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Szanowni mieszkańcy

 Bardzo dziękuję za pozytywny odbiór pierwszego wy-
dania „Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy Radwanice”. 
Państwa słowa uznania z pewnością przyczynią się do jeszcze 
większej aktywności na rzecz przekazywania informacji z te-
renu naszej gminy.
 W drugim numerze „Biuletynu” piszemy o kolejnych 
ważnych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, zwracamy 
uwagę na estetykę naszych wsi oraz sięgamy do historii nasze-
go regionu. Szczególnie chciałbym Państwa zachęcić do zapo-
znania się z historią miejscowości z terenu Gminy. Począwszy 
od tego wydania będziemy publikować stare fotografie oraz 
wspomnienia mieszkańców. Będzie można porównać, jak 
zmieniały się nasze ulice, domy na przestrzeni lat. Zaczynamy 
od Borowa.
               W miesiącu czerwcu zachęcam państwa do wspólnego świętowania. Po raz pierwszy 
obchodzimy „Dni Gminy Radwanice”. Mam nadzieję, że program, który przygotowaliśmy, spo-
doba się Państwu, a wydarzenie na stałe zagości w kalendarzu imprez kulturalnych. Główne uro-
czystości odbędą się w sobotę 27.06.2015 r. o godz. 15:00 w parku w Radwanicach. W niedzielę 
natomiast przeniesiemy się do Jakubowa. Serdecznie zapraszam.

                                                                                       Pozdrawiam
           Wójt Gminy Radwanice
                  Paweł Piwko

    HERB GMINY RADWANICE

Herb Gminy został uchwalony  
w dniu 30 marca 1998 roku. 

Tarcza będąca polem dla godła jest 
kroju tarczy późnogotyckiej. W błę-
kitnym polu tarczy srebrny pelikan 
zwrócony w lewo z uniesionymi ku 
górze skrzydłami, lekko rozsunięty-
mi – kieruje głowę z wielkim dzio-
bem ku piersi. U łap pelikana – pod 
piersią ptaka znajduje się troje ma-
łych piskląt z głowami i dziobami 
zwróconymi ku górze. Z rozrywanej 
dziobem pelikana piersi kapią na 
pisklęta krople krwi.

Herb nawiązuje do dwóch pieczę-
ci wsi Przesieczna znajdujących się  
w archiwum państwowym we Wroc-

ławiu /dawnej Andersdorf i Andrze-
jów/. Pieczęci te były jednymi z kil-
kunastu eksponatów archiwalnych 
z terenu obecnych granic gminy 
przedstawionych Radzie Gminy na 
sesji w dniu 10 lutego 1998 r. Rada 
wybrała do ukształtowania herbu 
Gminy Radwanice pieczęcie Prze-
siecznej.  

Ukazanie pelikana w pieczęciach 
historycznych oraz w herbie Gminy 
Radwanice symbolizuje gotowość 
poniesienia ofiar dla najbliższych, 
oddanie społeczeństwu. Jest to sym-
bol niewinności i troski rodziciel-
skiej – pelikan karmiący krwią swoje 
pisklęta.
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4 maja rozpoczęła się przebudowa części 
żywieniowo – socjalnej przedszkola gmin-
nego w Radwanicach przy ul. Sportowej 6. 

W zakres robót wchodzi:  
a) pogłębienie posadzki piwnic, 
b) wyburzenie klatek schodowych i zastą-
pienie ich nowymi, żelbetowymi, 
c) remont i przebudowa pomieszczeń kuch-
ni i stołówki, 
d) podwyższenie fragmentów ścian podłuż-
nych w strefie poddasza i przebudowa da-
chu, 
e) ocieplenie ścian zewnętrznych i piwnicz-
nych, stropu nad poddaszem i fragmentów 
dachu, 

f) wymiana zniszczonego pokrycia dacho-
wego, 
g) wykonanie nowej wentylacji grawitacyj-
nej i spalinowej oraz wyciągowej mecha-
nicznej.

Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany 
Zenon Stocki, 67-100 Nowa Sól, ul. Zakątek 
14 za kwotę brutto: 959 332,10 zł. Umowę 
zawarto w dniu 10 kwietnia 2015 r. Termin 
realizacji przewidziany jest do końca sierp-
nia br. 
Po skończonych pracach dzieci i pracownicy 
będą mogli korzystać z nowego obiektu.

    NOWE ZAPLECZE ŻYWIENIOWO SOCJALNE W ZSP RADWANICE

Umowę na rozbudo-
wę sieci wodocią-

gowych w miejscowości 
Radwanice i Jakubów 
zawarto w dniu 15 maja 
2015 r. w wyniku postę-
powania przetargowego 
przeprowadzonego w 

trybie przetargu nie-
ograniczonego  z wyko-
nawcą EKOMBUD Przed-
siębiorstwo Budowlano 
– Usługowe z Biedrzy-
chowej. Wartość robót 
wynosi 151 746,91 zł. 
Inwestycja jest współ-

finansowana przez 
właścicieli działek przy 
udziale 50%, a pozosta-
łe 50% finansuje Gmina 
Radwanice.
Długość sieci w Jakubo-
wie wyniesie ok. 430 m, 
w Radwanicach ok. 80 m. 

    ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W JAKUBOWIE I RADWANICACH
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    WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Zgodnie z uchwałą Nr III/15/14 Rady 
Gminy w Radwanicach z dnia 30 

grudnia 2014 r. we wszystkich sołe-

ctwach przeprowadzone zo-
stały wybory sołtysów i rad 
sołeckich. Zgodnie ze statuta-
mi sołectw zebrania wyborcze 
zwołał Wójt Gminy Paweł Piw-
ko, który przewodniczył zebra-
niom w okresie od 19 marca do 
13 kwietnia 2015 r. Głosowanie 
nad kandydatami zgłoszonymi 
przez mieszkańców odbywało 
się tajnie zarówno na sołtysa 
jak i na członków rad sołeckich.
Frekwencja na zebraniach oscy-
lowała w granicach 35 % osób  

uprawnionych do głosowania. W wyni-
ku przeprowadzonych wyborów zmia-
ny sołtysa nastąpiły w 7 sołectwach tj.: 

Buczyna, Drożów, Lipin, Przesieczna, 
Radwanice, Sieroszowice, Strogoborzy-
ce. Natomiast w 6 sołectwach ponownie 
zostali wybrani urzędujący dotychczas 
sołtysi. Rady sołeckie zgodnie ze statu-
tami sołectw liczą od 2 do 6 członków.

Sołectwo BUCZYNA
  Sołtys: Wioletta Kłos, 
             tel. 793 008 124
  Rada Sołecka:  
 1) Wioletta Kot
 2) Angelika Kot
 3) Danuta Latus
 4) Mieczysława Bilińska
 5) Tomasz Kłos

Sołectwo DROŻÓW
  Sołtys: Emil Klub, 
             tel. 691 188 612
  Rada Sołecka:
 1) Dominik Garbacz
 2) Piotr Nazar

Sołectwo DROŻYNA
  Sołtys: Joanna Krell, 
             tel. 724 884 204
  Rada Sołecka:
 1) Agnieszka Tkacz
 2) Wiesław Jaworski
 3) Krystyna Szozda
 4) Zygmunt Babiracki

Sołectwo JAKUBÓW
  Sołtys: Władysław Mamzer
 tel. 695 949 795
  Rada Sołecka:
 1) Marta Chodorowska
 2) Stanisław Chmiel
 3) Halina Mamzer
 4) Anna Ignas
 5) Krzysztof Staszak
 6) Zbigniew Ligocki

Sołectwo KŁĘBANOWICE
  Sołtys: Mieczysław Dąbrowski
 tel. 693 870 382
  Rada Sołecka:
 1) Andrzej Orda
 2) Krzysztof Sip
 3) Danuta Czuchro
 4) Grzegorz Grochowski
 5) Elżbieta Loreth

Sołectwo LIPIN
  Sołtys: Małgorzata Kulig
 tel. 605 094 994
  Rada Sołecka:
 1) Magdalena Dąbrowska
 2) Marzena Wyrwa
 3) Andrzej Gania
 4) Katarzyna Łaszewska

Sołectwo 
ŁAGOSZÓW WIELKI

  Sołtys: Józef Olejnik
 tel. 768 311 148
  Rada Sołecka:
 1) Mirosław Stemplewski
 2) Aldona Cyran-Katulska
 3) Franciszek Nabożny
 4) Henryk Łużak 

Sołectwo NOWY DWÓR
  Sołtys: Teresa Kancerek
 tel. 785 990 614
  Rada Sołecka:
 1) Wioletta Cirka
 2) Jadwiga Osikowska
 3) Krystyna Jagielska
 4) Jerzy Cirka
 5) Zdzisława Gołębiewska

Sołectwo NOWA KUŹNIA
  Sołtys: Paweł Kiełb
 tel. 603 224 383
  Rada Sołecka:
 1) Krzysztof 
      Lelicki-Jeżewski
 2) Anna Sikora
 3) Ewa Wątroba
 

Sołectwo PRZESIECZNA
  Sołtys: Kamila Rusinko
 tel. 781 504 676
  Rada Sołecka:
 1) Agnieszka Olejnik
 2) Henryk Kowalski
 3) Mirosław Najwer
 4) Marta Cybińska

Sołectwo RADWANICE
  Sołtys: Barbara Kula
 tel. 603 357 372
  Rada Sołecka:
 1) Wioletta Rzepka
 2) Paweł Steciąg
 3) Roman Kawałko
 4) Ewa Sobocka

Sołectwo SIEROSZOWICE
  Sołtys: Mariusz Fituła
 tel. 665 163 116
  Rada Sołecka:
 1) Wojciech Tylczyński
 2) Marek Rekis
 3) Sławomir Radłowski
 4) Urszula Dąbrowska
 5) Adam Smętek
 6) Agnieszka Krawczyk

Sołectwo 
STROGOBORZYCE

  Sołtys: Piotr Gąska
 tel. 793 929 553
  Rada Sołecka:
 1) Justyna Strycharska
 2) Patryk Poźniak
 3) Aleksandra Gardyjas
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    FUNDUSZ SOŁECKI jako forma udziału mieszkańców sołectwa w budżecie gminy

Fundusz sołecki został utworzo-
ny na mocy ustawy o funduszu 

sołeckim, która upoważnia Radę 
Gminy do wydzielenia, bądź nie,  
w budżecie gminy środków finansowych 
do dyspozycji sołectw. Środki te, zgodnie 
z art. 2 ust.6 ustawy, są przeznaczone na 
realizację przedsięwzięć, które służą po-
prawie warunków życia mieszkańców 
i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
W marcu 2015 roku Rada Gminy podjęła 
uchwałę o wyodrębnieniu funduszu so-
łeckiego w 2016 roku co skutkuje tym, 
że począwszy od roku 2016 fundusz ten 
będzie funkcjonował w ramach budżetu 
gminy.
Ustawa o samorządzie gminnym określa, 
jakie sprawy należą do zadań własnych 
gminy, które winny być zaspokajane 
przez organy gminy. Do tych zadań nale-
żą sprawy ujęte w art. 7, zgodnie z któ-
rych to sołectwa mogłyby partycypować 
w zadaniach o mniejszych nakładach fi-
nansowych takich jak:

1/ utrzymanie 
    a/ świetlic wiej-
skich,
    b/ boisk i placów 
zabaw,
    c/ terenów zielo-
nych,
    d/ dróg, chodni-
ków, placów,
    e/ czystości i po-
rządku,
    f/ obiektów uży-
teczności publicznej
       - przystanków au-
tobusowych
       - zatok, skwerów
       - remiz OSP,
       - poboczy dróg gminnych.
3/ współfinansowanie – partycypacja  
w zadaniach realizowanych przez gminę,
4/ współfinansowanie wniosków  
o środki pozabudżetowe,
5/ promocję sołectwa w ramach promo-
cji gminy.

