają wieczorami ze swoimi rodzicami. Może uda nam się Was 
zachęcić do skorzystania z naszych propozycji i wypożyczycie 
książkę w naszej bibliotece  lub powiększycie swoją 
domową biblioteczkę o kolejną powieść ulubionego autora. 

... dla Kobiet ... dla Dziewczynek
„Opowieści na dobranoc dla młodych 

buntowniczek”

To seria 3 książek dla małych czytelniczek 
autorstwa Eleny Favilli i Francesci Cavallo. 
Ta seria zainspiruje nie tylko najmłodszych, ale i 
nieco starszych do tego, by wierzyli we własne siły, 
marzyli odważnie i pielęgnowali w sobie wewnętrzną 
siłę. Opisane są w nich historie bohaterskich kobiet 
od Elżbiety I po Serenę Williams, to nowe wersje bajek 
stworzone, by zainspirować wszystkie dziewczynki.

 
Książki 

zilustrowane są 
przez artystki 
ze wszystkich 

zakątków świata. 

Wszystkie historie 
są utrzymane  

w konwencji bajki  
i każda 

składa się z 
jednostronicowego 

tekstu oraz 
portretu. „Każda 
z tych stu historii 

dowodzi, że 
wierząc w coś 
całym sercem, 

zyskujemy siłę, by 
zmieniać świat” 

– czytamy w 
przedmowie. 

8 marca - DZIEŃ KOBIET
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ZSP w Radwanicach

Takie było hasło przewodnie 29 
edycji zbiórki organizowanej przez 
Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. Tym razem Fundacja 
skupiła się na zakupie sprzętu 
dla laryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy. Finał  
z głową oznaczał również dbałość 
o każdy szczegół, by zapewnić 
wszystkim biorącym w nim udział 
bezpieczeństwo i zdrowie. Dlatego 
w dniu  31 stycznia 2021 r. na 
terenie gminy Radwanice można 
było spotkać 18 wolontariuszy 
zabezpieczonych w rękawiczki, 
maseczki, sygnowane przez 
WOŚP w jednej ręce z puszką,  
w drugiej płynem dezynfekującym, 
symbolem obecnych czasów.
Sztab jak co roku został 
powołany przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Radwanicach,  
a jego koordynacją i przeliczaniem 

zebranych środków zajęły się  
p. Renata Kałużka , p.  Aneta 
Steciąg,  p. Krystyna Zawis 
oraz p. Beata Niemczyk - jako 
szef Sztabu. Posty na szkolnym 
FB  w błyskawicznym tempie 
umieszczała p. Marta Wiertelak.
Już kolejny rok do współpracy 
zaprosiliśmy uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Buczynie. Wspólnie 
tworzymy już dobry team. Piękna 
zimowa aura i okoliczności 
niedzieli handlowej sprzyjały 
wolontariuszom. Nie  pobiliśmy 
ubiegłorocznego rekordu, ale 
od niego dzieliło nas zaledwie 
400 zł. W sumie zebraliśmy 
kwotę ok. 8600 zł .  To  świadczy  
o ofiarnych sercach i niegasnącym 
zaangażowaniu mieszkańców    
Gminy Radwanice w działania 
charytatywne. I znów sprawdziło 
się, że pomaganie w trudnych 

czasach ma jeszcze większy sens.  
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy 
wszystkim  darczyńcom, którzy 
przekazali gadżety na aukcje 
online: p. Elizie Jasic, p. Alicji 
Długosz, p. Monice Piastowskiej 
oraz Urzędowi Gminy Radwanice. 
Z wielkim utęsknieniem, a nawet 
niecierpliwością czekamy na 
wspólne spotkanie wszystkich 
wolontariuszy. Mamy nadzieję, 
że wkrótce wrócimy do szkoły 
i będzie to możliwe. Brakuje 
nam wspólnego zdjęcia, 
na wolontariuszy czekają  
podziękowania  za  okazane  serce. 

Pragniemy przekazać wyrazy 
uznania  również do  rodziców  
wolontariuszy, za  ich  
wsparcie, opiekę i ciepłe słowa.  
Sztab melduje swoją gotowość 
na organizację kolejnego,  

FINAŁ Z GŁOWĄ

Wolontariusze 29 Finał WOŚP:
Oliwia  Gryga ,  Emi l ia  B i l ińska ,  Nata l ia  Maziarka ,  Marta  Wal igóra , 
Weron ika  K iek ie r z ,  A leksandra  Mikoś ,  Jow i ta  Be l k i ew icz , 
Weron ika  Mi szk iew icz ,  K r zysz to f  Ło jek ,  K inga  F igas ,  I zabe la 
Antos i k ,  Hanna  Dz iuńko ,  L inda  Ja s i c ,  Magda lena  P io t rowska , 
Ma ja  Juda ,  Po la  Juda ,  I zabe la  Woźn iak ,  A leksander  Chrobak .
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W tym roku po raz pierwszy w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach na 
czas ferii zimowych zostały zorganizowane 
półkolonie dla uczniów klas I – IV.  
W pierwszym tygodniu uczestniczy dwie 
grupy, w drugim jedna  o łącznej ilości 34 
uczniów. Wszystkie zabawy i warsztaty 
prowadzone były w reżimie sanitarnym.   

Każdego dnia na naszych podopiecznych czekały super 
zajęcia, warsztaty i zabawy, m.in.:
• Eksperymenty naukowe
• Animacje artystyczne
• Zabawy sportowe
• Kreatywne budowanie z klocków
• Zajęcia z LEGO robotyki

Największym zainteresowaniem cieszyła się wizyta  
w stadninie koni w Jakubowie, gdzie dzieci poznały jak 
opiekować się końmi i miały możliwość pierwszej jazdy.

Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach plastycznych 
i ceramicznych, na których wykonali własnoręcznie 
miseczki i talerzyki. Natomiast na zajęciach z robotyki

powstały wykonane długopisem 3 D ozdoby choinkowe, 
które uczniowie mogli zabrać do domu. Dla chłopców 
atrakcyjniejszym zajęciem w czasie tych warsztatów było 
wykonanie katapulty, z których później strzelali na odległość. 
Nasi podopieczni mogli również atrakcyjnie spędzić czas 
przenosząc się do Wioski Indiańskiej i Średniowiecznego 
Zamku Rycerzy. Na tych zajęciach dzieci samodzielnie 
wykonały koraliki, tipi z papieru oraz łapacze snów ze sznurka.
Mgr Rafał Łęcki przyjechał do nas na warsztaty 
przyrodnicze, gdzie pokazał nam dlaczego ciasto 
rośnie oraz jak wykonać samemu owocowe żelki.
Przenieśliśmy się również w świat książki. Poznaliśmy historię 

Poli i Stasia - bohaterów Głogowskiego przewodnika, do 
którego ilustracje stworzyła radwaniczanka - Pani Aneta Steciąg. 
Wszystkie zajęcia przeplatane były wyjściami na długie spacery 
oraz zabawami w parku. Udało nam się też dzięki opadom 
śniegu wykonać kilka figur i bałwanów. Każde dziecko na 
koniec turnusu otrzymało pamiątkowy dyplom oraz słodycze.

Nasza wspaniała zimowa przygoda odbyła się dzięki 
wsparciu finansowemu 

GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI, 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.
Partnerami organizacyjnymi byli również:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach.

FERIE ZIMOWE
ZSP w Radwanicach



22  

BIULETYN INFORMACYJNY
URZĘDU GMINY RADWANICE

Zdalna edukacja
SP w Buczynie

Nie próżnowali uczniowie z Buczyny podczas 
zdalnej edukacji, ponieważ chętnie brali udział  
w organizowanych konkursach plastycznych. 
Młodsze dzieci zaangażowały się w Gminny Konkurs 
Literacko - Plastyczny związanym z przygotowaniem  
opowiadania lub ilustracji na temat: „Opowiedz mi  
swoją ulubioną przygodę bohatera z lektury 
szkolnej” organizowanym przez Gminną Bibliotekę  
Publiczną w Radwanicach. Laureatami konkursu  
zostali: I miejsce -  Lena Chodak i Ala Gregorczyk,
II miejsce zdobył Alan Niewczas, III miejsce 
zajęli Mikołaj Biskup oraz Zuzia Dąbrowska. 
Uczniowie, którzy zostali wyróżnieni to: 
Nadia Karkowska, Maksymilian Bukowczyk, Zuzia  
Kaliciak, Janek Zakrzewski, Gabrysia Rachwalska,  
Jaśmina Bednarz, Kacper Biliński i Adam Słoma.
Starsi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie 
fotograficznym ,,Sztuka na talerzu” organizowanym przez 
Bednarską Szkołę Podstawową w Raszynie pod Warszawą. 
Starsi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie 
fotograficznym ,,Sztuka na talerzu” organizowanym przez 
Bednarską Szkołę Podstawową w Raszynie pod Warszawą. 

