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Wielkanoc 
to czas umacniania naszej wiary i nadziei.
To czas przebaczenia, pojednania i miłości.

Życzymy wszystkim Mieszkańcom i Gościom 
odwiedzającym Gminę Radwanice, 

Świąt pełnych wzajemnej życzliwości i radości.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie 
da siłę w pokonywaniu codziennych trudności 

i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Przewodnicząca Rady Gminy
Adriana Lebit

z radnymi Gminy Radwanice

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

z pracownikami Urzędu Gminy

Egzemplarz bezpłatny
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Wyślij jednorazowo SMS o treści TAK.DPL06 na numer 661 000 112*

a będziesz otrzymywać bezpłatnie wiadomości SMS z informacjami o: 

    - imprezach kulturalnych i sportowych,
    - zagrożeniach np. wichurach, gwałtownych burzach, powodziach, katastrofach,
    - bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych,
    - edukacji szkolnej i przedszkolnej,
    - innych ważnych wydarzeniach

*Opłata za wysyłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysyłanie wiadomości SMS 
o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stwonie www.sisms.pl

   SAMORZĄDOWY  INFORMATOR  SMS

!! Bezpłatne powiadomienia SMS 
dla mieszkańców Gminy Radwanice

Szanowni Mieszkańcy 

 Przekazuję do Państwa rąk pierwsze wydanie biuletynu 
informacyjnego Urzędu Gminy w Radwanicach. 
 Biuletyn jako jedna z form poprawy komunikacji w spo-
łeczeństwie będzie służył do przekazywania informacji doty-
czących gminnych spraw, finansów, a także wydarzeń kultu-
ralnych, sportowych i rekreacyjnych. W biuletynie będziecie 
Państwo mogli przeczytać o dotychczas zrealizowanych in-
westycjach oraz tych, które niebawem się rozpoczną. Jest 
to również doskonałe miejsce do przedstawiania Państwu 
uchwał podejmowanych przez Radę Gminy oraz podjętych 
działaniach przez Wójta Gminy. Mam nadzieję, że informacje 
zawarte w naszej „gazecie” będą dla Państwa interesujące  
i pozwolą na lepsze poznanie Gminy Radwanice.
 Zachęcam Państwa do lektury naszego biuletynu oraz systematycznego odwiedzania stro-
ny internetowej www.radwanice.pl, na której będziemy starać się na bieżąco przekazywać in-
formacje z życia gminy. Z przyjemnością oczekuję na sugestie dotyczące zakresu przekazywa-
nej informacji, tematyki oraz szaty graficznej. Wszelkie uwagi proszę wysyłać na adres e-mail  
biuletyn@radwanice.pl.

                     Pozdrawiam
           Wójt Gminy Radwanice
                  Paweł Piwko
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    PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w Nowej Kuźni 

W najbliższym czasie pla-
nowana jest przebu-

dowa drogi gminnej w Nowej 
Kuźni. W chwili obecnej trwa-
ją przygotowania do wszczęcia 
postępowania przetargowego. 
W zakresie zadania mieści 
się przebudowa istniejącej 
nawierzchni tłuczniowej na 
nawierzchnię z betonu asfal-
towego na podbudowie z kru-
szywa łamanego na długości 
ok. 1450 metrów i szerokości 
od 3 do 5 m oraz utwardzenie 

poboczy. Przewiduje się 
także wyremontowanie ro-
wów przydrożnych poprzez 
ich oczyszczenie, udrożnie-
nie i wyprofilowanie oraz 
wymianę przepustów. Zjaz-
dy na posesje  występujące 
na projektowanym odcinku 
zostaną wykonane w tej sa-
mej technologii, co droga. 
Na drodze projektowane 
są cztery progi zwalniające 
oraz nowe znaki drogowe 
regulujące ruch i bezpie-

czeństwo na drodze. 
Inwestycja będzie dofinanso-
wana ze źródeł zewnętrznych, 
tj. z Ministerstwa Administra-
cji i Cyfryzacji w wysokości 
1,1 mln. 

Wykonanie inwestycji wpłynie 
na polepszenie bezpieczeń-
stwa i warunków bytowych 
mieszkańców Nowej Kuźni 
oraz lepszej komunikacji z są-
siednimi sołectwami.

    BUDOWA KANALIZACJI w Lipinie

W dniu 2 marca rozpoczę-
to budowę sieci kanali-

zacyjnej w Lipinie.  Wykonaw-
cą inwestycji jest firma RAGEN  
z Głogowa. Nadzór inwestycyj-
ny w imieniu Gminy prowadzi 
firma INWEST, również z Gło-
gowa.   
W ramach zadania wykona-
na będzie sieć grawitacyjna, 
przyłącza do budynków oraz 
odcinek tłoczny wraz z prze-
pompownią.  Ścieki będą od-
prowadzane do oczyszczalni 
w Radwanicach. Główna trasa 
biegnie w drodze powiatowej 
i drogach gminnych, dlatego 
po robotach będzie odtwo-
rzona nawierzchnia asfaltowa, 
a w drogach gruntowych na-
wierzchnia zostanie utwardzo-
na. Zakończenie robót wraz  
z odbiorami przewidywane jest 
do końca bieżącego roku. 
Ogólna długość budowanej sie-
ci wyniesie ok. 3 km, przyłączy 
ok. 1,5 km, zabudowanych bę-
dzie łącznie ok. 200 studni ka-
nalizacyjnych.   

Budowa w Lipinie stanowi na-
stępny etap regulowania go-
spodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy. Na dofinanso-
wanie inwestycji złożony został 
wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wroc-
ławiu. Przewidywany koszt in-
westycji wynosi prawie 1,8 mln 
zł. Ilość skanalizowanych miej-
scowości po zakończeniu inwe-
stycji wzrośnie do 7. Do ska-
nalizowania pozostanie jeszcze  
10 miejscowości.

Wójt Gminy Radwanice odbiera z rąk Wojewody Dolnośląskiego Pana Tomasza 
Smolarza oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Pana 
Stanisława Huskowskiego promesę  w wysokości 1,1 mln zł na remont drogi w 
Nowej Kuźni.
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    USUWAMY AZBEST

Gmina Radwanice wpro-
wadza w życie „Program 

usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu gminy 
Radwanice”. 
Program, wykonany na zlece-
nie Gminy Radwanice przez 
firmę Biuro Studiów i Progra-
mów „SKRYBA” Wiesław Ma-
zurkiewicz z Jedliny-Letnisko 
koło Radomia, zatwierdzono 
Uchwałą Rady Gminy Radwa-
nice dnia 27.02.2014 r. 
W roku bieżącym rozpoczęto 
realizację ww. programu. 
Na usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest gminy mogą 
pozyskiwać dotacje w wysoko-
ści do 80% kosztów netto de-
montażu lub odbioru odpadu 
od Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w cyklach rocz-
nych.
W celu wytypowania osób za-
interesowanych pozbyciem się 
azbestu w 2015 roku Wójt gmi-
ny Radwanice ogłosił nabór 
wniosków z terminem składa-
nia do dnia 19 stycznia 2015 
roku. W terminie tym wpły-

nęły 24 wnioski o udzielenie 
dotacji. 20 z nich zakwalifiko-
wano do realizacji i przesłano 
informację do WFOŚiGW  
w Legnicy. 
Następnie gmina wybierze fir-
mę, która zajmie się demon-
tażem i odbiorem azbestu od 
właścicieli obiektów w ter-

minach możliwie zbieżnych 
z tymi deklarowanymi przez 
wnioskodawców. 
Wnioskodawcy, których pose-
sje nie znajdują się w Progra-
mie usuwania azbestu, a któ-
rzy złożyli wnioski o dotację  
w bieżącym  roku, zostaną 
wprowadzeni do w/w programu  
i przyjęci do realizacji podczas 
następnego naboru. 
Ponadto do dnia 31.03.2015 
roku można składać wnioski  
o ujęcie w programie usuwa-
nia azbestu. 
Tegoroczna kampania usuwa-
nia azbestu zakończy się we 
wrześniu.
W budżecie gminy zabezpie-
czona została kwota 30 tys. zł 
na ten cel.