Oto tylko kilka przykładów dobrych praktyk  
wykorzystnia funduszu sołeckiego:

25 marca br. na Sesji Rady Powiatu roz-
strzygnięto Konkurs „Na najlepszą ini-
cjatywę społeczną służącą podniesieniu 
estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”. 
Miejscowości z naszej gminy otrzymały 
następujące nagrody:
Za zajęcie II miejsca miejscowość Siero-
szowice otrzymała 4.000 zł. IV miejsce 
i nagrodę w wysokości 2.500 zł zdobyła 
miejscowość Kłębanowice. Wyróżnie-
nia i nagrody w kwocie 1.000 zł otrzy-
mały sołectwa: Jakubów, Lipin, Nowa 

Kuźnia, Nowy Dwór. Pozostałe miej-
scowości z naszej gminy, które brały 
udział w konkursie, otrzymały nagrody 
w kwocie 800 zł: Radwanice, Strogo-
borzyce, Buczyna, Łagoszów Wielki  
i Przesieczna.
W sumie do XV edycji konkursu zgłosiło 
się 35 sołectw z Powiatu Polkowickiego. 
Przyznane nagrody przekazane zostaną 
jako pomoc finansowa w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na realizację 
zadań służących podniesieniu estetyki 

wsi. Laureatom gratulujemy!
Natomiast do XVI edycji konkursu na rok 
2015 zgłosiły się wszystkie miejsco-
wości z naszej gminy.  Do 30 września 
trwa realizacja zadeklarowanych zadań, 
z których sołectwa muszą się rozliczyć 
do 15 października. 
Liczymy na kolejne sukcesy naszych 
miejscowości i zachęcamy do zaanga-
żowania się mieszkańców w pomoc 
przy realizacji. Wspólną pracą może-
my osiągnąć znacznie więcej.

    11 Sołectw z Gminy Radwanice nagrodzonych w Powiecie

Partycypacja w kosztach 
budowy alejki z Radwanic do 
Łagoszowa Wielkiego     

Zagospodarowanie stawu 
w Sieroszowicach

Doposażenie 
placu zabaw  

w Buczynie

Lp. MIEJSCOWOŚĆ DATA
1. Buczyna 25.09.2015 r.
2. Drożów 04.09.2015 r.
3. Drożyna 14.09.2015 r.
4. Jakubów 17.09.2015 r.
5. Kłębanowice 21.09.2015 r.
6. Lipin 10.09.2015 r.
7. Łagoszów Wielki 18.09.2015 r.
8. Nowa Kuźnia 11.09.2015 r.
9. Nowy Dwór 22.09.2015 r.
10. Przesieczna 08.09.2015 r.
11. Radwanice 07.09.2015 r.
12. Sieroszowice 24.09.2015 r.
13. Strogoborzyce 15.09.2015 r.

Harmonogram zebrań sołeckich w sprawie 
podziału środków funduszu sołeckiego na 
rok 2016. Wszystkie zebrania o godz. 18:00.
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    ESTETYKA WSI - zadbajmy razem o wygląd naszej gminy

Niestety, nie wszyscy miesz-
kańcy naszej Gminy mają 

odpowiedni stosunek do miej-
sca, w którym mieszkamy,  
a w przyszłości będą żyły nasze 
dzieci.
Miejmy świadomość tego, że 
koszty sprzątania i wywozu 
śmieci z „dzikich wysypisk” 
obciążają nie Urząd Gminy,  
a wszystkich mieszkańców, więc 
w naszym wspólnym interesie 
jest dbanie o porządek. 
Takie dzikie wysypiska śmieci w 
miejscach publicznych bardzo 
niekorzystnie wpływają na wy-

gląd naszej gminy i źle świadczą 
o jej mieszkańcach. Wspólnie 
dbajmy o porządek wokół nas i 
nie wyrzucajmy odpadów do ro-
wów, lasów, rzek.
Od kwietnia bezpłatnie można 
wywozić odpady do Centralne-
go Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych w 
Polkowicach (więcej informacji 
na stronie obok).

    Poniżej przedstawiamy tylko kilka miejsc z naszej okolicy:

Teren za osiedlem leśnym  
w Radwanicach

PSZOK w Lipinie

Uszkodzone ogrodzenie placu zabaw  
w Radwanicach

PSZOK przy Gminnym Ośrodku Kultury

Teren przy starej roszarni

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko
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Na terenie gminy zlokalizowane są  43 Punkty 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-

nych, w których mieszkańcy mogą  składować po-
segregowane odpady – papier, szkło, plastik, metal.
Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych mieści się przy ul. Działkowej w Pol-
kowicach, w sąsiedztwie składowiska odpadów (za 
kopalnią Rudna Główna, w kierunku Tarnówka). 
Od 1 kwietnia wszyscy mieszkańcy ośmiu związ-
kowych gmin (w tym również Gminy Radwanice) 
mogą w Punkcie bezpłatnie oddać niemal wszyst-
kie odpady, które powstały w naszym gospodar-
stwie domowym.