Zadaniem było wykonanie kompozycji nawiązującej do dzieła znanego artysty, przy użyciu jedzenia oraz wszelkich 
produktów spożywczych i sfotografowanie jej. Wyzwania podjęli się: Maja i Pola Juda, Kuba Piotrowskioraz Ala Kasprzak, 
którzy wykonali wspaniałe i zadziwiające prace. Zdobywczynią III miejsca w tym konkursie jest Ala Kasprzak. 
Patrząc na fotografię jej pracy można powiedzieć, że autorka wręcz zadrwiła z podniosłego dzieła Michała Anioła 
pt. "Stworzenie Adama". Gratulujemy poczucia humoru! Konkurs „Radwanice pod skrzydłami Aniołów” także obfitował 
w nagrody.

W kosmosie...
SP w Buczynie

Jak wygląda Księżyc? Czym jest konstelacja? Jacy 
są najbliżsi sąsiedzi Ziemi? Jeszcze tego nie wiecie? 
Najmłodsza grupa „Jagódek” przy SP w Buczynie uż zna 
odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące kosmosu. W 
piątek 12.02.2021 r. mogliśmy przenieść się w tajemniczy 
nieziemski świat. Dzieci miały możliwość swobodnego 
wypowiedzenia się, wspólnie omawialiśmy i oglądaliśmy 
obrazki oraz książki o kosmosowej tematyce. Zatańczyliśmy 
taniec planet, przeszliśmy niesamowity tor astronauty,  
kosmiczno – odrzutową foto budkę. A na sam koniec 
wykonaliśmy pracę plastyczne pt. „Ja w kosmosie.”
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EDUKACJA

Dzieci z natury są ciekawe świata. Chętnie podpatrują 
i obserwują. Częste pytania kierowane  do dorosłych 
zaczynające się od słów: ,,jak? co? dlaczego?” świadczą 
o ich aktywności poznawczej. Ta  zaś jest naturalnym 
etapem rozwoju człowieka. Jednym  z zadań przedszkola 
wynikających z podstawy programowej jest ,,wspieranie 
dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które 
stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego 
otoczenia”. Zabawy badawcze rozwijają u dziecka 
spostrzegawczość, koncentrację uwagi, uczą cierpliwości 
i konsekwencji w działaniu. My uczymy się o wodzie i jej 
stanie skupienia: stałym, ciekłym i lotnym, a przy okazji 
dokonujemy ciekawych eksperymentów  z wodą. Dzieci 
bardzo były zainteresowane tym co się dzieje i jakie 
zachodzą reakcje podczas badania wody i jej właściwości. 
Takie zajęcia bardzo mocno wpływają na rozwój poznawczy 
dzieci i ułatwiają zapamiętywanie i utrwalanie wiadomości 
poprzez zabawę. Warto więc rozwijać u dzieci ciekawość 
oraz uczyć ich przewidywania i planowania w działaniu. 

Z A B A W Y 
B A D A W C Z E

SP w Buczynie

Minionkowy dzień

Dnia 5 lutego 2021 roku w przedszkolnej grupie Jagódki kró-
lował kolor żółty. Szalony Minionkowy taniec opanował całą 
salę. Choć widzowie nie mogli zaszczycić Nas swoją obec-
nością, to na pamiątkę tego szalonego dnia został nagra-
ny filmik (do obejrzenia na facebooku/grupa jagódki Punkt 
Przedszkolny przy SP w Buczynie).Ten dzień był dla wszyst-
kich wyjątkowy, pełen radości oraz mnóstwa pozytywnych 
emocji. 

SP w Buczynie

Kolor żółty kojarzy się przede wszystkim ze słońcem. 
Dzięki temu utożsamiamy go z latem, radością,

 szczęściem, ciepłem. 



24  

BIULETYN INFORMACYJNY
URZĘDU GMINY RADWANICE

DODATEK 
MIESZKANIOWY

W a r u n k i e m  p r z y z n a n i a  d o d a t k u  m i e s z k a n i o w e g o  j e s t :
DOCHÓD
Uwzględnia się średni miesięczny dochód na jednego członka gosp. domowego w okresie 
3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Dochód ten nie może przekroczyć 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym, tj. 2100,00 zł i 125 %  kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie  
wieloosobowym, tj. 1500,00 zł obowiązujących w dniu złożenia wniosku.

Najniższa wysokość emerytury od 1 marca 2020r. wynosi 1200,00 zł. 
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich 
uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne  
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 
dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się 
dziecka, - pomocy w zakresie dożywiania,  zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych 
i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego.
Dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach 
przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Obwieszczenie Prezesa GUS 
z dnia 21.09.2012 r .–  obecnie obowiązująca  stawka 2713,00 zł z 1 hektara przeliczeniowego).

METRAŻ
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, 
w którym znajduje się lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) , w przeliczeniu na licz-
bę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć: 35 m 2 – dla 1 osoby,  
40 m 2 – dla 2 osób, 45 m 2 – dla 3 osób, 55 m 2 – dla 4 osób, 65 m 2 – dla 5 osób,  
70 m 2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób 
dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m 2, jeżeli w lokalu zamieszkuje  
osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której 
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Dodatek miesz-
kaniowy przysługuje , gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie prze-
kracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30 %, 50 % pod warunkiem, że udział 
powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %. 

GOPS w Radwanicach

D O D A T E K  M I E S Z K A N I O W Y
jest świadczeniem pieniężnym, 

mającym na celu dofinansowanie 
do wydatków mieszkaniowych, 
które ponoszone są w związku 

z zajmowaniem lokalu 
mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
• najemcom oraz podnajemcom 

lokali mieszkalnych, 
• osobom mieszkającym  
w lokalach mieszkalnych, 

do których przysługuje im 
spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego, 
• osobom mieszkającym 
w lokalach mieszkalnych 

znajdujących się  
w budynkach stanowiących 
ich własność i właścicielom 

samodzielnych lokali 
mieszkalnych, 

• innym osobom mającym tytuł 
prawny do zajmowanego lokalu 

mieszkalnego i ponoszącym 
wydatki związane z jego 

zajmowaniem, 
• osobom zajmującym lokal 

mieszkalny bez tytułu prawnego, 
oczekującym na przysługujący im 

lokal zamienny albo socjalny. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na 
podstawie tylko jednego z tytułów ww.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się 
na okres 6 miesięcy, licząc od dnia 
pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po dniu złożenia wniosku.

Jeżeli lokal mieszkalny nie 
jest wyposażony w instalację 

doprowadzającą energię 
cieplną do celów ogrzewania,

 w instalację ciepłej wody 
lub gazu przewodowego 
z zewnętrznego źródła 
znajdującego się poza 

lokalem mieszkalnym, osobie 
uprawnionej do dodatku 

mieszkaniowego przyznaje 
się ryczałt na zakup opału 
stanowiący część dodatku 

WYDATKI
Wydatkami poniesionymi przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania są: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością 
wspólną, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych. 

Wydatków nie stanowią: koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty 
za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Radwanicach informuje, że przyjmuje 
wnioski o przyznanie pomocy w formie 
dożywiania dzieci w placówkach oświa-
towych w ramach programu “Posiłek 
w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Powyższa pomoc przysługuje rodzinom,  
w których dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza 792,00 zł netto oraz wystę-
pują przesłanki, wymienione w art. 7 ust. 
2 – 15 ustawy o pomocy społecznej, tj.:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezro-
bocia, niepełnosprawności, długotrwałej 
lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzi-
nie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludź-
mi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadze-
nia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
 w rodzinach niepełnych lub wielodziet-
nych, trudności w integracji cudzoziemców, 
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 
w związku z okolicznością, o której mowa  
w art. 159 przesłanki obligatoryjnego 
udzielenia zezwolenia na pobyt czaso-

wy w celu połączenia się z rodziną ust. 
1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grud-
nia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności  
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego, alkoholizmu lub narko-
manii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzy-
sowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Co należy zrobić by uzyskać pomoc  
w formie dożywiania dziecka w szkole?