    PRZEGLĄD OŚWIETLENIA

Wójt Gminy z udziałem 
pracownika odpowie-

dzialnego za oświetlenie ulicz-
ne i sołtysów poszczególnych 
sołectw na przełomie stycznia 
i lutego 2015r. dokonał prze-
glądu oświetlenia ulicznego  
w celu określenia potrzeb i ko-
nieczności montażu dodatko-
wych lamp.
W wyniku przeglądu stwier-
dzono, że zachodzi koniecz-
ność montażu dodatkowych 
lamp oświetlenia ulicznego  
w ilości 88 szt.  oraz  wykona-
nia ok. 35 inwestycji – posado-
wienia dodatkowych  słupów  

z lampami.
W budżecie Gminy na 2015 
rok zaplanowano  środki 
w wysokości 100 tys. zł na 
montaż dodatkowych lamp 
oświetlenia ulicznego na 
istniejących słupach. 
Wykaz słupów do montażu 
dodatkowych lamp przed-
stawiony został przedsta-
wicielom TAURON S.A., 
którzy dokonają obliczenia 
kosztów montażu. Po otrzy-
maniu dokładnych wyli-
czeń wystawione zostanie 
zlecenie na montaż lamp  
w poszczególnych sołe-
ctwach Gminy. 

Przy alejce w radwani-
ckim parku zamonto-

wane zostały 4 lampy so-
larne. Dodatkową lampę 
zamontowano na placu 
zabaw w Radwanicach. 
Gmina Radwanice pozy-
skała na nie pieniądze ze 
środków unijnych w ra-
mach realizacji projektu: 
„Wykorzystanie energii 
słonecznej do oświetle-
nia przestrzeni publicz-
nej w Gminie Radwani-
ce”.
Koszt zadania łącznie  
z montażem ławek i koszy 
na śmieci to 35 500 zł.

   LAMPY SOLARNE ZA UNIJNE PIENIĄDZE

Zadanie: „Wykorzystanie energii słonecznej do oświetlenia przestrzeni publicznej 

w Gminie Radwanice”, mające na celu podniesienie jakości życia, współfinansowane 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

„Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Radwanice.
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Sierż. sztab. Adrian Janiec

Sierż. sztab. Mariusz Solf

Oszuści wciąż czychają na 
starszych mieszkańców. 

Wyłudzają pieniądze od na-
szych babć, dziadków, mam, 
ojców i innych członków 
rodziny. Nie pozwólmy, aby 
w ten sposób nasi najbliżsi 
stracili dorobek swojego ży-
cia. Obecnie, prócz metody 
„na wnuczka”, pojawiła się 
nowa metoda oszustwa – „na 
policjanta”.
Sposób działania sprawców 
jest podobny. Wykonują te-
lefon podając się za członka 
rodziny. Tłumaczą zmienio-
ny głos chorobą lub wzbu-
dzają poczucie winy z powo-
du tego, że go nie poznajemy. 
Proszą o pożyczenie pienię-
dzy, które zazwyczaj mają 
zostać wykorzystane do 
pokrycia szkód po wypadku 
drogowym, operacji, zakupu 
samochodu, opłacenia szko-
ły czy wakacji. Umiejętnie 
manipulują rozmową tak, 
by uzyskać jak najwięcej in-
formacji. Chwilę po zakoń-
czeniu rozmowy do ofiary 
dzwoni kolejna - podając 
się za funkcjonariusza CBŚ 
lub Policji. Na ogół prze-
stępca informuje rozmówcę 
o tym, że jest potencjalną 
ofiarą oszustwa. Mówi, że 
poprzednia rozmowa telefo-
niczna była próbą wyłudze-
nia pieniędzy. Informuje, że 
oszust został namierzony. 
Nalega, aby osoba pokrzyw-
dzona wypłaciła określoną 
sumę pieniędzy z banku  
i przekazała ją wyznaczonej 

osobie lub prosi o wykona-
nie przelewu bankowego. 
Sprawcy oszustw nie dają 
chwili na zastanowienie się 
czy sprawdzenie informacji 
o dzwoniącym. Przekonu-
ją, że ich pieniądze pomogą 
w schwytaniu przestępców 
i grożą konsekwencjami 
prawnymi, jeżeli rozmówca 
nie będzie współpracował.
Aby nie stać się ofiarą oszu-
stów należy zachować 
ostrożność. Nie informuj-
my o ilości pieniędzy, które 
mamy w domu lub banku. 
Zadzwońmy do kogoś z ro-
dziny i zapytajmy o to, czy 
osoba, która prosiła nas 
o pomoc, rzeczywiście jej 
potrzebuje. Nie ulegajmy 
wywieranej presji czasu. 
Pamiętajmy, że funkcjona-
riusze Policji nie informują  
o prowadzonych przez sie-
bie sprawach telefonicznie 
i nie proszą o przekazanie 
pieniędzy. W momencie, gdy 
ktoś będzie chciał nas oszu-
kać, podając się przez tele-
fon za policjanta, zakończmy 
rozmowę! 
Według statystyk na tere-
nie powiatu polkowickiego  
w okresie od 2012r. do 
stycznia 2015r. spraw-
cy 8 krotnie wprowadzili  
w błąd seniorów, okrada-
jąc ich na kwotę ponad 150 
tysięcy złotych oraz 450 
euro. Pamiętajmy, że zwykła 
ostrożność może uchronić 
przed utratą zbieranych la-
tami oszczędności.

Oszustwa „na policjanta”. Bądźmy ostrożni!

 Nowy samochód dla naszych policjantów!

Dzięki podjętej współ-
pracy między Gminą 

Radwanice i Komendą 
Wojewódzką Policji do 
Rewiru Dzielnicowych  
w Radwanicach trafił 
nowy oznakowany samo-
chód opel corsa. Sprzęt 

zastąpi wycofany z użytku 
starszy pojazd i znacznie 
poprawi sprawność funk-
cjonowania rewiru. Koszt 
zakupu auta to 43 tys. zł. 
Udział gminy to 50% kosz-
tów zakupu.

Dzielnicowy rejonu 15
(Radwanice, Lipin, Łagoszów 
Wielki, Dobromil, Przesieczna, 
Borów, Drożów, Drożyna, 
Jakubów)
tel. kom. 797 306 523

Dzielnicowy rejonu 16
(Buczyna, Kłębanowice, 
Sieroszowice, Ułanów, 
Strogoborzyce, Nowa Kuźnia, 
Teodorów, Nowy Dwór)
tel. kom. 512 693 811

St. asp. Marcin Andrzejak

    REWIR DZIELNICOWYCH W RADWANICACH

Dzielnicowy rejonu 15 oraz 16 przyjmuje 
od poniedziałku do piątku od 08:00 do 10:00 oraz 

od 14:00 do 15:00
tel. : 76 84 63 394

Wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa publicz-
nego należy kierować bezpośrednio 

do naszych dzielnicowych.

Kierownik Rewiru Dzielni-
cowych w Radwanicach
tel. kom. 797 306 467
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NOWE DOWODY OSOBISTE
Od dnia 1 marca 2015 r. nastąpiły zmiany w przepisach USC, ewidencji ludności oraz dowodach osobistych.
 Najistotniejsze zmiany dotyczą następujących spraw:
           • Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) będzie można odebrać w dowolnym USC.
           • Wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w wybranym, najbliższym urzędzie – niezależnie od adresu 
zameldowania.

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych.

Co nowego będzie zawierać dowód osobisty ?
            • Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwu-
krotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłocze-
nia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie 
go sfałszować.
            • Na dowodzie znajdą się informacje o polskim oby-
watelstwie.

Czego nie będzie zawierać dowód osobisty ?
            • Zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy 
każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać do-
wodu.
            • Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzro-
ście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszel-
kich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiek-
tywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu.
            • Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowo-
dzie osobistym, będzie taka sama jak ta, która obowiązuje  
w paszportach.
            • Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wy-
konane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia 
wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej 
gminie.
            • Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzę-
dzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy 
to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca 
zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym sa-
mym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.
            • Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy 
na nowym, bardziej przejrzystym wniosku. Prace nad wnio-
skiem poprzedzono badaniem, z którego wynika, że obywa-
tele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

Czy musisz wymienić stary dowód ?
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do 
upływu terminów w nich określonych. Nie będzie koniecz-
ności wymiany dokumentów.

Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.
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    V SESJA RADY GMINY

 Komisja Zadań Budżetowo - Gospodarczych
   3. PEREGRYM Irena, Radwanice   
   4. CIRKA Jerzy, Nowa Kuźnia, Nowy Dwór, Teodorów
   5. KOSIDŁO Karolina, Dobromil, Łagoszów Wielki
   6. PRZYWARA Robert, Radwanice
   7. RZEPKA Wioletta, Radwanice

 Komisja Zadań Społecznych
   8. SZKUDŁO Dominika, Kłębanowice   
   9. FLAK Ewa, Radwanice
  10. JOKIEL Izabela, Radwanice
  11. NONAS Krzysztof, Buczyna
  12. SAWICKA Sylwia, Sieroszowice
  

 Komisja Rewizyjna
   13. NIEMASZ Ryszard, Radwanice
   14. OLEJNIK Józef, Łagoszów Wielki 
   15. SAJA Grzegorz, Drożów, Drożyna, Jakubów
 

 Przewodnicząca Rady Gminy
   1. LEBIT Adriana, Borów, Przesieczna
 Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy         
   2. TYLCZYŃSKA Dorota, Sieroszowice, Ułanów,                                                                                                                                          
                                                                   Strogoborzyce

W dniu 11 marca br. odbyła się V Sesja Rady Gminy  
w Radwanicach.  Dzień ten jest również ogólnopol-

skim Dniem Sołtysa. Podczas sesji Wójt Gminy wręczył 
wszystkim sołtysom upominki i podziękował za trud i wy-
siłek, jaki włożyli w pracę na rzecz swojej miejscowości 
oraz Gminy Radwanice podczas trwania kadencji sołtysa. 

Biuro Rady Gminy znajduje się 
w pokoju nr 1 Urzędu Gminy 

Telefon: 76 831 14 78
Pracownik odpowiedzialny 

za obsługę Rady Gminy - Daria Ciosek

RADNI GMINY RADWANICE
KADENCJA 2014 - 2018

Na sesji podjęto również 
siedem uchwał. Po zmia-
nie uchwały budżetowej nr 
V/19/15 przychody gminy 
kształtują się na poziome  
22.071.394,00zł, a wydatki 
21.547.598,00zł. Uchwałą 
nr V/20/15 wyodrębniony 
został fundusz sołecki na 
rok 2016. Kolejna uchwała 
nr V/21/15 o przystąpieniu 
gminy do Lokalnej Grupy 
Działania wdrażającego Pro-
gram Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 pozwoli 
na branie udziału w różnych 
lokalnych konkursach. Przy-
jęta została także uchwała 
nr V/22/15 regulująca pro-
gram opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Radwanice  
w 2015 r. Rada Gminy wyra-
ziła również zgodę na zaciąg-
nięcie pożyczki z WFOŚiGW 

na zadanie ”Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej dla miej-
scowości Lipin” – uchwała nr 
V/23/15. Przyjęty został też 
regulamin dofinansowania 
zadań z zakresu usuwania 
azbestu i wyrobów zawie-
rających azbest uchwałą nr 
V/24/15 (piszemy o tym na 
stronie 4), a także uchwałę nr 
V/25/15 dotyczącą ustalenia 
sposobu sprawiania pogrze-
bu przez gminę w przypadku 
gdy obowiązku tego nie mogą 
dokonać podmioty do tego 
uprawnione. Dodatkowo na 
sesji została powołana komisja  
w składzie: Piotr Korobczak, 
Ryszard Niemasz, Mirosław 
Najwer, Sylwia Sawicka, Ad-
riana Lebit do rozstrzygnięcia 
konkursu: „Organizacje spo-
łeczne dla mieszkańców gmi-
ny.” Informacje z rozstrzyg-
nięcia konkursu na stronie 
14.
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Na mapie plan budowy węzła „Drożów” w miejscu istniejącej krzyżówki między Radwanicami 
a Drożowem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad podpisała umowy na 

realizację pięciu odcinków drogi eks-
presowej S3 od Nowej Soli do Legnicy. 
Pierwszy odcinek od węzła Nowa Sól 
Południe do węzła Gaworzyce (16,4 
km)  wybuduje firma Dragados, a dru-
gi od węzła Gaworzyce do węzła Kaź-
mierzów (16,9 km), który przebiegać 
będzie przez teren gminy Radwanice, 
wybuduje konsorcjum spółek Mirbud  
i Erbedim. Kontrakty opiewają na łącz-

ną kwotę 803 mln złotych. Wykonawcą 
kolejnego, prawie 14,5-kilometrowe-
go, odcinka drogi ekspresowej S3 od 
węzła Kaźmierzów do węzła Lubin 
Północ będzie konsorcjum firm Salini/
Todini/Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjno-Budowlanych Export-Tribex, 
który zrealizuje zadanie za około 561 
mln złotych. Czwarty odcinek drogi od 
węzła Lubin Północ do węzła Lubin 
Południe o długości ponad 11-kilome-
trów zrealizuje Mota Engil Central Eu-

rope. Koszt to prawie 261 mln złotych. 
Wykonawcą ostatniego odcinka od 
węzła Lubin Południe do węzła Legni-
ca II będzie firma Budimex i Ferrovial 
Agroman. Koszt tego zadania to ponad 
785,5 mln złotych.
Cała droga ekspresowa S3 od Nowej 
Soli do Legnicy będzie liczyła prawie 
80 kilometrów, koszt jej budowy wy-
niesie około 2,5 mld zł. Planowany ter-
min oddania do ruchu to połowa 2018 
roku.

   BUDOWA DROGI S3
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W dniu 26 lutego 2015 
roku w Radwani-

cach odbyło się Walne 
Zgromadzenie Członków 
Gminnej Spółki Wodnej. 
W sali obrad Urzędu Gmi-
ny zebrali się członkowie  
i zaproszeni na Walne 
Zgromadzenie goście, tj.: 
Wicestarosta Powiatu Pol-
kowickiego Kamil Ciupak, 
Wójt Gminy Radwanice 
Paweł Piwko oraz przed-
stawiciel Wojewódzkie-
go Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych 
we Wrocławiu Oddział 
w Legnicy Damian Ga-
dek. Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia  
a zarazem Przewodniczą-
cy Gminnej Spółki Wod-
nej Franciszek Bobela 
przedstawił zebranym 
sprawozdanie z działalno-
ści za 2014 rok. W 2014 
r. na terenie działania 
Gminnej Spółki Wodnej  
w Radwanicach wykonano 
roboty konserwacyjne na 
rowach o długości 12 km 
na kwotę 98.259,25 zł. Za-

twierdzono przedstawio-
ny plan robót konserwa-
cyjnych na 2015 rok oraz 
wysokość składki człon-
kowskiej. Wójt Gminy Pa-
weł Piwko przedstawił 
problemy dotyczące me-
lioracji na terenie Gminy 
Radwanice. Przedstawił 
też korzyści, jakie wynka-
ją ze zwiększenia kapitału 
Gminnej Spółki Wodnej 
poprzez zwiększenie licz-
by członków i podnie-
sienie składki członkow-
skiej. Członkowie Gminnej 
Spółki Wodnej przyjęli, iż  
w pierwszej kolejności do 
planu robót przyjmowane 
będą rowy w bezpośred-
nim sąsiedztwie ich grun-
tów.

W dniach 09 - 11 marca 2015 r. zo-
stały przeprowadzone ćwicze-

nia doskonalące współpracę Jednostek 
Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Rad-
wanice i Państwowej Straży Pożarnej  
w Polkowicach. Ćwiczenia odbyły się na 
terenie miejscowości Nowa Kuźnia i bra-
ły w nich udział: OSP Radwanice, OSP 
Łagoszów Wielki, OSP Sieroszowice oraz 
wszystkie trzy zmiany Państwowej Straży 
Pożarnej w Polkowicach. Celem ćwiczeń 
było doskonalenie współpracy jednostek 
w przetaczaniu wody na duże odległości 
oraz stałe utrzymanie wody na liniach 

gaśniczych. Cel ćwiczeń został osiągnięty. 
Wnioski i uwagi z ćwiczeń zostały przesła-
ne do poszczególnych naczelników wyżej 
wymienionych grup. Strażacy zakończyli 

ćwiczenia bogatsi o nabytą nową wiedzę 
i umiejętności. Ćwiczenia zakończyły 
się 11.03.2015 r. o godz. 12:00 wspól-
nym pieczeniem kiełbasek przy ognisku. 