    CENTRALNY PSZOK - BEZPŁATNY ODBIÓR ODPADÓW

    DZIAŁAJ LOKALNIE

Znamy wyni-
ki IX edycji 

Programu „Dzia-
łaj Lokalnie” na 
Wzgórzach Dal-
kowskich. Do kon-
kursu zgłoszono 
64 projekty z 12 
gmin, tj. Gmina 
Gaworzyce, Grę-
bocice, Radwani-

ce, Jerzmanowa, Polkowice i Żukowice 
z terenu woj. dolnośląskiego oraz Nowe 
Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, By-
tom Odrzański, Niegosławice i Brzeź-
nica z woj. lubuskiego. W tegorocznej 
edycji konkursu do dofinansowania wy-

brano aż 39 projektów na łączną kwotę 
170.000 zł. Nabór wniosków trwał od 
13 kwietnia do 13 maja 2015 r. W tym 
okresie organizacje pozarządowe oraz 
grupy nieformalne mogły się ubiegać 
o dotacje do 6 tys. zł w formie zaliczki 
na realizację zadania służącego dobru 
wspólnemu. Aż 5 wniosków z naszej 
Gminy przeszło pozytywną ocenę for-
malną i merytoryczną i już w tym mie-
siącu rozpoczynają realizację założo-
nych zadań, które potrwają nawet do 
końca tego roku. Nasze zwycięskie pro-
jekty:
1. Akademia sportowej przygody (re-
alizator - grupa nieformalna „Akademia 
piłkarska - Strzał w dziesiątkę” z Radwa-

nic).
2. Jakubowskie Pierzajki (realizator - 
grupa nieformalna „Cuda, wianki - JAKU-
BOWIANKI” z Jakubowa).
3. Lipa produktem lokalnym (reali-
zator - grupa nieformalna „Społeczność 
Lipina”).
4. Sztuka tolerancji (realizator - grupa 
nieformalna „Grupa Mig Mig” z Radwa-
nic).
5. „Klub Wiejski – Reaktywacja” (rea-
lizator - grupa nieformalna „Mieszkańcy 
wsi Kłębanowice”).
Zwycięzcom GRATULUJEMY i zachę-
camy wszystkich do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji Programu Działaj 
Lokalnie.

W Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych mamy do dyspozycji: 
1. Rampę do rozładunku przywiezionych odpa-
dów według wskazanych frakcji. Tu wyrzucimy: 
folię plastikową, papier i tekturę, cegły, beton, ziemię 
i kamienie, tapety, płyty gipsowe, popiół, opony, od-
pady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, stoły, 
krzesła, dywany i inne przedmioty o nietypowych 
rozmiarach), odpady zielone, przedmioty metalowe 
i inne tzw. niepalne (jak armatura łazienkowa, ce-
ramika).
2. Blaszany budynek, w którym znajduje się Ma-
gazyn odpadów niebezpiecznych. Tu wyrzucimy 
m.in.:
     - baterie, akumulatory,
     - sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny 
     - drobne urządzenia AGD 
     - sprzęt RTV 
     - lampy, żarówki;
     - farby, kleje, żywice, oleje silnikowe, przekładniowe 
       i smarowe,
     - przeterminowane leki,
     - środki ochrony roślin, detergenty
     - opakowania po chemikaliach.
3. Duże kontenery, ustawione obok magazynu. Tu wyrzu-
cimy zużytą odzież, opakowania plastikowe i metalowe, szkło, 
a także odpady wielkogabarytowe (lodówki, zamrażarki, 
chłodziarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, urządzenia 

kuchenne, piece elektryczne, elektryczne płyty grzejne, mi-
krofalówki, inne urządzenia do gotowania i przetwarzania 
żywności, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, 
urządzenia klimatyzacyjne, wyciągi wentylacyjne i sprzęt 
konfekcjonujący).

Centralny PSZOK czynny jest  
od poniedziałku do piątku  
w godz. 12.00 – 19.00,  
w soboty w godz. 10.00 – 15.00.
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    NOWA SIEDZIBA BIBLIOTEKI GMINNEJ W RADWANICACH

Od 1 września 2015 
Gminna Biblioteka 

Publiczna zmieni swoją sie-
dzibę. Nowe pomieszczenia 
zostaną przygotowane w 
Gimnazjum w Radwanicach 
przy ulicy Sportowej 10. 
Zmiana podyktowana jest 
polepszeniem warunków 
funkcjonowania Gminne-
go Ośrodka Kultury, który 
do dyspozycji będzie miał 
cały budynek przy ulicy 
Szkolnej 5. Dzięki zmianie 
organizacyjnej zwiększy 
się dostępność sal dla GOK  
i mieszkańców. Planowane 

jest również stworzenie 
punktu konsultacyjnego 
Powiatowego Urzędu Pra-
cy dla osób bezrobotnych 
w budynku aktualnej sie-
dziby GBP. Ważnym aspek-
tem jest także lepsze wy-
korzystanie pomieszczeń 
w Gimnazjum w Radwani-
cach oraz redukcja kosztów 
jednostek organizacyjnych 
gminy.
Wejście do biblioteki znaj-
dować się będzie od strony 
Orlika 
(patrz zdjęcie obok).

Od dnia 15 czerwca 2015 r.  uruchomiony został dla mieszkańców gminny punkt 
porad prawnych. Porady będą udzielane bezpłatnie przez radcę prawnego w 

sali narad Urzędu Gminy w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 9:00. 
Wizyty można umawiać również telefonicznie w sekretariacie Urzędu Gminy  
tel. 76/8311-478. 
                                                                                                          Wójt Gminy Radwanice
                                                                                                                      Paweł Piwko

    BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

    VI SESJA RADY GMINY

W dniu 27 maja odbyła 
się VI Sesja Rady Gmi-

ny. Tego dnia obchodzono 
również Dzień Samorządu 
Terytorialnego. Wójt Gminy 
złożył wszystkim radnym  
i sołtysom życzenia owocnej 
współpracy na dalsze lata 
oraz podziękował za dotych-
czasowe zaangażowanie.  
W tym roku obchodzono ju-
bileusz XXV-lecia powstania 
samorządu. 
Na sesji podjęto następujące 

uchwały:
- Uchwała nr VI/26/15  
w sprawie rozpatrzenia i za-
twierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania bu-
dżetu gminy za 2014 rok.
- Nr VI/27/15 w sprawie ab-
solutorium dla Wójta Gminy 
Radwanice.
- Nr VI/28/15 w sprawie 
zmiany budżetu na 2015 rok
- Nr VI/29/15 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt w 2015 
r.,
- Nr VI/30/15 w sprawie 
kosztów podróży służbo-
wych radnych
- Nr VI/31/15 w sprawie 
ogłoszenia zamiaru dokona-
nia zmian w statucie Gmin-
nej Biblioteki  Publicznej,
- Nr VI/32/15 w sprawie 
diet dla sołtysów.
Po udzielonym Wójtowi ab-

solutorium głos zabrał 
Wójt Gminy. Podziękował 
poprzedniej pani Wójt  
i Radzie Gminy, którzy re-
alizowali budżet na 2014 
r. i który wykonany został 
w sposób prawidłowy.
Wójt przedstawił infor-
macje dotyczące zmian 
w budżecie gminy. Pla-
nowane jest zwiększenie  
o kwotę 204.500 zł. Jest 
to dotacja z Urzędu Mar-
szałkowskiego na prze-
budowę drogi w Nowej 
Kuźni. Kolejne zwięk-
szenie to kwota 928.000 

zł jako dotacja na zadania 
powodziowe pochodząca  
z Urzędu Wojewódzkiego na 
drogę w Nowej Kuźni. Do-
datkowo zwiększone zostają 
przychody o wolne środki  
w kwocie 452.400 zł. Wydat-
ki kształtują się następująco: 
82.500 zł na remonty dróg 
(oznakowanie dróg, akcja zi-
mowa na koniec roku, utrzy-
manie porządku), 1.200.000 
zł w wyniku przesunięcia 
między rozdziałami na drogi 
powodziowe, 300.000 zł na 
ulicę Rolną w Radwanicach, 
30.000 zł na ogrodzenie  
i zagospodarowanie  placów 
zabaw w Jakubowie i Lipinie, 
10.000 zł na remont miesz-
kań komunalnych, 6.500 zł 
na składkę do ZGZM, 10.000 
zł na odpracowanie podat-
ków i czynszów, 1.200.000 zł 
na przebudowę oczyszczal-
ni ścieków w Radwanicach, 
15.900 zł na oczyszczanie 
gminy, 10.000 zł na wyła-
pywanie bezpańskich psów  
z terenu gminy.
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Na łamach biuletynu przedstawimy państwu urzędników za-
trudnionych w poszczególnych referatach. Zaczynamy od re-

feratu finansowego, w którym pracuje 7 osób. Referat ten zajmuje 
się wszelkimi rozliczeniami finansowymi Urzędu Gminy i budżetu  
z kontrahentami, podatnikami, najemcami, sołtysami, innymi sa-
morządami. Działalność referatu opiera się na kwestiach finanso-
wych związanych z dbałością o sprawne, terminowe płatności za 
zakupione towary czy usługi na potrzeby funkcjonowania Gminy, 
skupia się również na bieżącej obserwacji wpływów z tytułu po-
datków czy opłat i dbałości o ich systematyczne wpłaty. 

Agnieszka Kobiela - Inspektor ds. dochodów i płac 
Pokój nr 6, tel.: 76 759 20 39, e-mail: agnieszka.kobiela@radwanice.pl
Stanowisko zajmuje się sprawami związanymi z płacami, przygotowaniem i rozliczeniem umów-zleceń oraz wszelkimi roz-
liczeniami z US i ZUS, sporządza umowy dla osób współpracujących z Urzędem Gminy, a na koniec roku przygotowuje roz-
liczenia PIT. Stanowisko zajmuje się księgowaniem wpływów z tytułu dochodów budżetowych, bieżącą sprawozdawczością  
i rozliczaniem wydatków strukturalnych.

Wanda Chorościn - Zastępca Skarbnika Gminy 
Pokój nr 7, tel.: 76 759 20 24, e-mail: wanda.choroscin@radwanice.pl
Pracownik zastępuje Skarbnika Gminy w czasie nieobecności. Prowadzi też księgowość dochodów budżetowych i ewidencję 
wydatków strukturalnych.
Tutaj przygotowywane są sprawozdania dotyczące funkcjonowania budżetu Gminy.

Jadwiga Dziadykiewicz - Inspektor ds. wydatków budżetowych 
Pokój nr 7, tel.: 76 759 20 23, e-mail: jadwiga.dziadykiewicz@radwanice.pl
Tu księgowane są wszelkie wydatki bieżące i majątkowe, prowadzona sprawozdawczość w tym zakresie. Na tym stanowisku 
sołtysi, jednostki OSP, prezesi LZS-ów uzyskają informacje na temat wykorzystania środków, które mają do dyspozycji. Sta-
nowisko prowadzi także ewidencję środków na inwestycje oraz ewidencję środków trwałych.

Maria Podgórska - Inspektor ds. księgowości podatkowej 
Pokój nr 5, tel.: 76 831 14 75, e-mail: maria.podgorska@radwanice.pl
Stanowisko związane ze śledzeniem i rozliczaniem wpłat podatków a także prowadzeniem egzekucji w razie zaległości  
w płatnościach. Księguje wpływy podatkowe i przygotowuje sprawozdania w tym zakresie. Stanowisko ściśle współpracuje 
z sołtysami w zakresie związanym z płatnością podatków.