W przypadku ubiegania się o powyż-
szą formę pomocy należy złożyć pisem-
ny wniosek w siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Radwanicach.
We wniosku prosimy wpisać osoby 
wspólnie gospodarujące, dane osobo-
we dzieci (daty urodzenia, pesel, miejsce  
nauki, klasę) oraz dołączyć zaświadczenie  
o dochodach wszystkich członków rodziny 
za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Po złożeniu wniosku pracownik socjal-
ny przeprowadza wywiad środowiskowy  
w ciągu 14 dni, następnie zostanie  
wydana decyzja administracyjna przyzna-
jąca pomoc w formie opłacania posiłków 
w szkole. Więcej informacji udzielają 
pracownicy GOPS w Radwanicach.

Dożywianie dla dzieci  
w szkole i przedszkolu  
na rok szkolny 2020/2021

Gminny Punkt Konsultacyjny
dla osób uzależnionych i ich rodzin 

GOPS w Radwanicach

GOPS w Radwanicach

Zmiana miejsca Punktu Konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych i ich rodzin 

w Radwanicach. 

Od 4 lutego 2021 r.  spotkania z terapeutą 
do spraw uzależnień odbywać się będą na 

sali  Wiejskiej  w Lipinie.
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PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE OD LUTEGO 2021
GOPS w Radwanicach

Pracami społecznie użytecznymi mogą zostać 
objęte osoby:

• zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Polkowicach jako osoby bezrobotne;

• bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych;
• posiadające „profil II” pomocy, który 

zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji  
i szans danej osoby na rynku pracy oraz 

indywidualnego planu działania  
ustalonego z doradcą w PUP

• korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 
albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, 

indywidualnym programie usamodzielniania, 
lokalnym programie pomocy społecznej lub 

w indywidualnym programie zatrudnienia 
socjalnego.

Prace społecznie użyteczne to nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej skierowany do osób 
bezrobotnych. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę. Organizowane 
są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach 
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. 

Osoby zainteresowane oraz spełniające wyżej 
wymienione kryteria winny zgłosić się do pracownika 
socjalnego GOPS w Radwanicach według rejonizacji.
Miesięczny czas pracy na pracach społecznie 
użytecznych wynosi 40 godzin w miesiącu (10 godzin 
tygodniowo). Miejscem wykonywania PSU jest teren 

gminy Radwanice.

Stanowiska, na które może zostać 
skierowana osoba to:

• pracownik gospodarczy
• opiekun osób starszych

Prace społecznie użyteczne dają możliwość zdobycia 
nowych doświadczeń zawodowych.Osoby skierowane 
do prac społecznie użytecznych otrzymują 
świadczenie pieniężne w określonej wysokości, która 
podlega waloryzacji. Aktualna wartość świadczenia 
za 1 godzinę prac społecznie użytecznych wynosi 
8,10 złotych. Świadczenie za wykonywanie prac 
społecznie użytecznych nie przysługuje za okres 
niewykonywania pracy społecznie użytecznej, w tym 
także za okres nieobecności udokumentowanej. 

Wypłata świadczenia dotyczy jedynie faktycznych 
godzin wykonywania przydzielonych prac. Osoba 
wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje 
status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania 
tych prac. Bliższych informacji można uzyskać  
u pracowników GOPS Radwanice – tel. 76 759-20-29.
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Ruszył nabór wniosków o 500 plus 
GOPS w Radwanicach

Można już składać nowe wnioski o "500 plus". Aby 
otrzymać świadczenie, należy ponownie złożyć wniosek. 
W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego 
w ramach programu „Rodzina 500+”, a tym samym 
kontynuacji wypłaty w/w świadczenia po 31 maja 2021 
r. należy złożyć wniosek. Wnioski o ww. świadczenie 
można składać od 1 lutego 2021 r. wyłącznie DROGĄ 
ELEKTRONICZNĄ. E-wnioski o świadczenie 500 
plus składamy za pomocą portalu empatia.mrpips.
gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
OD 1 KWIETNIA BR. BĘDĄ PRZYJMOWANE WNIO-
SKI DROGĄ TRADYCYJNĄ - W FORMIE PAPIE-
ROWEJ Prawo do świadczenia zostanie ustalone 
na rok – od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. 
„500 plus” przysługuje na wszystkie dzieci do  
18 roku życia, bez względu na dochody rodziny.

UWAGA Przypominamy, iż wniosek o #500plus składamy w gminie, w której mieszkamy.

Paczki z produktami spożywczymi to istotna 
pomoc dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. Wsparcie udzielane jest w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Warunkiem otrzymania takiej paczki jest 
wcześniejsze złożenie oświadczenia w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach 
u pracownika socjalnego właściwego dla 
miejsca zamieszkania osoby lub rodziny 
ubiegającej się o pomoc w ramach programu.

GOPS w Radwanicach

Program 
FEAD 2020 – 2021

w Gminnym 
Ośrodku Pomocy 

Społecznej

Kryterium dochodowe

1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1161,60 zł – dla osoby w rodzinie

Istnieje jeszcze możliwość złożenia nowego wniosku na dany okres
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Gminna Spółka Komunalna 
Radwanice Sp. z o.o. z dniem 1 stycznia 2021 r. 

rozpoczęła drugi rok działalności. Spółką zarządza Prezes 
Zarządu – Dagmara Dobroć-Śnioszek. 

Wszelkie zadania realizujemy w zespole 11-osobowym. 
Dodatkowo prace u nas wykonują osoby skierowane 

na prace użyteczno – społeczne oraz osoby skierowane 
sądownie do odpracowania wyroku w Spółce.

Nasza siedziba mieści się w Kłębanowicach 9A. Biuro 
czynne jest od poniedziałku do piątku: 7.00 – 15.00
tel. 76 831 01 93, e-mail: biuro@gsk.radwanice.pl 
W przypadku awarii sieci wodno – kanalizacyjnych 

prosimy o kontakt pod numerem alarmowym 
660 664 458. 

Spółka realizuje zadania na podstawie zawartych z Gminą Radwanice umów 
i świadczy usługi za zakresu gospodarki komunalnej  

Czerpanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz 
odprowadzanie ścieków odbiorcom Gminy Radwanice.

Spółka eksploatuje 3 stacje uzdatniania wody (SUW) 
znajdujące się w miejscowości Buczyna, Radwanice 
i Strogoborzyce, 2 oczyszczalnie ścieków w miejscowości 
Radwanice i Buczyna. Ponadto zajmujemy się obsługą 35 
przepompowni. W 2020 roku 3 stacje uzdatniania wody 
łącznie wyprodukowały 214.480 m3 wody. Dla porównania  
w roku 2019 wyprodukowanych zostało 178.749 m3. Aktualnie 
na terenie Gminy Radwanice jest 1486 odbiorców wody. 
W bieżącym roku wykonano kamerowanie oraz planowana 
jest regeneracja studni na SUW Radwanice. Realizowane 
czynności poprawią wydajność studni, zwiększą sprawność 
pompowania wody jak również wpłyną na poprawę jakości 
wody. Będzie to druga regenerowana studnia na SUW Radwanice 
od czasu powstania Spółki. Na Stacji Uzdatniania Wody  
w Radwanicach planowana jest również wymiana złoża, która 
ma na celu zwiększenie skuteczności filtracji wody surowej.

Łącznie na dwóch oczyszczalniach ścieków odprowadzono 125.190 
m3 ścieków (Buczyna 14.534 m3 , Radwanice – 110.656 m3). 
Aktualnie do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 1.099 
odbiorców. W 2020 roku wykonano badania sieci hydrantowej. 
Łącznie na terenie Gminy Radwanice znajduje się 245 hydrantów.  
W bieżacym roku Spółka planuje  wymianę uszkodzonych hydrantów.  

Priorytetowym zadaniem pionu wodno – kanalizacyjnego jest 
sukcesywne czyszczenie studni w przepompowniach ścieków 
za pomocą pojazdu specjalistycznego typu WUKO, jak również 
czyszczenie odcinków kanalizacji.