W dniu 13 marca 2015 r. 
w Gimnazjum w Rad-

wanicach odbył się II etap 
gminnych eliminacji Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”, w którym 
uczestniczyło 14 uczniów  
z trzech szkół naszej Gminy. 
Laureatami II etapu w kate-
gorii szkół podstawowych 
zostali: 
1. Szymon Malinowski - uczeń 
kl. IV ZSP w Radwanicach,
2. Paulina Rymarowicz - 
uczennica kl. VI SP w Buczy-
nie,

3. Kacper Przywara - uczeń 
kl. VI ZSP w Radwanicach.
Laureatami II etapu w kate-
gorii gimnazjum zostali:
1. Kacper Kwas
2. Jakub Staszak
3. Patryk Winkowski.
Do etapu III powiatowych 
eliminacji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega poża-
rom” zakwalifikowani zostali 
uczniowie dwóch pierwszych 
miejsc etapu gminnego.
Wszystkim uczestnikom 
GRATULUJEMY!

   Z ŻYCIA STRAŻAKA

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” SPÓŁKA WODNA
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Program  adresowany jest do mężczyzn 
mieszkających w Gminie Radwanice 

w wieku 40+ i dotyczył będzie bezpłat-
nych badań profilaktycznych prostaty.

W dzisiejszym świecie trudno zaakcepto-
wać chorobę, szczególnie chorobę prze-
wlekłą. Media niezwykle często bombar-
dują nas różnymi hasłami dotyczącymi 
prostaty. Popularność tematu jest uza-
sadniona - według badań dwie trzecie 
mężczyzn po 40 roku życia cierpi na 
dolegliwości związane z prostatą i nigdy 
nie wykonało badania profilaktycznego w 
kierunku raka prostaty. Mężczyźni zaczy-
nają się badać dopiero wtedy, gdy prze-
kroczą 60. rok życia. W tej grupie połowa 
mężczyzn przynajmniej raz wykonała 
badania profilaktyczne. By zrozumieć 
powagę sytuacji, musimy poznać i wy-
jaśnić, czym tak naprawdę jest prostata  
i jakie są jej funkcje.

Prostata-wszystko co musisz o niej wie-
dzieć?
Prostata (inaczej-gruczoł krokowy lub 
stercz) to narząd należący do męskiego 
układu moczowo-płciowego. Gruczoł 
składa się z dwóch płatów (lewy i pra-
wy) połączonych węziną. Jego 
kształt można porów-
nać do kaszta-
na jadalne-
go.

G d z i e 
zna jd uje 
się prostata?
Prostata położona jest 
poniżej pęcherza moczowego,  
a jej tylna część przylega bezpośrednio do 
odbytnicy.

Jaka jest funkcja prostaty?
Prostata odpowiada za produkcję białego 
płynu, który stanowi około 25% męskie-
go nasienia i jest uwalniany w końcowym 
momencie aktu seksualnego. Wyprodu-
kowana wydzielina stymuluje poruszanie 
się plemników i zawiera niezbędne dla 
nich substancje odżywcze.

Jakie są pierwsze objawy problemów z 
prostatą?
Potrzeba częstego korzystania z toale-
ty, wydłużony czas oddawania moczu, 
kłopoty z oddawaniem moczu, słaby lub 
przerywany strumień moczu, wrażenie 
niepełnego napełnienia pęcherza. 
Boimy się chorób, jednych mniej, dru-
gich bardziej i zbyt często zamiast dzia-
łań profilaktycznych, bagatelizujemy 

pierwsze niepokojące objawy, nadając im 
innego znaczenia, bardziej pozytywnego, 
niż to jest w rzeczywistości. Tłumaczymy 
je w magiczny sposób: bo napiłem się za 
dużo, dlatego tak często oddaję mocz, ta-
kie bóle już miałem, to normalne w moim 
wieku, po co będę się badał, jeszcze coś 
znajdą, na coś trzeba przecież kiedyś 
będzie umrzeć, po co mi lekarz, jakie 
badania profilaktyczne, nic mi nie jest! 
Chcemy wierzyć, że kiedy czegoś nie wi-
dzimy, nie wiemy o tym, to tego nie ma. 
Niestety wypieranie rzeczywistości nie 
prowadzi do niczego dobrego.

Kiedy pójść do lekarza? 
Nie należy zwlekać z wizytą lekarską – 
wybierz się do lekarza, kiedy tylko za-
uważysz u siebie pierwsze objawy prob-
lemów z prostatą. Problem chorób 
męskich i związany z tym lęk ma 
wiele swoich uwarunkowań. Prze-
de wszystkim kulturowe postrze-
ganie mężczyzny związane jest  
z siłą, sprawnością i odwagą. Naj-
pierw jest się super mężem, ojcem, 
później super dziadkiem i mało 
pozostaje miejsca na zadbanie  
o siebie – „to takie niemęskie iść 
do lekarza”

Dbaj o siebie!
Stan naszego zdrowia w dużej 
mierze zależy od naszego stylu ży-
cia. W dbaniu o prostatę niezbędna 
jest aktywność fizyczna i odpo-
wiednia dieta. Co robić, by  dłużej 

zachować zdrowy umysł i ciało? Pamiętaj 
o diecie, starannie zweryfikuj swoje na-
wyki żywieniowe, a szybko zauważysz 
lepsze samopoczucie. Jeśli nie uprawiasz 
sportu, wprowadź do swojego życia ak-
tywność fizyczną, niezbędną do utrzyma-
nia ciała w dobrej formie. Pomyśl poważ-
nie o regularnym sprawdzaniu swojego 
stanu zdrowia. Nawet, jeśli czujesz się 
dobrze, staraj się wykonywać rutynowe 
badania profilaktyczne. Nawet, jeśli jesz-
cze nie dotyczą Cię dolegliwości, z który-
mi zmaga się wielu mężczyzn po 40-tce, 
warto już teraz pomyśleć. Zatroszcz się  

o prostatę - „wczesne wykrycie 
wydłuża życie”. Dlatego 

im wcześniej za-
czniesz o siebie 

dbać, tym 
b a r d z i e j 

prawdo-
p o d o b -
ne, że   
w póź-
n i e j -
s z y c h 

l a t a c h 
b ę d z i e s z  

c i e s z y ć 
się zdrowiem  

i energią. Może nie 
warto jednak ryzykować 

i kuć żelazo póki chłodne (za-
nim choroba się rozwinie), a nie gorące 
(kiedy jesteśmy już chorzy)? A dbałość  
o swoich bliskich to najlepsza inwestycja 
w swoje życie, gdyż bez nich świat jest 
szary i pusty.

Diagnostyka raka prostaty.
Rak prostaty dość długo może rozwijać 
się bezobjawowo, dlatego regularnie na-
leży poddawać się badaniom gruczołu 
krokowego oraz oznaczać poziom PSA 
we krwi. Diagnostyka nowotworu pro-
staty składa się z kilku elementów, sto-
sowanych przez lekarzy w zależności od 
stanu pacjenta. Podstawowym badaniem, 
wykonywanym najczęściej przez uro-
loga, ale także internistę lub lekarza ro-
dzinnego, jest badanie per rectum (ang.
DRE-digital rectal exam). Kolejnym, 
bardzo ważnym badaniem, stosowanym 
w diagnostyce raka gruczołu krokowego, 
jest pomiar stężenia PSA we krwi.