Anna Wieczysta - Inspektor ds. księgowości i obsługi kasy 
Pokój nr 6, tel.: 76 759 20 18, e-mail: anna.wieczysta@radwanice.pl
Kasa zajmuje się płatnościami gotówkowymi, tj. przyjmuje wpłaty z tytułu opłaty skarbowej i targowej, dokonuje wypłat na 
rzecz sołtysów, radnych Rady Gminy, pracowników UG w związku z dokonanymi zakupami, dietami czy inkasem.
Stanowisko zajmuje się ewidencją wyposażenia pozostającego w posiadaniu Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Marta Młodecka - Inspektor ds. wymiaru podatków lokalnych 
Pokój nr 5, tel.: 76 759 20 17, e-mail: marta.mlodecka@radwanice.pl
Stanowisko obsługuje wszelkie kwestie związane z wymiarem podatków, przygotowuje nakazy płatnicze, dokonuje ich bie-
żących zmian, załatwia kwestie związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników, wydaje zaświadczenia dotyczące 
posiadanych gruntów, udziela informacji dotyczących wypełniania druków i formularzy związanych z podatkami.

Anna Barylik - Skarbnik Gminy / Główna Księgowa Budżetu Kierownik referatu finansowego 
Pokój nr 7, tel.: 76 759 20 36, e-mail: anna.barylik@radwanice.pl
Tu przygotowywane są dokumenty planistyczne dotyczące finansów Gminy tj, budżet, wieloletnia prognoza finansowa,  
a także dokumenty aktualizujące budżet w postaci zarządzeń Wójta Gminy i projektów uchwał Rady Gminy. Skarbnik  uczest-
niczy w obradach Rady Gminy oraz spotkaniach komisji, przedstawiając wspólnie z Wójtem sprawozdania z wykonania 
budżetu a także plany finansowe, kieruje pracą referatu finansowego i sprawuje nadzór nad pracą komórek finansowych  
w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych.

    REFERAT FINANSOWY

Biura referatu finansowego znajdują się na parterze budynku Urzędu Gminy, a w skład referatu wchodzą pracownicy:



BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 10

Dziękujemy Wszystkim za ogromne 
zaangażowanie w Akcję Podwórko 

NIVEA!
Tak w skrócie…
W konkursie NIVEA wzięło udział 1097 
lokalizacji z całej Polski!
Głosowanie odbyło się w II turach: I tura 
1-30 kwietnia, II tura 1-31 maja. W każ-
dej turze do wygrania było 20 pięknych 
podwórek marki Nivea. W tym całym 
pozytywnym zamieszaniu zgłoszonych 
zostało 5 lokalizacji z naszej gminy 
(Drożów, Drożyna, Lipin, Nowa Kuźnia 
oraz Przesieczna)
I tura – zakończyła się wygraną LIPINA 
(w TOP20 znalazły się tylko 2 miejsco-

wości z woj. dolnoślą-
skiego, w tym Lipin)
II tura – ciężka walka 
miejscowości Prze-
sieczna oraz Nowa 
Kuźnia. Bardzo trud-
no bowiem walczy 
się małym wioskom, 
takim jak nasze -  
z konkurentami z du-
żych miast. Jednak 
było bardzo blisko… 
Przesiecznej zabra-
kło 2186 głosów. To 
ogromny sukces!!!
Tylko 40 podwórek 
Nivea w całej Polsce – 

w tym jedno w naszej gminie. SUPER!!!
Zaangażowanie mieszkańców w głoso-
wanie (i… nie tylko 
mieszkańców) oka-
zało się pozytyw-
nym zaskoczeniem. 
Poświęcenie i syste-
matyczność, a także 
mobilizacja innych 
osób do głosowania 
świadczą o tym, że 
potrafimy działać  
w dobrym kierun-
ku. 
Obecnie w miesią-

cach lipiec-sierpień trwa proces uzupeł-
niania dokumentacji projektowej przez 
zwycięskie gminy. Następnie  NIVEA 
rozpocznie budowę Podwórek NIVEA. 
Jeszcze w tym roku zapraszamy Was do 
wspólnej zabawy na Rodzinnym Miej-
scu Zabaw w Lipinie. Podwórko zostanie 
wybudowane na placu między miejsco-
wością Lipin a osiedlem Leśnym w Rad-
wanicach.

Wszystkim zaangażowanym osobom, 
mieszkańcom, stowarzyszeniom, które 
brały udział w głosowaniu, DZIĘKUJĘ.
Wspólnie możemy wiele zbudować.

Wójt Gminy Radwanice                                                                                                                   
Paweł Piwko  

    ZNOWU WYGRALIŚMY ! ! !

    PIERWSZA SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W GMINIE RADWANICE

Już wkrótce powstanie pierwsza siłow-
nia zewnętrzna w Gminie Radwanice, 

która umiejscowiona będzie przy remi-
zie OSP w Radwanicach.  Zakończenie 
prac przy obiekcie przewiduje się na 
koniec sierpnia. Obiekt będzie liczył 14 
urządzeń, które obejmują 24 stanowi-
ska do ćwiczeń. Wśród nich znajdą się 
m.in.: narciarz/surfer, wyciskanie sie-
dząc wraz z wyciągiem, biegacz, wio-
ślarz, orbitrek i koła TaiChi. Siłownia 
będzie ogólnodostępnym i na pewno 
atrakcyjnym oraz bezpiecznym miej-
scem. Przyrządy do ćwiczeń będą łatwe 
w samodzielnej obsłudze, będą mogli   
z nich korzystać zarówno stali bywalcy 

tradycyjnych siłowni, jak i osoby, które 
z podobnym sprzętem nigdy wcześniej 
się nie zetknęły. Urządzenia zostały do-
brane tak, aby mogli korzystać z nich 
także seniorzy.
Na realizację zadania Gmi-
na Radwanice pozyskała 
dofinansowanie z Fundacji 
,,Polska Miedź” w wyso-
kości 25.000,00 zł. Pozo-
stałe środki na realizację 
zadania pochodzić będą  

z budżetu Gminy, w tym  18.000,00 zł 
z funduszu sołeckiego. Całkowity koszt 
zadania to 47.407,60 zł  plus koszt zwią-
zany z przygotowaniem terenu.
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Do programu zostali włą-
czeni wszyscy mężczyź-

ni  mieszkańcy naszej Gmi-
ny powyżej 40 roku życia, 
którzy zgłosili chęć udziału  
w programie przez stawienie 
się w wyznaczonym terminie 
w Ośrodku Zdrowia ESKU-
LAP w Radwanicach celem 
skorzystania z  badania pro-
filaktycznego raka gruczołu 
krokowego oraz konsultacji 
lekarskiej lekarza urologa 
Radosława Biernackiego.