Poza bieżącą eksploatacją 
obiektów, urządzeń, sieci na 
2021 r. zaplanowano szereg 

zadań modernizacyjno – 
inwestycyjnych m.in.:

- sukcesywna wymiana zużytych 
pomp na przepompowniach 

ścieków oraz oczyszczalniach 
ścieków, co przyczyni się do 

zmniejszenia awaryjności,
- zakup nowych pomp na stacje 

uzdatniania wody,
- wymiana skrzynek 

elektrycznych na 
przepompowniach ścieków, 
- wymiana uszkodzonych, 
awaryjnych odcinków sieci 

wodociągowej, 
- wymiana zużytych elementów 
w studniach znajdujących się na 

przepompowniach ścieków

Utrzymanie i konserwacja urządzeń odwadniających oraz 
kanalizacji deszczowej w pasie dróg gminnych na terenie 

Gminy Radwanice. 

Na bieżąco utrzymujemy drożność infrastruktury 
sieci deszczowej, w tym wykonujemy prace związane  
z konserwacją, czyszczeniem, monitoringiem, usuwaniem awarii 
i prawidłowym funkcjonowaniem gminnej sieci kanalizacji 
deszczowej. Obsługujemy m.in. 287 sztuk studzienek 
ściekowych, ok. 7000 m kanałów, ok. 774 m przykanalików. 

Administrowanie cmentarzami komunalnymi.

Spółka zarządza 3 cmentarzami komunalnymi: w Jakubowie, 
Łagoszowie Wielkim i Sieroszowicach. W 2020 roku łącznie 
na naszych nekropoliach zostało pochowanych 48 zmarłych, 
 z czego w Jakubowie – 20 (4 kobiet, 16 mężczyzn), Łagoszowie 
Wielkim – 21 (12 kobiet, 9 mężczyzn), a Sieroszowicach – 
7 (6 kobiet, 1 mężczyzna). W 2020 r została wprowadzona 
usługa „Odwiedź mnie”. Program dedykowany dla osób, które 
z różnych przyczyn nie mogą odwiedzić miejsca pochówku 
swoich bliskich. W ramach usługi proponujemy zapalenie 
znicza, udekorowanie kwiatami – zgłoszenia elektroniczne 
dostępne na stronie internetowej www.gsk.radwanice.pl.   

W bieżącym roku 
planujemy montaż 

regału na znicze 
do powtórnego ich 
wykorzystania oraz 
wygospodarowanie 
terenu na narzędzia 

ogrodnicze.
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Zarządzanie mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi. 

Zarządzamy łącznie 38 mieszkaniami socjalno – 
komunalnymi, w których regularnie dokonywane są 
przeglądy kominiarskie, elektryczne oraz budowlane jak 
również drobne naprawy.

Bieżące utrzymaniem zieleni gminnej, placów zabaw, siłowni 
plenerowych, czystości ulic, chodników, parków i placów w 

Gminie Radwanice. 

W ramach zawartej umowy zajmujemy się dbaniem o należyty stan 
estetyczny elementów terenów gminnych m.in.: kosimy pobocza, 
kosimy trawę w parkach, na boiskach, oczyszczamy chodniki, 
zajmujemy się pielęgnacją zielonych skwerów, przycinaniem gałęzi 
drzew i krzewów. Możecie nas spotkać na szlaku rowerowym oraz 
przy drobnych naprawach przystanków autobusowych i placach 
rekreacyjnych. W tym roku, dla poniesienia estetyki planowany 
jest zakup tablic informacyjnych dla sołectw. Jesteśmy wszędzie 
tam, gdzie pojawia się problem, mała naprawa lub zbyt wysoka  
trawa. Działamy efektywnie i błyskawicznie. Spełniamy marzenia  
o pięknych i zadbanych terenach gminy. Aby Spółka mogła prężnie 
i efektywniej działać planujemy doposażyć nasz park maszynowy 
o kolejne niezbędne urządzenia m.in.: mulczery, kosiarki, kosy. 

Pod naszą opieką są również place zabaw i siłownie zewnętrzne. 
Dbamy o 13 placów i 3 siłownie w plenerze. Dobre miejsce do 
zabawy i rekreacji, to bezpieczne miejsce, dlatego systematycznie 
je sprzątamy. Dbamy o terminowe dokonywanie przeglądów 
technicznych. Każdy obiekt jest regularnie utrzymywany  
w czystości jak również w okresie wiosenno – letnim sukcesywnie 
dokonywana jest wymiana piasku.  

 

W ramach kolejnego zadania wykonujemy pozimową  
i przedzimową naprawę dróg bitumicznych, z kostki brukowej, 
dróg tłuczniowych i gruntowo-żwirowych na terenie Gminy 

Radwanice.

Zimowe utrzymanie chodników – ok. 7,5 km.

W okresie zimowym odśnieżamy jak również posypujemy 
piaskiem i solą wybrane chodniki na terenie Gminy Radwanice. 

Konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego, 
parkowego stanowiącego własność Gminy Radwanice  

w ilości 294 lamp.

W tym roku planujemy dynamicznie 
promować GSK Radwanice  
Sp. z o. o. poprzez organizowanie 
konkursów, zabaw w mediach 
społecznościowych jak również 
spotkań, zajęć edukacyjnych dla 
dzieci 6 – 10 lat, a w dalszych latach 
profesjonalnej ścieżki edukacyjnej 
przy oczyszczalni ścieków. W 2020 r. 
został założony profil na facebooku, 
na którym można znaleźć bieżące 
informacje o funkcjonowaniu Spółki.

W dalszym ciągu zachęcamy do 
skorzystania z usługi e-faktury czyli 
szybkiego i wygodnego sposobu 
otrzymywania faktur za dostawę 
wody i odprowadzenie ścieków.

Oświadczenie o akceptacji 
otrzymywania e-faktury 

dostępne na stronie www.gsk.
radwanice.pl

Przypominamy o terminowym dokonywaniu płatności 
za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wynajm 
mieszkań komunalnych i socjalnych. Terminowe 
płatności pozwolą uniknąć zbędnych dodatkowych 
kosztów. W przypadku trudnych sytuacji finansowych 
istnieje możliwość podpisania ugody umożliwiającej 
spłatę zadłużenia w ratach. Dotychczas podpisanych 
zostało 27 ugód na łączną kwotę ok. 84.000 zł.   

WOKÓŁ NAS
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DZIAŁANIA

TPD
W RADWANICACH

Od kilku lat mieszkańcy gminy Radwanice biorą udział  
w akcji organizowanej przez Fundację „Na Ratunek 
Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. Fundacja 
ta  od 28 lat wspiera małych pacjentów wrocławskiej 
Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej, którzy przyjeżdżają do Wrocławia na leczenie 
z całego kraju. Klinika jest największym ośrodkiem 
przeszczepowym w Polsce. Lekarze i pielęgniarki 
leczą tam każdego roku 2000 małych pacjentów.  
Akcja polega na zbiórce zabawek, gier dla podopiecznych 
klinki „Przylądek Nadziei z Wrocławia. W naszej gminie 
koordynowana jest przez Oddział Gminny Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. W tym roku w organizacji akcji pomógł 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach,  
w którym miała miejsce zbiórka. Akcja cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Prezenty tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia trafiły do podopiecznych Przylądka Nadziei. 

Akcja „Podaruj Prezent Małym 
Pacjentom Przylądka Nadziei”
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WOKÓŁ NAS

TPD istnieje w gminie Radwanice od 1972 r. 
Obecnie  działają 4 Koła Przyjaciół Dzieci:
- przy Przedszkolu Publicznym w Radwanicach 
(przewodnicząca Dorota Głodowicz)
- przy klasach I-III Szkoły Podstawowej 
w Radwanicach (przew. Beata Orator)
- przy klasach IV-VIII  Szkoły Podstawowej  
w Radwanicach (przew. Edyta Maćkowiak)
- przy Szkole Podstawowej w Buczynie (przew. 
Małgorzata Figas)

Koła zrzeszają członków, którymi są głownie 
pracownicy w/w placówek oraz wolontariuszy  
z klas IV-VIII i tworzą Oddział Gminny TPD,  
którym kieruje Prezes Zarządu – p. Izabela Jokiel.
W 2020 r. z okazji Dnia Wolontariusza,  
który przypada 05 grudnia,  po raz pierwszy 
nasi wolontariusze zostali wyróżnieni przez  
Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy.