    PROGRAM ZDROWOTNY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RADWANICE

DROGIE KOBIETY

Kochamy naszych mężczyzn i nawet, jeżeli cza-
sami odgrażamy się, że mamy ich dosyć, to jednak nie 

wyobrażamy sobie bez nich życia. W takim razie nie od-
kładajmy rozmowy o badaniach, tych podstawowych i bar-

dziej skomplikowanych. Nie zrażaj się, kiedy odmawia, 
bądź jak zacięta płyta. Nawet gdyby Twój mężczyzna 

miał wykonać badanie gderając, że robie to 
tylko dlatego, iż tak zrzędzisz, to  

i tak warto!
DROGIE DZIECI

te młodsze i starsze, spójrzcie na swoich ojców, 
dziadków i na chwilę się zatrzymajcie. Nie są wieczni. Nie 

będą żyć bez końca, chociaż może chcemy w to wierzyć. Najbo-
leśniejsze jest jednak to, gdy odchodzą za wcześnie, a można było 
temu zapobiec. Może nie macie zwyczaju rozmawiać o badaniach, 
profilaktyce i na początku będzie to trudne dla obydwu stron. Nie 

poddawaj się, bądź niestrudzony w pytaniach, „czy już zrobiłeś 
tatusiu, dziadku badania?” Dbałość o swoich bliskich, to naj-

lepsza inwestycja w swoje życie, gdyż bez nich świat 
jest szary i pusty.
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Badania będą prowadzone przez lekarza urologa w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach na przełomie 
maja i czerwca.

Rejestracja i pobieranie krwi już od 1 kwietnia 2015 r. 
Po wykonaniu badań personel umówi Państwa do lekarza urologa.

Nie są wymagane żadne skierowania! Na badania należy zabrać tylko dowód osobisty.

Już w marcu bieżącego roku ruszają 
prace nad Strategią Gminy Radwani-

ce na lata 2015-2023. Dokument ten jest 
rodzajem planu dalszego rozwoju gminy, 
który określa najważniejsze cele, zadania  
i sposób ich realizacji. Dzięki temu bę-
dziemy mogli określić m.in. jakie inwe-
stycje będziemy realizować. Ułatwi to 
również możliwość pozyskiwania środ-
ków finansowych z Unii Europejskiej  
i nie tylko. 
Pierwszym etapem prac będzie prze-
prowadzenie ankiet dotyczących jakości 
życia mieszkańców Gminy Radwanice. 
Ankiety zostaną udostępnione na ze-
braniach wiejskich w czasie wyborów 
sołtysów. Będzie można je także pobrać 
w Urzędzie Gminy Radwanice w Punk-
cie Obsługi Klienta. Dostępna będzie 
również możliwość wypełnienia ankiety 
drogą elektroniczną – szczegółowe infor-
macje w tej sprawie znajdą się wkrótce na 

stronie internetowej Gminy Radwanice 
www.radwanice.pl. Formularze ankiet dla 
mieszkańców zbierane  będą do 20 kwiet-
nia 2015 r.
Ankietyzacja na cele przygotowania Stra-
tegii Gminy Radwanice na lata 2015-2023 
dotyczyć będzie 
także przedsię-
biorstw, organi-
zacji pozarządo-
wych, radnych 
Gminy oraz jed-
nostek organiza-
cyjnych Gminy 
Radwanice tj. 
szkół, GOPS-u, 
GOK-u, ZUK-u, 
bibliotek, a także 
ośrodka zdro-
wia. 
Wyniki prze-
prowadzonych 

ankiet stanowić będą materiał wyjściowy 
do dalszych prac, czyli warsztatów oraz 
konsultacji społecznych dokumentu. Za-
kończenie prac nad Strategią przewiduje 
się na lipiec 2015 r. Wtedy też powstanie  
ostateczna wersja dokumentu.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADWANICE

 

Kochasz swoich bliskich,  
a więc bądź odpowiedzialny  

za siebie i za nich. 
Oni kochają Ciebie 

i kiedy będziesz chory, 
będą chorować z Tobą.
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W tym roku w czasie w ferii zimo-
wych dzieci  z terenu Gminy Rad-

wanice nie mogły narzekać na nudę. 
GOK w Radwanicach zorganizował 
szereg atrakcji rozpoczynając od ty-
godnia sportowego, kiedy uczestnicy 
zagrali m.in. w piłkę nożną, siatkówkę 

czy piłkę ręczną, po tydzień twórczy 
pełen zimowych planet i ozdób walen-
tynkowych, a kończąc na warsztatach 
filmowych oraz wycieczce na lodowi-
sko. Łącznie w zorganizowanych 
przez GOK zajęciach uczestni-
czyło ponad 50 dzieci.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 
z zajęć i warsztatów zrealizowanych  
w czasie ferii zimowych w GOK-u.

Seniorzy z radwanickiego Klu-
bu Seniora „Optymiści” dzia-

łającego przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Radwanicach 
spotkali się w lutym na wieczor-
ku karnawałowo – walentynko-
wym, który odbył się w remizie 
OSP w Radwanicach. Spotka-
niu towarzyszyły tańce, śpiewy  
i wspomnienia z lat młodości. 
Oprawą muzyczną zabawy zajął 
się pan Paweł Żyta, natomiast 
pyszny poczęstunek przygoto-
wały własnoręcznie panie z Klu-

bu Seniora. Serdeczny charakter 
spotkania nadał również obcho-
dzony siedemdziesiąty jubileusz 
jednej z seniorek. Uczestnicy za-
bawy oraz organizatorzy mają 
nadzieję, że takie spotkania 
będą odbywały się częściej.

    Wieczorek karnawałowo - walentynkowy KLUBU SENIORA

  FERIE z GOKiem
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W tym roku Dzień Ko-
biet w Gminie Rad-

wanice obchodziliśmy 6 
marca w sali OSP Radwani-
ce. Na początku spotkania  
Wójt Gminy Paweł Piwko 
złożył wszystkim paniom 
życzenia i wręczył kwiaty. 
W tym szczególnym dniu  
zaprezentowany został 

program artystyczno-sa-
tyryczny, w  którym wy-
stąpiły dzieci i młodzież  
z terenu Gminy Radwanice 
i okolic, panowie z Rad-
wanickiego Klubu Seniora 
„Optymiści” oraz Zespół 
Ludowy „Brzegowiacy”  
z Brzegu Głogowskiego. 
Organizatorem spotkania 
był GOK Radwanice.

Bardzo miło jest nam poinfor-
mować, że Gminny Ośrodek 

Kultury w Radwanicach pozyskał 
środki z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego na re-
alizację zadania „Kompleksowy 
zakup wyposażenia do organiza-
cji imprez plenerowych”.
Kwota dofinansowania wynosi 
65 000 zł. 
Głównym celem zadania jest 

wprowadzenie wysokich stan-
dardów i podwyższenie jakości 
świadczonych usług w zakresie 
upowszechniania i udostępnia 
kultury w Gminie Radwanice po-
przez zakup sprzętu plenerowe-
go. Zadanie realizowane będzie 
od 1.02.2015 r. do 14.12.2015 r.
Zadanie dofinansowane jest  
z budżetu Gminy w kwocie  
10 tys. zł.

    DOTACJE DLA GOK

    DZIEŃ KOBIET w Gminie Radwanice

W  dniu 07.02.2015 r. w obiektach 
Gimnazjum w Radwanicach 

odbył się IV Turniej Tenisa Stołowe-
go o Nagrodę Wójta Gminy Radwa-
nice. Współorganizatorami Turnieju 
był  UKS przy Gimnazjum oraz Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Radwanicach.  
W zawodach rozegranych w 3 grupach 
wiekowych udział wzięło 24 zawod-
ników m.in. z Sieroszowic, Buczyny, 
Łagoszowa Wielkiego i Radwanic.  
W poszczególnych grupach zwycięzca-
mi zostali:
GRUPA GIMNAZJALNA:
I  – miejsce – Patryk  Droszczak
II – miejsce – Grzegorz Włódarczyk
III – miejsce – Bartek Karliński
GRUPA PONADGIMNAZJALNA:
I  – miejsce – Tomasz Karliński
II – miejsce – Kamil Niemasz
III – miejsce – Mateusz Tkacz
GRUPA  30 +

I – miejsce – Wiesław Kędzia
II – miejsce – Sławomir Bartnicki
III – miejsce – Grzegorz Kukła
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe sta-
tuetki ufundowane i wręczone przez  
Pawła Piwko – Wójta  Gminy. Ponadto 
wymienieni zawodnicy otrzymali dy-
plomy oraz zesta-
wy paletek do gry 
w tenisa. Nagrodę 
dla najlepszego 
zawodnika  ufun-
dowaną i wręczo-
ną przez  Dyrek-
tora Gimnazjum  
Panią Stanisławę  
Trzeszcz otrzymał  
Wiesław Kędzia. 
Nad prawidłową  
organizacją oraz  
przebiegiem Tur-
nieju czuwali Ce-

cylia Łakomiec, Anna Trochanowska, 
Rafał Pawlak oraz Zdzisław Śnioszek. 
Należy nadmienić, że Wójt Gminy brał 
czynny udział w Turnieju jako jeden  
z zawodników. Postanowiono, że Tur-
niej ten będzie kontynuowany w na-
stępnych latach.