Pobrano krew od 60 męż-
czyzn, z tego 36 osób zostało 
już przebadanych przez leka-
rza urologa. 
Powszechnie znany jest fakt, 
iż choroba nowotworowa  
prostaty wykryta we wczes-
nym stadium jest całkowicie 
uleczalna. Nadzór za pomocą 
tego typu badań powinien 
odbywać się już po 40-45 
roku życia przynajmniej raz  
w roku.
Mężczyźni  mieli możliwość 

odebrania wyników badania 
w Ośrodku Zdrowia w Rad-
wanciach, najbliższym miej-
scu zamieszkania pacjenta 
oraz  możliwość skorzystania 
z  konsultacji przeprowadzo-
nych z lekarzem urologiem 
podczas wizyty, porozma-
wiania na temat dalszego 
leczenia, jeśli diagnoza tego 
wymagała. 

Program w całości jest fi-
nansowany z budżetu Gmi-
ny Radwanice ze środków 
finansowych zaplanowanych 
na realizację Programu Zdro-
wotnego -  w zakresie bada-
nia profilaktycznego raka 
gruczołu krokowego prosta-
ty dla mężczyzn mieszkań-
ców Gminy Radwanice po-
wyżej 40 roku życia na rok 

2015.

Dz i ę k u -
jemy pani 

doktor  Małgorzacie  Pyzińskiej 
-Bargieł oraz całemu perso-
nelowi - wszystkim pracowni-
kom Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Eskulap  
w Radwanicach oraz Panu dok-
torowi Radosławowi Biernackie-
mu, za ich wkład i uczestnictwo  
w realizacji programu. Szcze-

gólne podziękowania 
kierujemy dla naszych pa-

nów, którzy skorzystali z badań, 
co mogło przyczynić się do popra-
wy ich  stanu zdrowia, czy podnie-
sienia poczucia bezpieczeństwa  
i odpowiedzialności za swoje 
zdrowie.                 
                     
  

Drogie Panie! Jeżeli niepokoi 
Was stan zdrowia, macie 

pytania, obawy - pamiętajcie 
- dnia 26 czerwca 2015 r. bę-
dzie możliwość skorzystania ze 
świadczeń opieki zdrowotnej  
w zakresie programu profilakty-
ki raka piersi dla kobiet w wieku 
50-59 lat w pracowni mobilnej 
(mammobusie) przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Radwa-
nicach.
Na badanie może zgłosić się 
każda Pani z tej grupy wieko-
wej, która w ciągu ostatnich 24 
miesięcy nie miała wykonanej 
mammografii. Nie jest potrzeb-
ne skierowanie a jedynie dowód 
osobisty. 
Mammografia jest rentgenow-
skim badaniem piersi i obecnie 
najlepszym sposobem wykry-
wania raka piersi w jego wczes-
nym stadium rozwoju.
Dlatego też kobieta, która chce 
mieć pewność diagnozy poza 
regularnym zgłaszaniem się 
na badania mammograficzne 

powinna raz w miesiącu prze-
prowadzać samobadanie piersi 
oraz raz w roku zgłaszać się na 
badanie palpacyjne do onkolo-
ga, ginekologa lub chirurga on-
kologa.
Dotychczas w dniu 11 maja 
2015r. dla mieszkanek Gmi-
ny Radwanice z przedziału 
wiekowego 50-69 lat były już 
przeprowadzone badania w ra-
mach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi  finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Na badania zarejestrowało się 
55 pań, z czego 41 pań skorzy-
stało z badania. 
Kolejny termin 26 czerwiec 
2015 r. będzie dawał możli-
wość skorzystania z badań 
profilaktycznych  w zakresie 
programu profilaktyki raka 
piersi dla mieszkanek Gmi-
ny Radwanice w wieku 50-59 
lat, które jeszcze nie skorzy-
stały z badania.

    MAMMOGRAFIA

    BADANIE GRUCZOŁU PROSTATY

Mężczyźni biorący udział w programie wg wieku:

Wczesne 
wykrywanie  

i rozpoznanie choroby zwięk-
sza szansę jej wyleczenia, co uza-
sadnia przeprowadzenie badań 

przesiewowych.

Przebieg programu w zakresie badania profilaktycznego raka gruczołu krokowego prostaty dla mężczyzn mieszkańców  
Gminy Radwanice powyżej 40 roku życia.

Wójt Gminy Radwanice                                                                                                                   
Paweł Piwko  
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    HISTORIA NASZYCH MIEJSCOWOŚCI - BORÓW