Medal „Pomocna Dłoń” otrzymały:
Ewa Baśkiewicz, Amelia Bienia, Hanna Kałużka

Dyplom Szczególnego Uznania otrzymały:
Daria Szulczyńska, Laura Tarkowska, Roksana 
Adamczak, Oliwia Krutkopad, Amelia Dąbrowska

Dyplom Uznania otrzymali:
Miłosz  Burzyński,  Zofia Zalas, Marta Waligóra, Maria 
Zawis, Karina Rusinko, Marcin Waligóra, Karol Zawis

Wyróżnienia z okazji 
Dnia Wolontariusza

W tym roku po raz pierwszy Oddział Gminny 
TPD w Radwanicach włączył się do akcji 
„Wymarzony prezent pod choinkę”. Jest to 
akcja ogłoszona przez Powiatowy Centrum 
Pomocy Rodzinie w Polkowicach. Polega na 
przygotowaniu prezentów dla podopiecznych 
Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek”, Placówki 
Socjalizacyjnej „Horyzont” oraz Placówki  
Socjalizacyjno – Interwencyjnej „Perspektywa”. 
Nasza paczka trafiła do jednego  
z podopiecznych – Bartka. Przygotowaliśmy 
również niespodziankę  w postaci zestawu gier 
planszowych i książek dla pozostałych dzieci. 

Akcja „Wymarzony 
prezent pod choinkę”
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W  r o l i  g ł ó w n e j . . .             
Elżbieta Łucka

Właścicielka i kierownik NZOZ "Eskulap" Sp. j. lek. Małgorzata Pyzińska-Bargieł

Dzień dobry. 
Co skłoniło Panią do wybrania właśnie tego zawodu? 

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Mając 12 lat z powodu 
choroby znalazłam się w szpitalu, oczywiście na oddziale 
dziecięcym. Patrząc na chore dzieci i na pracę lekarzy 
postanowiłam że zostanę lekarzem pediatrą,  żeby 
było im lepiej, żeby nie płakały. To było marzenie 
nastolatki i tak zostało. Inne zawody nie wchodziły  
w grę. Nikt do tego mnie nie namawiał.  Cały okres szkolny 
byłam zdecydowana na pediatrię. Przez okres studiów 
skłaniałam się w kierunku interny. Jednak po odbyciu 
stażu podyplomowego postanowiłam ze będę robiła 
specjalizację z pediatrii , którą ukończyłam po trzech 
latach bardzo dobrze zdanym egzaminem. Pracowałam 
w Legnicy, w której się urodziłam i dorastałam. Wtedy 
obowiązywał taki system, że połowę czasu pracy tj. 
pierwsze 4 godziny pracowałam w oddziale dziecięcym 
w szpitalu, a następne cztery  w przychodni w poradni 
dziecięcej. 

Pod koniec lat 90-tych stworzono możliwość lekarzom 
posiadającym specjalizację z interny lub pediatrii 
uzyskania specjalizacji z medycyny rodzinnej drogą  
tzw. krótkiej ścieżki, czyli po pół roku intensywnego 
szkolenia zdałam kolejne trudne egzaminy uzyskując 
tytuł specjalisty medycyny rodzinnej. Pracowałam 
w Zespole Opieki Zdrowotnej połowę czasu pracy 
w poradni pediatrycznej, a połowę w internistycznej. 
Ciężki był to okres, wytrzymałam z 3 miesiące. Po 
tym okresie zostałam lekarzem rodzinnym w  Tyńcu 
Legnickim będąc zarazem kierownikiem przychodni. 
To był czas trudny nabyłam jednak doświadczenia jako 
lekarz rodzinny i jednocześnie pracodawca. 

Od 2003 otworzyłam przychodnię w Głogowie 
jednocześnie znajdując zatrudnienie w PCUZ ZOZ 
Polkowice, które udzielało świadczeń zdrowotnych 
mieszkańcom gminy Radwanice, jako lekarz rodzinny 
w ośrodku zdrowia w Radwanicach. Kiedy PCUZ ZOZ 
zrezygnowało ze świadczenia opieki zdrowotnej, 
przystąpiłam do konkursu ogłoszonego przez Urząd 
Gminy Radwanice. Konkurs wygrałam zobowiązując 
się do remontu ośrodka zdrowia. Remont pochłonął 
olbrzymie własne środki materialne.  Nie żałuję jednak 
tej decyzji… Mam brata starszego, który też skończył 
medycynę.

… to zrobiło się rodzinnie 

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Tak, trochę tak. Mój 
starszy syn również jest lekarzem z czego jestem bardzo 
dumna, bo to dający satysfakcję zawód. 

Po studiach medycznych trzeba jeszcze przejść pewien 
etap aby móc pracować w charakterze lekarza?

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Tak, jeszcze jest rok stażu. 
Wcześniej to inaczej wyglądało niż obecnie. Stażyści 
byli obsadzani na dyżurach w oddziale. Na izbie przyjęć 
był doświadczony lekarz, a na oddziale wewnętrznym 
ja -stażystka. Akurat przydarzył się zawał i trzeba było 
reagować. Ja stażystka niedoświadczona tylko z wiedzą, 
a praktyki zero. Wtedy nie było takiej ochrony lekarza 
jaka jest w tej chwili, trzeba było sobie radzić. Dostając 
dyplom miałam pełne prawo wykonywania zawodu.

Lekarz musi być odporny na stres oraz ludzkie 
cierpienie. Było ciężko z tym u Pani?  Czy można się 
uodpornić czy jednak lekarz wiąże się z pacjentem ?

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Bardzo ciężko, jak 
przypomnę sobie pierwszy samodzielny dyżur na 
pediatrii po stażu, głowa pełna wiedzy, tylko praktyki 
zero. Dobrze że miałam wspaniałego szefa, który służył 
pomocą i doświadczeniem o każdej porze dnia i nocy. 
Przez to my, młodzi lekarze czuliśmy się na dyżurach 
bezpiecznie. 

Odnośnie drugiej części pytania związek emocjonalny 
z pacjentem zawsze jest. Na pewno uczymy się 
asertywności, ale nigdy obojętności. Nieraz trudno 
jest poradzić sobie z emocjami. Ja miałam bardzo duży 
problem, kiedy musiałam jechać i stwierdzić zgon, 
gdyż najczęściej był to pacjent znany i nie zawsze ta 
śmierć była spowodowana chorobą przewlekłą, nieraz 
była nagła. Zawsze bardzo przeżywam odejście swoich 
pacjentów oraz zachorowania na ciężki nieuleczalne 

choroby, szczególnie ludzi młodych. 

… nawet pomimo tylu lat pracy

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Tym bardziej przeżywam. 
Pracuję na tym terenie wiele lat i większość swoich 
pacjentów dobrze znam. Nawet  teraz  w pandemii  
w trakcie udzielania teleporady „widzę” pacjenta po 
drugiej stronie telefonu, jego dzieci, niejednokrotnie 
rodziców. Pracuję  od 2003 roku w jednym miejscu 
jestem ze swoimi pacjentami związana emocjonalnie. 
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LUDZIE I WYDARZENIA
Co według Pani jest najtrudniejsze w pracy lekarza?

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Ja nie traktuję swojej 
pracy jako trudność. Ja lubię swoją pracę. Praca jest dla 
mnie przyjemnością. Nawet stres czy osobiste sprawy 
zostawiam w domu i w pracy potrafię się zdystansować. 
Pacjenci i kontakt z pacjentem mnie uspokaja, lubię 
rozmawiać z ludźmi. Jest przyjemne,kiedy pacjent ma 
zaufanie i chce powierzyć lekarzowi swoje sprawy nieraz 
osobiste, swoje lęki, obawy, które mają ogromny wpływ 
na jego zdrowie.

…to Pani jak psycholog

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Tak, czasami to nie 
wiadomo , czy psycholog, czy prawnik, czy ksiądz. Ludzie 
jak widzą, że drugi człowiek wykazuje zainteresowanie 
jego osobą, to się otwierają, czasami opowiadają 
o swoich prywatnych sprawach. Ja się cieszę z tego, to 
jest fajne jeżeli ktoś ma zaufanie i się otworzy. Wtedy 
mam możliwość bardziej poznać jego wnętrze i jego 
problemy fizyczne związane z chorobą.  

Etyka lekarska obowiązuje

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Lekarza obowiazuje nie 
tylko kodeks etyki lekarskiej ale również zachowanie 
tajemnicy lekarskiej. Cała rozmowa lekarza z pacjentem, 
jego badanie objęte jest tajemnicą. Tajemnica zawodowa 
dotyczy również całego personelu medycznego.