    IV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO o Nagrodę Wójta Gminy Radwanice
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W dniu 14.03.2015 r.  komisja powołana przez Radę Gminy 
Radwanice wyłoniła zwycięzców konkursu pt. „Organi-

zacje społeczne dla mieszkańców gminy”.  I miejsce i nagrodę 
główną w wysokości 1500 zł otrzymało stowarzyszenie „Akty-
wiści Społecznej Integracji BEZ BALASTU” za projekt: „Latają-
ce Kino”, II miejsce i nagrodę 1000 zł – Oddział Gminny TPD 
w Radwanicach za „VII Bieg ku Pamięci Jana Pawła II”, na III 
miejscu znalazło się Stowarzyszenie „Bliżej Siebie”  z nagrodą 

w wysokości 500 zł za projekt „Dobra Książka Dla Rodziców”. 
GRATULUJEMY !
Celem konkursu była promocja działań podejmowanych przez 
organizacje społeczne, stowarzyszenia i grupy nieformalne,  
a także zwiększenie integracji wśród mieszkańców, poprzez po-
budzenie inicjatyw lokalnych służących zaspokojeniu ich po-
trzeb. Była to pierwsza edycja tego konkursu.  Zachęcamy do 
składania zgłoszeń w edycji bieżącej (termin mija 31.12.2015r.). 

Gmina Radwanice zakwalifikowała się do 
dwóch programów sportu powszechnego 

dla dzieci, organizowanych w 2015 r. Ich reali-
zacja odbywa się przy współpracy Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, Województwa Dolnośląskie-

go i gmin, natomiast operatorem jest Dolno-
śląska Federacja Sportu. Uczniowie szkół pod-
stawowych biorą udział w projekcie „Umiem 
Pływać” oraz „Multisport”. Pierwszy kierowany 
jest do uczniów klas I-III, którzy pod okiem in-

struktora nabędą podstawowe umiejętności 
pływania. Z naszej gminy zakwalifikowały się 
3 grupy 15-osobowe, które od marca jeżdżą  
na basen przy SP3 w Polkowicach. Z kolei 
drugi program – „Multisport” realizowany 
jest w Szkole Podstawowej w Buczynie. Są to 
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 
klas IV-VI, dzięki którym pragniemy upo-
wszechnić aktywność fizyczną wśród dzieci  
i młodzieży poprzez zapoznawanie z różny-
mi sportami, często nietypowymi jak np. mo-
dern ju-jitsu, czyli nowoczesny system walki 
wręcz, umożliwiający skuteczną samoobronę 
w sytuacji realnego zagrożenia.

   UMIEM PŁYWAĆ I MULTISPORT - programy sportowe dla uczniów szkół podstawowych

   Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Organizacje społeczne dla mieszkańców gminy”

Po raz kolejny nasza gmina zakwalifikowała się do projektu „Animator Moje Boisko - Orlik 2012”, w ramach którego 
na boisku wielofunkcyjnym przy Gimnazjum w Radwanicach prowadzone są zajęcia sportowe. Animatorzy, Zdzisław 
Śnioszek i Bartosz Różycki, zachęcają do śledzenia strony www.naszorlik.pl/radwanice-sportowa, na której znajduje się 
kalendarz z aktualnym planem zajęć.

W miesiącach kwiecień, maj, czerwiec Orlik będzie czynny w godzinach:
Poniedziałek - piątek         15:30 - 20:30
Sobota                                  10:00 - 14:00

W kwietniu planowany jest turniej piłki nożnej otwierający sezon na Orliku.

   „ANIMATOR MOJE BOISKO - ORLIK 2012”
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Podwórko NIVEA to kolejna akcja orga-
nizowana przez NIVEA Polska Sp. z o.o., 
w ramach której zostaną wybudowane 
niepowtarzalne place zabaw w 40 lokali-
zacjach w całej Polsce. Będą to rodzinne 
miejsca zabaw, w których rodzice i dzieci 
mogą w aktywny sposób wspólnie spę-
dzić czas.
Nasza gmina zgłasza 5 lokalizacji do gło-
sowania, na które zachęcamy: Drożów, 
Drożyna, Lipin, Nowa Kuźnia i Przesiecz-
na. Głosowanie poprzez stronę interneto-
wą zaczyna się od 01.04.2015 r. i potrwa do 
końca maja. Więcej informacji na stronie  
www.nivea.pl/podworko.

Do Szkoły Podstawowej w Radwani-
cach zawitał Dariusz Sztylka - wie-

loletni zawodnik i kapitan Śląska Wroc-
ław, drużyny ekstraklasy ligi piłki nożnej.  
W barwach tej drużyny rozegrał 263 ofi-
cjalne spotkania, zdobył Puchar Ekstra-
klasy, wicemistrzostwo Polski oraz mi-
strzostwo Polski.
Nasz gość rozpoczął swoją wizytę od 
przeprowadzenia zajęć sportowych z 

uczniami. Było mnóstwo ćwiczeń i za-
baw związanych z wprowadzeniem dzieci  
w świat piłki nożnej. Wszyscy bawili się 
doskonale. Następnie odbyło 
się spotkanie, podczas któ-
rego pan Dariusz opowiadał 
o swojej karierze. Uczniowie 

zadawali wiele pytań. Dowiedzieli 
się, że nasz gość ma 36 lat, a jego 
rodzinnym miastem jest Wrocław. 
Rozpoczynał swoją karierę jako 
junior w klubie „Wratislavia Wroc-
ław”, grał w klubach: „Zagłębie Lu-

bin”, „Polar Wrocław” i „Śląsk Wrocław”. 
Obecnie panowie prowadzą Piłkarską 
Akademię Mistrzów „Olympic” Wrocław.

Spotkanie z mistrzem 
odbyło się w ramach 
programu Mały Mistrz, 
w którym uczestniczą 
klasy I naszej szkoły. Od 
początku roku szkol-
nego dzieci na lekcjach 
wychowania fizycznego 

zaliczają przewidziane w programie te-
sty sprawnościowe oraz zdobywają róż-
ne sprawności. Wychowawczynie – Iza-
belę Jokiel i Martę Tarkowską  wspiera 
w działaniach nauczyciel wychowania 
fizycznego Bartosz Różycki. Uczniowie 
zdobyli już sprawność „turysta”. Obecnie 
pracują nad sprawnością „piłkarz”. Będą 
jeszcze m.in. „ „tancerz” i „lekkoatleta”. 
Przed pierwszoklasistami jeszcze wiele 
wyzwań. Należy przyznać, że podejmują 
je z ogromnym entuzjazmem.                                                   

W każdą środę 18:00 spotykamy się przy GOK Radwanice

   Rodzinne Podwórko NIVEA - Pomóż nam wygrać! 

   PIŁKARZ ŚLĄSKA WROCŁAW W RADWANICACH
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W dniach 13 i 14 lutego odbyły się dwa turnieje piłki 
ręcznej organizowane w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach 
(Mistrzostwa Powiatu) oraz V Turniej Walentynkowy or-
ganizowany przez Gimnazjum nr 5 w Głogowie. W obu 
turniejach nasza drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Rad-
wanicach zajęła II miejsce.