Lekarz jest zawodem, który cieszy się społecznym 
uznaniem?

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Myślę, że tak.  Ja nie lubię 
uczestniczyć w wystąpieniach publicznych, imprezach 
masowych, festynach. Wykonuje swoją pracę, uważam, 
że miejscem pracy lekarza jest gabinet lekarski.

Zawód lekarza patrząc z Pani doświadczenia zmienił 
się na przestrzeni lat?

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Różnica jest ogromna, 
gdybym zatrzymała się na etapie zdobytych specjalizacji 
i nie dokształcała się to nie mogłabym wykonywać 
zawodu lekarza. Cały czas trzeba się szkolić, czytając 
czasopisma medyczne, nowe opracowania, uczestnicząc 
w szkoleniach. Z roku na rok zmieniają się sposoby 
leczenia, poszczególnych chorób, produkowane są 
nowe leki.  Każda choroba, szczególnie cywilizacyjne 
np. nadciśnienie, cukrzyca czy choroby serca mają 
swoje standardy leczenia, które lekarze powinni 
stosować. Organizowane są różnego rodzaju sympozja 
czy konferencje kilkudniowe z najnowszych trendów  
medycznych z których korzystam. Trzeba być ze 
wszystkim na bieżąco. Nie można zrobić sobie urlopu 
z medycyny.

Czemu akurat taka forma pracy prowadzenie 
przychodni, a nie praca w szpitalu?

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Decydując się na 
specjalizację z medycyny rodzinnej wiedziałam ze będę 
pracowała w lecznictwie otwartym jako lekarz rodzinny. 
Dodatkowo doszła rola pracodawcy i menedżera która 
nawet mi odpowiada. Jest to dodatkowe wyzwanie. 
Może zostało mi to po śp. ojcu, który był prawnikiem. 
Wcześniej pełniłam jeszcze dyżury w szpitalu, lecz w tej 
chwili to dla mnie zbyt wiele.

Czy prowadzenie przychodni jest trudne i wymaga 
poświęceń?

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Każda praca jeśli chcemy 
wykonywać ją dobrze wymaga poświęceń. Bardzo ważne 
jest z kim się pracuje. Panie pielęgniarki i pani położna, 
są kompetentne, pracowite, przyjaźnie nastawione 
do pacjentów. W przychodni panuje sympatyczna 
atmosfera. Myślę, że tutaj każdy czuje się, że jest na 
swoim miejscu i jest pomocny. Mam nadzieję, że panie, 
bo przeważają, też są zadowolone ze swojej pracy. 
Jest bardzo dobra współpraca. Duże znaczenie ma 
fakt, że większość pacjentów jest zadowolona z naszej 
pracy i przyjaźnie nastawiona. Zdarzają się sytuacje że 

telefon dzwoni jak oszalały a personel zajęty rejestracją 
,wykonaniem iniekcji czy EKG., dlatego proszę naszych 
pacjentów o wyrozumiałość i cierpliwość. My ze swojej 
strony postaramy się pracować jak najlepiej.

Jaki jest podstawowy zakres opieki zdrowotnej oraz 
personel medyczny w tej przychodni?

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: O zakresie świadczeń 
stanowi umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co 
roku podpisywana jest nowa umowa na świadczenie 
usług lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo 
–rodzinnej, pielęgniarki w środowisku nauczania  
i wychowania, czyli pielęgniarki szkolnej oraz położnej 
To są cztery zakresy w ramach, których wyznaczone są 
dane kompetencje.

…a dodatkowi lekarze

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Od niedawna w naszej 
przychodni udziela świadczeń lekarz Danuta Nowak, 
doświadczona internistka. Od wielu lat pracuje lekarz 
Tomasz Głowacki, a od marca porad lekarskich będzie 
udzielał również mój syn lekarz przed egzaminem  
z medycyny rodzinnej Marcin Zezulak. Zachęcam również 
naszych pacjentów do korzystania z usług przychodni 
w Głogowie przy ul Rycerskiej 4a będącej w strukturach 
NZOZ Eskulap, w której porad lekarskich udziela 
internista lekarz Radosław Walczuk oraz ww. lekarz 
Marcin Zezulak. Do obydwu przychodni zapisanych 
jest ponad 5000 pacjentów, a liczba lekarzy w oparciu 
o normy wymagane przez NFZ jest wystarczająca.

Często po wizycie u lekarza otrzymujemy skierowanie 
na różne badania, gdzie je wykonujecie, jest wskazane 
miejsce?

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Tak, mam podpisaną 
umowę z laboratorium, które przyjeżdża i odbiera 
materiał do badań. W ramach umowy z NFZ jest zakres 
badań, które lekarz rodzinny powinien wykonywać lecząc 
danego pacjenta. Są też badania poza zakresem, za które 
pacjent może  sobie zapłacić. Na inne badania typu USG 
czy RTG również mam podpisaną umowę z placówką do 
której kierujemy pacjenta. Wykonujemy bardzo dużo 
badań laboratoryjnych i obrazowych, na pacjentach nie 
oszczędzam. Czasami lekarze prywatnie praktykujący 
zlecają pacjentom określone badania. Jest taka zasada 
oraz rozporządzenie NFZ że lekarz, który leczy daje 
skierowanie na badania. Jeżeli pacjent wybiera drogę 
prywatną albo leczy się u lekarza specjalisty w ramach 
NFZ to musi egzekwować od tego lekarza skierowanie, 
który wyznaczy miejsce wykonania tych badań, ale różnie 
to bywa. Bo prawda jest taka, że do specjalisty ciężko się 
dostać i jak ma już pacjent skierowanie na badania np. 
we Wrocławiu albo musi zapłacić to przychodzi do mnie 
i prosi …Pani doktor (uśmiech)…samo życie. Często mimo 
wszystko biorąc pod uwagę sytuację materialna pacjenta 
umożliwiam bezpłatne wykonanie badań, chociaż nie 
mam takiego obowiązku. Mówią, że dobro wraca, ale nie 
lubię jeśli pacjent wywiera presję.  
 
Ciężko pracuje się  teraz w tej sytuacji związanej  
z pandemią.

Małgorzata Pyzińska-Bargieł: Tak bardzo, wolałam 
jak pacjent przyszedł normalnie na wizytę .Jednak 
teraz mamy więcej teleporad. Oczywiście jeśli 
pacjent wymaga badania to przychodzi na wizytę. 
Z niecierpliwością czekam aż większość moich pacjentów 
zostanie zaszczepiona szczepionką p/Covid 19. Wierzę 
w rozsądek i mądrość pacjentów odnośnie szczepień. 
Od 25.01.2021 rozpoczęliśmy szczepienia seniorów 80+ 
i 70+ przeciw Covid 19.Wszyscy zaszczepieni czują się 
dobrze ,niektórzy nawet lepiej niż przed szczepieniem. Ja 
i cały personel zostaliśmy zaszczepieni dwoma dawkami 
i wszyscy czujemy się dobrze, Mam nadzieję że od 
kwietnia zgodnie z wytycznymi MZ zaczniemy szczepić 
pacjentów w pozostałych grupach wiekowych. Zachęcam 
wszystkich pacjentów do podjęcia decyzji o szczepieniu. 
NIE MA LEKU NA KORONAWIRUSA, CAŁA NADZIEJA  
W SZCZEPIENIACH!!!

Dziękuję za rozmowę, życząc zdrowia.
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PASJE NASZYCH   MIESZKAŃCÓW
Martyna Szylko

Przedstawiamy dwie mieszkanki naszej gminy: 
Katarzynę Malik oraz Karolinę Stec, których 
ogromną pasją jest wykonywanie makijaży. 

Katarzyna Malik

Karolina Stec

Jak zrodziła się Wasza pasja związana z wykonywaniem 
makijaży?

KM. Pasja ta zrodziła się wiele lat temu kiedy 
nawiązałam współpracę z jedną z firm kosmetycznych.

KS. Przygoda z makijażem zaczęła się już dawno 
kiedy to jako nastolatka zaczęłam kombinowac   
z makijażem, I od tamtej pory to polubiłam.

Od kiedy trwa? Czy to była samodzielna nauka czy 
kurs?

KM. Cała przygoda z makijażem zaczęła się w 
2010 roku kiedy wygrałam swój pierwszy konkurs 
makijażowy. Na początku wiedzę zdobywałam 
samodzielnie, a następnie pogłębiałam wiedzę 
uczestnicząc w wielu różnych kursach dotyczących 
wizażu, stylizacji fryzur oraz analizy kolorystycznej.

KS. Trwa już jakieś kilka lat, ciężko mi powiedzieć ile 
dokładnie

Fot. K. Malik

Wszystkich „mieszkańców z pasją” zapraszamy do kontaktu: 
tel. 76 759 20 19 lub e-mail: promocja@adwanice.pl
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PASJE NASZYCH   MIESZKAŃCÓW
Jakie umiejętności są ważne przy wykonywaniu 
makijaży?

KM. W pierwszej kolejności zdolności manualne, 
wyobraźnia przestrzenna oraz zmysł artystyczny.

KS. Ważne, aby makijaż był dobrze wykonany, żeby 
pasował do osoby i ważne, aby klientce podobał się 
zrobiony makijaż.

Kim są odbiorcy? Czy to koleżanki, czy może ktoś z 
rodziny?

KM. Na początku malowałam koleżanki,  a z czasem 
zgłaszały się również Panie, których wcześniej 
nie znałam, choć zdarzają się również mężczyźni, 
najczęściej Panowie Młodzi. 

KS. Odbiorcami z poczatku byla rodzina a takze 
najblizsi znajomi a z czasem znajomi znajomych itd. Fot. K. Stec

Co tak szczególnie lubicie w swojej pasji?

KM. Największą satysfakcję sprawia mi uśmiech 
i zadowolenie osoby, której wykonałam makijaż lub 
fryzurę

KS. Lubię to, że poprzez makijaż możemy zmienić 
swój wygląd. Lubię wykonywać także makijaże 
bardziej kreatywne wtedy jest znacznie większy efekt, 
makijażem można wyrazić wszystko.

Czym cechuje się dobrze wykonany makijaż?

KM. Uważam, że udany makijaż jest wtedy, gdy 
pomalowana osoba czuję się w nim dobrze. Powinien 
podkreślać naturalną urodę i być dopasowany 
kolorystycznie do typu urody.

KS. Tak jak już wspomniałam ważne, żeby był dobrze 
wykonany, aby był trwały i podobał się odbiorcy.

Fot. K. Stec

Fot. K. Malik

Na jakie okazje wykonujecie najchętniej makijaże?

KM. Na śluby, jest to wyjątkowa okazja i towarzyszą 
jej niezwykłe emocje. Ale tak naprawdę lubię każdą 
okazję, bo realizacja swojej pasji daje mi dużo 
radości. A od czasu do czasu lubię wykonać coś 
trudniejszego i kreatywnego, mam tutaj na myśli 
makijaże artystyczne i charakteryzacje. Lubię tworzyć 
dodatkowe elementy doklejane jak na przykład 
maski, nosy, zęby. Kreować wyjątkowe postacie.

KS. Na każdego rodzaju okazje, bez rożnicy to jest dla 
mnie. Obecnie bardziej skupiam sie na makijażach 
kreatywnych na swojej osobie.

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ I  ŻYCZĘ SAMYCH 
KREATYWNYCH MAKIJAŻOWYCH WYZWAŃ :) Fot. K. StecFot. K. Stec Fot. K. Malik
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Ciekawe miejsca
w Gminie Radwanice

Elżbieta Łucka

POMNIK PRZYRODY - DĄB „BUCZEK” 
Doskonałym sposobem na  za-
chowanie walorów przyrodni-
czo-krajobrazowych drzew jest 
poddanie ich ochronie przez 
uznanie za pomnik przyrody. Za 
pomnik przyrody mogą być uzna-
ne – według definicji ustawowej 
(art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody) – „pojedyncze twory 
przyrody żywej i nieożywionej 
lub ich skupiska o szczególnej 
wartości przyrodniczej, nauko-
wej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczają-
ce się indywidualnymi cechami, 
wyróżniającymi je wśród innych 
tworów, okazałych rozmiarów 
drzewa, (…)”. Wśród drzew po-
mnikowych szczególnie wyróż-
niają się dęby. Długowieczne oraz 
osiągające imponujące rozmiary 
w różnych kulturach uznawane 
były za święte. Na ziemiach pol-
skich nazywane są „królewskimi”. 
Dąb jest symbolem siły, szlachet-
ności i sławy. Kryterium uznawa-
nia drzewa za pomnik przyrody 
jest obwód pnia nie mniejszy niż 
minimalny obwód pnia drzewa 
mierzony na wysokości 130 cm 
od ziemi i dla dębu szypułkowego 
wynosi 300 cm (wg rozporządze-
nia Ministra Środowiska ws. kryte-
riów uznawania tworów przyrody 
żywej i nieożywionej za pomniki 
przyrody). W parku zabytkowym 
w Buczynie na szczególną uwa-
gę zasługuje jedno drzewo o 
statusie pomnika przyrody. To 
właśnie dąb szypułkowy (Quer-
cus robur) o nazwie „BUCZEK” 
– jedyny w gminie Radwanice. 
A zaczęło się w roku 1991, 
gdzie na mocy Rozporządzenia 
Wojewody Legnickiego nadano 
mu tytuł „pomnika przyrody” 
na wniosek ówczesnej dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Buczynie 
– Pani Marii Bardon. Jak 
godnie na pomnik przystało, 
brakowało nazwy. Ogłoszono 
konkurs w Szkole Podstawowej  
w Buczynie – „na najlepszą nazwę 
dębu”. Zwyciężczynią została 
uczennica Marta Łaszewicz 
– pomysłodawczyni nazwy 
„BUCZEK”, którą wieńczy nasz 
dąb. W związku ze zmianami 
przepisów od 2009 roku 
ustanowienie pomnika przyrody 
następuje wyłącznie w formie 
uchwały rady gminy. Przez 
wynikający obowiązek Rada 
Gminy w Radwanicach dnia 
26 lutego 2010 roku podjęła 
uchwałę w sprawie pomnika 
przyrody. Aktualizując dane dębu 
„Buczka”, wpisując obwód, który 
wtedy wynosił 612 cm. Z upływem 
czasu pień dębu rozrasta się 
i obecnie mierzy (687) cm. 
Aby do niego trafić należy 
przejść od mostu na Szprotawie 
ok. 180 m - co wskazuje już 
drogowskaz znajdujący się 
przy moście - brzegiem w dół 
rzeki oraz wzdłuż ogrodzenia 
terenu cerkwi, mijając po drodze 
„basztę”. Drzewo rośnie 30 m 
od koryta Szprotawy. Podlega 
on ochronie aż do samoistnego, 
całkowitego rozpadu. Obowiązują 
również zakazy właściwe dla 
pomnika, których naruszenie 
staje się wykroczeniem: zakaz  
niszczenia i uszkadzania oraz 
umieszczania tablic reklamowych. 
Opis pomnika przyrody wieńczy 
tablica informacyjna, która 
została niedawno umiejscowiona.
Nasz pomnik przyrody znajduję 
się w centralnym rejestrze 
form ochrony przyrody – 
h t t p : / / c r f o p . g d o s . g o v . p l

Zapraszamy na przyrodniczą wycieczkę edukacyjną 
zwiedzając naszego „Buczka”

Gmina Radwanice dawniej i dziś...
Elżbieta Łucka

1975 2021

O
Ś
R
O
D
E
K

Z
D
R
O
W
I
A



37  

Jeśli chcesz, by Twój przepis znalazł się w Biuletynie wyślij go nam drogą elektroniczną.Twój przepis będzie mógł trafić 
do kącika kulinarnego „Biuletynu”,  gdy wyślesz go nam e-mailem na adres: promocja@radwanice.pl lub w wiadomości 
prywatnej na naszym Facebooku. W przepisie należy ująć składniki opisywanej potrawy i opis jej przygotowania, a także 
swoje imię i nazwisko. Mile widziane będą zdjęcia, np. autorki/autora przepisu lub przedstawianej potrawy. 

BIGOS Z KOTŁA
Mój przepis na bigos to tak naprawdę połączenie porad najstar-
szych mieszkańców Radwanic i osobista pasja do kociołkowania. 