W  tym roku już po raz 14-ty mło-
dzież Gimnazjum w Radwani-

cach włączyła się w działania Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej   Pomocy. 
Celem tegorocznego Finału była pomoc 
„Dla podtrzymania wysokich standar-
dów leczenia dzieci na oddziałach pedia-
trycznych i onkologicznych oraz godnej 
opieki medycznej seniorów”.
Działające w szkole Młodzieżowa Rada 
Szkoły oraz Klub Wolontariatu pod opie-
ką Zdzisława Śnioszka i Beaty Niemczyk 
utworzyły Sztab Fundacji WOŚP,  który  
włączył się do XXIII Finału, przepro-
wadzając zbiórkę pieniężną w formie 
kwesty i aukcji gadżetów WOŚP. Dwu-
dziestu wolontariuszy w dniu 11.01.2015 

roku  zebrało kwotę 4.578,08 zł. Kwota ta 
świadczy o tym, że średnio każdy miesz-
kaniec Gminy Radwanice  przekazał po-
wyżej 1 zł na cele tegorocznego Finału. 
W porównaniu do ubiegłego roku udało 
nam się podnieść zebraną sumę o kwotę 
ok. 1 tysiąca zł. Młodzież kwestowała na 
terenie Gminy Radwanice, jak również za 
zgodą Wójta na terenie Gminy Gaworzy-
ce. 
Podsumowaniem działalności Sztabu 
była przeprowadzona w dniu  14.01.2015 
r.  wśród  młodzieży i pracowników Gim-
nazjum aukcja gadżetów otrzymanych 
od Fundacji,  
w trakcie 
której zebra-
no 447,00 zł. 
Łączna ze-
brana kwota 
przekroczy-
ła 5 tysięcy. 
Była to jed-
n o c z e ś n i e 
okazja  do 
w r ę c z e n i a 
w s z y s t k i m 
wolontariu-
szom po-
d z i ę k o w a ń 

za włożony wysiłek i serce przy realizacji 
Finału. Podziękowania skierowano także 
do rodziców wolontariuszy za ich wkład 
i zaangażowanie. Dużej pomocy udzieliła 
nam załoga Rewiru Dzielnicowych Poli-
cji w Radwanicach pod kierownictwem  
Marcina Andrzejaka przeprowadzając 
szkolenie dla wolontariuszy, jak również 
czuwając w dniu kwesty nad bezpieczeń-
stwem patroli WOŚP. Osobne słowa po-
dziękowania  kierujemy do mieszkańców 
Naszej Gminy za ich hojność i pomoc  
w realizacji celu, jaki postawili przed sobą 
wolontariusze.

14 stycznia 2015 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie  
z Seniorami nawiązujące tematyką do Świąt Bożego Na-

rodzenia. Uczniowie wystawili jasełka, które przypomniały 
nam wszystkim, że dobrem i miłością można dzielić się każ-
dego dnia roku i że to od nas samych zależy, jaka będzie nasza 
przyszłość. Spotkanie zakończyło się wspólną herbatką i po-
częstunkiem.

    23 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Gimnazjalistki na podium w turniejach 
piłki ręcznej!JASEŁKA W GIMNAZJUM
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Dnia 11 marca br. wśród uczniów 
klas szóstych szkół podstawowych 

Gminy Radwanice odbył się Gmin-
ny Konkurs Matematyczno-Przyrodni-
czy pod nazwą „Na Finiszu”. Jednym  
z celów konkursu jest systematyczne 

przygotowywanie 
uczniów do spraw-
dzianu wiedzy po 
6 kl. szkoły pod-
stawowej. Orga-
nizatorem oraz 
opiekunem repre-
zentacji  Szkoły 
Podstawowej w Bu-
czynie była Elżbie-
ta Korzeniowska 
- nauczycielka ma-
tematyki i przyrody.  
Z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego 

udział wzięły dwie drużyny przygoto-
wane pod opieką Katarzyny Czaczyk.  
Konkurs podzielony został na dwa eta-
py – test oraz bieg do mety. W pierw-
szym etapie uczestnicy przez 40 min. 

rozwiązywali test.  Trzech uczniów, 
którzy zdobyli największą liczbę pkt.  
w swojej drużynie przeszło do kolejne-
go etapu. Zespół Szkolno-Przedszkolny 
reprezentowali: klasa 6a – Borys Kiszy-
niew, klasa 6b - Karina Maciejewska, 
natomiast Szkołę Podstawową w Bu-
czynie – Damian Kłos. W drugim eta-
pie uczestnicy musieli pokonać trasę 
wyznaczoną śladami stóp i podążając 
w kierunku mety odpowiadali na krót-
kie pytania, samodzielnie lub z pomocą 
kolegów z klasy. Nad przebiegiem kon-
kursu czuwała komisja składająca się  
z opiekunów szkolnych drużyn. 
Zwycięstwo w dogrywce przypadło 
Borysowi Kiszyniew, drugie miejsce 
Damianowi Kłos a trzecie Karinie Ma-
ciejewskiej. GRATULUJEMY !

   SP BUCZYNA - gminny konkurs „NA FINISZU”

W roku szkolnym 2014/15 kla-
sa I bierze udział w realizacji 

projektu „Mały Mistrz”. Zajęcia pro-
wadzą: Sylwia Skoczek-Waliszewska 
wychowawca klasy I oraz Barbara 
Marciniak – nauczyciel wychowania 
fizycznego. W ramach prowadzo-
nych zajęć pierwszoklasiści zdobyli 
już sprawności: Piłkarz i Gimna-
styk. W związku z brakiem śniegu  
i niemożnością zrealizowania 
sprawności związanej ze sportami 
zimowymi zaproponowano ucz-
niom sprawność: Ju-jitsu – sporty 
walki, wykorzystując kwalifikacje 

nauczyciela wychowania fizycznego, 
który posiada stopień  instruktora  
tej dyscypliny.

   MODERN JU-JITSU w Buczynie
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   ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W RADWANICACH

Uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego, w dniu 

17.02.2015 r. wzięli udział w Mistrzo-
stwach Powiatu w Piłce Ręcznej. Ry-
walizacje o tytuł mistrza zakończyli 
na III miejscu, ustępując tylko zespo-
łowi z Polkowic i Chocianowa, która 
zajęła I miejsce. W składzie drużyny 
z Radwanic byli: Krystian Kijaszko, 
Kasjan Frankowski,  Marcel Śmieta-
na, Mateusz Zaorski, Konrad Gande-

cki, Mateusz Hynek, Tobiasz Januszko  
i Wojciech Nogaj. 
Tego samego dnia w Białołęce od-
był się Strefowy Halowy Turniej Pił-
ki Nożnej.  Drużyna w niepełnym 
składzie (Kacper Ciupak, Marcel 
Śmietana, Mateusz Zaorski, Konrad 
Gandecki, Mateusz Hynek, Tobiasz Ja-
nuszko i Wojciech Nogaj) znów zajęła 
III miejsce przegrywając z gospoda-
rzami i zwycięską drużyną ze Ścinawy.

„Mistrz Klawiatury” - to kolejny 
konkurs, w jakim zmierzyli się nasi 
uczniowie. Powiatowy Konkurs In-
formatyczny odbył się 10 marca br. 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. 
Do Radwanic, wraz z opiekunami, 
przyjechali uczniowie reprezentu-
jący szkoły powiatu polkowickiego. 
Zadaniem uczestników było prze-
pisanie, zgodnie z instrukcją i ogra-

niczeniem czasowym podanego 
tekstu. Zwycięstwo przypadło Jaku-
bowi Opyrchał - uczniowi SP nr. 1  
w Polkowicach. Drugie miejsce 
zajął Damian Kłos – uczeń SP  
w Buczynie, a trzecie Roksana Że-
rebecka z ZSP w Radwanicach. 
Ponadto wyróżnienie otrzymała 
Karina Maciejewska z ZSP w Rad-
wanicach.

11 marca br. był Dniem 
Języka Angielskiego.  

W ZSP w Radwanicach odby-
ła się VII edycja Powiatowego 
Konkursu Języka Angielskie-
go „We Love Great Britan” 
dla uczniów klas IV-VI szkół 
podstawowych. Do konkursu 
z 9 szkół powiatu przystąpiło 
27 uczniów. W pierwszej, in-
dywidualnej części uczniowie 
zmagali się z testem wiedzy  

o krajach anglojęzycznych, 
testem leksykalno-gramatycz-
nym i rozumienia ze słuchu. 
Drugi etap, drużynowy pole-
gał na rozwiązywaniu zagadek 
oraz gier. Pierwsze miejsce  
i Przechodni Puchar Starosty 
otrzymała drużyna z Grębo-
cic. Drugie miejsce zajęli ucz-
niowie SP nr 1 w Polkowicach 
a trzecie drużyna z Jędrzycho-
wej.