Wykorzystanie kociołka przy tworzeniu potraw nadaje im bardzo 
charakterystyczny smak i aromat przywodzący na myśl dawną 
kuchnię naszych babć. Ten szczególny smak potrawy zawdzięczamy 
bardzo równomiernemu rozprowadzeniu ciepła w grubym żeliw-
nym kotle oraz panującemu w nim ciśnieniu. Nie bez znaczenia 
jest również drewno stosowane do opalania kociołka - ja stosuję 
drewno bukowe. Kolejną zaletą kociołkowego wyrobu potrawy jest 
tworzenie jej na świeżym powietrzu. Bigos jest tylko jedną z wielu 
potraw które możemy przygotować w bardzo oryginalny sposób 
wykorzystując kociołek.

SKŁADNIKI (na kociołek 10L)
- kapusta kiszona - 3 kg (poszatkowana, lekko odciśnięta)
- kapusta biała - 2 kg (poszatkowana)
- cebula - 5 szt. średniej wielkości (w piórka)
- grzyby suszone - 200 g (pokrojone na kawałki)
- śliwki suszone - 10 szt. (pokrojone na kawałki)
- wołowina - 1.5 kg (pokrojoną w kostkę 3x3cm)
- żeberka wieprzowe - 1.5 kg (pokrojone w paski)
- kiełbasa wędzona - 1.0 kg (pokrojona w półplasterki)
- boczek wędzony - 0.5 kg (pokrojony w drobną kostkę)
- wino czerwone, wytrawne - 1 butelka (np. Shiraz)
- koncentrat pomidorowy - 1 słoiczek 200 g
- pieprz, przyprawa do bigosu (2 saszetki), woda

Na początek podsmażam w kociołku boczek 
i go wyciągam. Następnie podsmażam 
i wyciągam w kolejności żeberka i kiełbasę 
z cebulką. Ostatnią podsmażam wołowinę, 
a następnie zalewam ją połową butelki 
wina i duszę pod przykryciem do momen-
tu odparowania części wina (ok 30 minut).
Następnie dokładam obie kapusty wraz 
z grzybami i śliwkami - duszę pod przy-
kryciem przez około 2 godziny kontrolując 
poziom sosu.

Po dwóch godzinach (kiedy kapusty „osią-
dą”) dodaję podsmażone wcześniej żeberka, 
kiełbasę z cebulką, boczek, oraz koncentrat 
i przyprawy. Wszystko duszę kolejną godzinę 
podlewając pozostałym winem.

Osobiście w okresie jesienno-zimowym po-
zostawiam kociołek szczelnie zamknięty na 
palenisku i następnego dnia ponownie pod 
nim rozpalam i duszę bigos przez kolejne kilka 
godzin - nabiera on dodatkowych walorów.

Należy nadmienić że kociołkuję zawsze 
nad żarem, a nie ogniem (ogień utrzymuję 
po bokach i żar nagarniam pod kociołek).

Smacznego :)

Pan Łukasz z Radwanic 

Kącik kulinarny naszych

m i e s z k a ń c ó w 

WOKÓŁ NAS
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Wyniki krzyżówki BIULETYN nr 25
Dziękujemy za tak liczne, nadesłane rozwiązania 
krzyżówki Biuletynu nr 25. Prawidłowo rozwiązane hasło 
brzmiało: „Kiedy w styczniu lato w lecie zima za to”. 
Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosowane 
zostały 3 osoby . Najwięcej szczęscia mieli: pani Aneta 
Pochylska, pan Grzegorz Górecki oraz pan Patryk Żalejko.

GRATULUJEMY!

Krzyżówka nr 26
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres:
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice  
(na kartach pocztowych z naklejonym kuponem 
i dopiskiem „Krzyżówka - Biuletyn 26”). Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy 3 nagrody 
niespodzianki. Na rozwiązania czekamy do 16 kwietnia 
2021 r. (rozwiązania mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy 
gminy Radwanice). Udział w konkursie jest jednoznaczny 
z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych (imienia 
i nazwiska) zwycięzcy konkursu w kolejnym wydaniu Biuletynu.

Krzyżówka dla dzieci
Zwycięzcami krzyżówki dla dzieci , której hasło 
brzmiało: „KARNAWAŁ” zostali: Alicja Gregorczyk, 
Alicja Ciosek oraz Przemysław Romanowicz.

NIEZNANE ZWIERZĘTA 
w Gminie Radwanice

Monika Esner

- BŁOTNIAK STAWOWY-
To gatunek dużego ptaka, z rodziny jastrzębiowatych. Jest 
on nieco mniejszy i smuklejszy od wszystkim dobrze znanego 
myszołowa. Ptak ten charakteryzuje się smuklejszymi skrzydłami 
i dłuższym ogonem. Samiec wyróżnia się ciemnobrązowym 
kolorem, z żółtawą i kreskowaną głową, oraz popielatymi 
plamami na skrzydłach i ogonie. Samica zaś jest brunatna 
z żółtym wierzchem głowy i gardła, oraz plamami na skrzydłach. 
Miejscem występowania tego gatunku, jest cały niżowy obszar 
kraju.Jak sama nazwa wskazuje, błotniak stawowy związany jest 
ze środowiskiem wodnym, jednak możemy go spotkać również 
polującego na drobne ptaki i gryzonie, nad łąkami i polami. Ptak 
ten ma dobry słuch, którym wykrywa swoje ofiary. Ciekawym 
miejscem zamieszkania błotniaka, jest trzcinowisko – które 
stanowi swego rodzaju działkę otoczoną drzewami. Przysłowiowy 
dom, znajduje się gdzieś pośrodku, w takim miejscu by inni nie 
połasili się na małe błotniaki stawowe. Gniazdo zbudowane jest 
z materiałów znalezionych w okolicach trzcinowiska. Głównie 
z trawy, fragmentów trzciny, tataraku oraz fragmentów innych 
roślin. W tak zabezpieczonym miejscu samica składa i wysiaduje 
jaja, przez około 30 do 33 dni. Przez kolejne 1,5 miesiąca 
wychowuje ona pisklęta, dopóki nie osiągną one lotności. Zaraz 
po wylocie z gniazda, rodzice dokarmiają młode ptaki jeszcze 
przez kilka dni. One z kolei, przez następne 2 lub 3 lata, koczują 
z miejsca na miejsce, jesienią odlatując na zimowiska, wiosną 
wracając tam, gdzie się wykluły zanim osiągną dojrzałość płciową. 
Błotniak stawowy jest gatunkiem chronionym, wymienionym 
w „Dyrektywie Ptasiej w sprawie ochrony dzikich ptaków”, 
zagrożony przez wykaszanie i wypalanie szuwarów na stawach i 
innych zbiornikach wodnych. 

Zapraszamy dzieci z terenu 
Gminy Radwanice w wieku 
od 6 do 13 lat do udziału 

w konkursie krzyżówkowym. 
Odpowiedzi prosimy 

wysyłać na adres: 
Urząd Gminy Radwanice, 

ul. Przemysłowa 17, 
59-160 Radwanice 

(na kartkach pocztowych 
z naklejonym kuponem i 
dopiskiem: "KRZYŻÓWKA 

DLA DZIECI") . 
Wśród osób, które 

nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie wylosujemy 
nagrodę niespodzienkę. 
Na rozwiązania czekamy 
do 16.04.2021 r. Udział 

dziecka w konkursie jest 
jednoznaczny z wyrażaniem 

zgody rodzica/opiekuna 
na publikację danych 
osobowych (imienia i 
nazwiska) zwycięzcy 
konkursu w kolejnym 

wydaniu Biuletynu 
Informacyjnego Urzędu 

Gminy Radwanice.

HASŁO: .....................................................
......................................................................
...................................................................... 
Imię i nazwisko: .....................................
......................................................................
Adres zamieszkania: ............................
......................................................................
......................................................................
Wiek: .........................................................

*wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
  w konkursie

                         ...................................................
                              podpis rodzica / opiekuna

K U P O N

Krzyżówka 
dla dzieci
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MYŚLIWSKI PIESZGODA NA COŚ, UZNANIE CZEGOŚ ZA DOBRE

WĘDRÓWKA DUSZ

DEFILAD LUB ZABAW

KRWIOŻER-CZE 
ZWIERZĘ

RODZAJ FAULU

BROŃ AMORA

BRYŁA 
LODOWA

OFICJALNIE O 
LEOKUSI

KONCERTO-
WA SCENA

ICH SUMA W TRÓJKĄCIE 
WYNOSI 180°

DON… SŁYNNY 
UWODZICIEL

CZĘŚĆ ŚWIATA 
Z URALEM

R O Z W I Ą Z A N I E :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
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BIULETYN INFORMACYJNY
URZĘDU GMINY RADWANICE