   PRZEDSZKOLAKI SIĘ NIE NUDZĄ

Do dzieci z radwanickiego przedszko-
la zapraszani są „ciekawi ludzie”, 

którzy prezentują swój zawód, rozmawia-
ją z dziećmi i uczą wielu mądrych i in-
teresujących rzeczy.  Przedszkole odwie-
dził już policjant i pielęgniarka. Ostatnie 
spotkanie odbyło się z  Panią Anną Wel-
ner z Przemkowskiego Parku Krajobra-
zowego, która przygotowała dla dzieci 
lekcję przyrody. Poprzez opowiadania  
i zabawę przedstawiła dzieciom postać 
sowy. Przedszkolaki 
odbywają również 
spotkania z pa-
nią „Witaminką” 
– dietetykiem 
przedszkola, dzię-
ki której poznają 
wartości odżywcze owo-
ców, warzyw i produktów. 
Nasze przedszkole dołączyło się do akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom”. W grupie 
5-6 latków rodzice czytają dziecku wy-
losowanemu przez Panią książeczkę pt. 
„Zuzia idzie do dentysty”, 
następnie zwracają 
ją na drugi dzień.   
W ten sposób ma-
l u c h y 

uczą się, 
że war-

to dbać 
o zęby 

oraz oswajają się  
z dentystą. Książeczka opowiada o 

tym, jak wizyta u dentysty staje się 
świetną przygodą. Również w ramach ak-
cji dzieci odwiedzają Gminną Bibliotekę 
Publiczną, gdzie poznały kodeks czytel-

nika i biorą udział w prowadzonych tam 
zajęciach.
Przedszkolaki obchodzą wszelkiego ro-

dzaju uroczystości i święta. Ostatnim 
ważnym dla nich wydarzeniem 

był „Dzień Babci i Dziadka”. 
Dla swoich babć i dziadków 
przygotowali pamiątkowe 
serca oraz program artystycz-

ny, w którym zaprezentowały 
swoje umiejętności recytatorskie, 

taneczne i wokalne. Swoim występem ca-
łość uświetniła nasza  nauczycielka Ewa 
Krawczyk śpiewając piosenkę Czesła-
wa Niemena i grając na saksofonie oraz 
ukraiński zespół Otawa.
Życie naszych przedszkolaków jest pełne 
wydarzeń i atrakcji, które uczą i pozwa-
lają rozwijać się we właściwym kierunku.
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Lp. DRUŻYNY MECZE WYGRANA REMIS PORAŻKA BRAMKI PUNKTY

1 DRAGON JACZÓW 15 12 0 3 43/17 36
2 ODRA CHOBIENIA 15 11 3 1 40/21 36
3 ZRYW KOTLA 15 9 5 1 70/29 32
4 PŁOMIEŃ RADWANICE 15 10 1 4 57/26 31
5 POGOŃ GÓRA 15 9 2 4 46/21 29
6 LZS BUCZYNA 15 9 2 4 39/25 29
7 VICTORIA SICINY 15 9 2 4 50/37 29
8 KS ŁAGOSZOWIA ŁAGOSZÓW 15 7 2 6 35/40 23
9 KORONA CZERNINA 15 7 1 7 58/44 22
10 SOKÓŁ JERZMANOWA 15 5 1 9 28/47 16
11 GWARDIA BIAŁOŁĘKA 15 4 2 9 30/44 14
12 ORZEŁ CZERNA 15 4 0 11 26/48 12
13 LZS OSTASZÓW 15 4 0 11 30/41 12

14 TĘCZA KWIELICE 15 3 1 11 23/71 10
15 ZAWISZA SERBY 15 2 2 11 24/59 8
16 ISKRA DROGLOWICE 15 2 2 11 21/50 8

Od stycznia „Płomień” Radwanice i „Zadzior” Buczyna przygotowują się do rundy wiosennej sezonu 2014/2015. Pod 
czujnym okiem trenerów Konrada Janczak (Płomień) i Mariusza Jurak (Zadzior), walczą o awans do Klasy Okręgowej. 
W sezonie przygotowawczym rozegrali kilka meczy sparingowych.  

   PŁOMIEŃ I ZADZIOR PRZED RUNDĄ REWANŻOWĄ

PŁOMIEŃ RADWANICE

Amator Wierzchowice - Płomień Radwanice (2:8)

Zamet Przemków - Płomień Radwanice (1:6)

KGHM ZANAM Polkowice - Płomień Radwanice (2:5)

Arkon Przemków - Płomień Radwanice (3:2)

Orla Wąsosz - Płomień Radwanice (3:3)

Stal Chocianów - Płomień Radwanice (3:1)

KGHM ZANAM Polkowice - Płomień Radwanice (3:4)

ZADZIOR BUCZYNA
 

Grom Gromadzyń Wielowieś - KS Zadzior Buczyna (8:2)

Odra Chobienia - KS Zadzior Buczyna (8:1)

Dragon Jaczów - KS Zadzior Buczyna (2:5)

Zamet Przemków - KS Zadzior Buczyna (3:2)

LZS Nowa Wieś Lubińska - KS Zadzior Buczyna (1:3)

TABELA LIGOWA A KLASY

ŻYCZYMY AWANSU DO KLASY OKRĘGOWEJ!
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BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY RADWANICE

          1/ Wójt Gminy                                                                                                     tel. 76/831-14-78
          2/ Referat Finansowy
       - Skarbnik Gminy     tel. 76/759-20-36
     - z-ca skarbnika gminy    tel. 76/759-20-24
   - stanowisko ds. dochodów i płac                                                 tel. 76/759-20-39
   - stanowisko ds. wydatków budżetowych                                      tel. 76/759-20-23
   - stanowisko ds. księgowości i kasy                   tel. 76/759-20-18
   - stanowisko ds. wymiaru podatków lokalnych                            tel. 76/759-20-17
   - stanowisko ds. księgowości podatkowej                                    tel. 76/759-20-35
         3/ Referat Organizacyjny 
   - Sekretarz Gminy    tel. 76/759-20-33
   - stanowisko ds. wniosków i dotacji                                              tel. 76/759-20-42
   - stanowisko ds. promocji, projektów i OSP                                tel. 76/759-20-19
   - stanowisko ds. oświaty i zdrowia                  tel. 76/759-20-25
   - stanowisko ds. kadr i obsługi rady gminy                 tel. 76/831-14-78
   - stanowisko ds. biura obsługi klienta              tel. 76/759-20-21
   - stanowisko ds. informatyki                tel. 76/759-20-16
    4/ Referat obywatelski
   - Z-ca Kierownika USC i dowody osobiste                                           tel. 76/759-20-34
   - stanowisko d/s obywatelskich                                                        tel. 76/759-20-15
   5/ Referat gospodarczy
   - Kierownik referatu - stanowisko ds. zamówień publicznych           tel. 76/759-20-40
   - stanowisko ds. inwestycji i remontów                                            tel. 76/759-20-26
   - stanowisko ds. komunalnych i ochr. środ.                tel. 76/759-20-37
   - stanowisko ds. melioracji i leśnictwa                tel. 76/759-20-27
   - stanowisko ds. drogownictwa                 tel. 76/759-20-28
   - stanowisko ds. planowania przestrzennego                tel. 76/759-20-38

DANE URZĘDU GMINY

Gmina Radwanice
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice
NIP 692-22-56-490
tel.: 76/831-14-78
fax.: 76/831-13-61

adres e-mail: sekretariat@radwanice.pl

Godziny pracu Urzędu:
poniedziałek - wtorek   7:30 - 15:30

środa    8:00 - 16:00
czwartek - piątek    7:30 - 15:30

W sprawach skarg, wniosków i zapytań Wójt Gminy Radwanice przyjmuje 
w każdą środę w godzinach 15:00 - 17:00

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Polub stronę na fb i trzymaj z nami formę!   
https://www.facebook.com/grtrzymaforme
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