Borów przed 1945 rokiem nosił na-
zwę Berndorf, do którego należał 

także folwark Karlshof, po wojnie zwa-
ny „owczarnią”. Początki osiedlenia 
ludności polskiej w Borowie sięgają 
1946 r. i są to najczęściej przesiedleńcy 
ze wschodu oraz osoby z wschodniej 
części Polski. Z relacji pani Józefy So-
bera (95-letnia mieszkanka Borowa) 
wynika, że pierwszymi mieszkańcami 
były rodziny Bereś, Ścigała, Michalscy, 
Latus, Brewińscy. Pani Józefa wraz  
z mężem i dwójką dzieci przyjechała 
z okolic Częstochowy tuż po wojnie, 
„mieliśmy tylko pół bochenka chleba 
i 1 kg mąki, to cały majątek. Oj, cięż-
kie były początki.”- mówi pani Józefa 
Sobera - „kiedy w 1947 z UNNRA* do-
staliśmy konia, to dopiero było trochę 
lżej”. Musieli zaczynać życie od zera. 
Nie mając nic, wszystkie prace wyko-
nywali ręcznie, żyjąc z uprawy  roli. 
„Dom, który dostaliśmy był zniszczo-
ny,  bez drzwi, okien, z dziurą w ścianie 
po pocisku.” - wspomina pani Marian-
na Szambelan (88-letnia mieszkanka 
Borowa, która przyjechała tu z mężem 
Kazimierzem w 1948 r.) - „Mieliśmy ze 
sobą tylko 4 kury i 50 zł, które sołtys 
zaraz zabrał w zamian za mieszkanie”. 
To właśnie w Borowie zaczynali życie 
po wojnie na nowo. Każdy robił to, co 
potrafił najlepiej i pomagali jeden dru-
giemu. Uprawiali pole, piekli chleb, 
hodowali zwierzęta. Śp. pan Bronisław 
Brewiński (zwany przez mieszkań-
ców Borowa „olejarzem”) tłoczył olej 
jadalny, a pani Marianna Szambelan 

przędła wełnę na 
kołowrotku. Nie 
musieli mieć pie-
niędzy, by pomna-
żać majątek. „Za 
przędzenie wełny 
dostałam od pani 
Suchowskiej z Ła-
goszowa Wielkie-
go stół, kredens,  
3 worki ziem-
niaków i kawa-
łek mięsa. Kre-
dens stoi po dziś  
w mojej kuchni.” 
- z radością wspo-
mina pani Marian-
na - „a za pierwszą 
wypłatę męża kupiliśmy wanienkę 
blaszaną, 2 widelce, 2 noże, 2 łyżki  
i garczek. Tak wyglądały nasze począt-
ki”. Dzięki poniemieckiemu wodocią-
gowi część wioski zaopatrzona była  
w bieżącą wodę, reszta zaś korzystała 
ze źródła znajdującego się na łące za 
wioską. Do roku 1977 przez Borów 
przebiegała polna droga, dopiero póź-
niej wylano asfalt.
W latach 50-tych, 60-tych rozrywką 
mieszkańców były tańce w jednym  
z pustych domów przy akompania-
mencie małej harmonii guzikowej, na 
której grał śp. pan Józef Gania. 
Z kolei w latach 80-tych mieszkańcy 
zrobili boisko w lesie, na którym mło-
dzież spędzała wolne chwile, a pod-
czas odpustu w kościele św. Jakuba 
Apostoła Starszego w Jakubowie orga-

Rok 1955, rów płynący przez wioskę, w tle posesja nr 9 - 
miejsce zabaw dla najmłodszych mieszkańców Borowa.

Rok 1963, główna droga biegnąca przez Borów, 
od lewej: dom nr 11, 12, 13.

Rok 1956, budowa stodoły przy posesji nr 12.

Rok 1958,
w tle posesja nr 9.

Rok 1962, 
podwórko domu nr 10. Rok 1956, w tle dom nr 2.

Rok 1955,
w oddali posesja nr 7.

*UNRRA - United Nations Relief and Rehabilitation Administration - organizacja międzynarodowa utworzona w 1943, w Waszyngtonie z inicjatywy USA, 
Wielkiej Brytanii, ZSRR i Chin w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym w Europie oraz Azji po zakończeniu II wojny światowej

nizowali tam mecz piłki nożnej: kawalerowie 
kontra żonaci, oraz piknik rodzinny, na który 
każdy przynosił, co miał dobrego. 
Obecnie Borów zamieszkuje 63 mieszkań-
ców w 17 domostwach. Jest to przysiółek so-
łectwa Przesieczna. Funkcję sołtysa od marca 
2015 r. sprawuje pani Kamila Rusinko. 
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Kontakt
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu 
ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław
tel. 71 335 32 38 
e-mail: sekretariat.wroclaw@gaz-system.pl
www.gaz-system.pl

Gazociąg relacji Polkowice - Żary  
o długości ok. 63,7 km i średnicy 300 

mm zlokalizowany będzie w wojewódz-
twie dolnośląskim na terenie gmin: Pol-
kowice, Jerzmanowa, Radwanice, Gawo-
rzyce. Rozpoczęcie robót budowlanych 
jest zaplanowane na wrzesień tego roku, 
zaś zakończenie całej inwestycji jest za-
planowane na grudzień 2016 roku.
Gazociąg Polkowice-Żary jest projek-
tem umożliwiającym zwiększenie prze-
pustowości istniejącego systemu prze-
syłowego na terenie Dolnego Śląska  
i województwa lubuskiego. Dzię-
ki nowo budowanemu gazociągowi 
możliwe będzie zapobieganie sytua-
cjom kryzysowym w dostawach gazu, 
uatrakcyjnienie terenów pod nowe in-
westycje oraz rozwój istniejących spe-
cjalnych stref ekonomicznych.

Wypłata odszkodowań
Odszkodowania przysługują właści-
cielom/użytkownikom wieczystym, 
których nieruchomości zostały objęte 
decyzjami o ustaleniu lokalizacji in-
westycji wydanymi w trybie ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach  

w zakresie terminalu regazyfikacyjne-
go skroplonego gazu ziemnego w Świ-
noujściu (Dz. U. z 2014 poz. 1501 j.t.). 
Wskazane decyzje wywołują skutki 
prawne wobec nieruchomości, polega-
jące na ograniczeniu prawa własności 
nieruchomości (dotyczy części liniowej 
gazociągu) albo pozbawieniu prawa 
własności nieruchomości (dotyczy na-
ziemnych obiektów przesyłowych).

Co to oznacza w praktyce?
Uzyskane przez inwestora decyzje  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji, 
wydane w trybie ww. Ustawy, za-
pewniają spółce GAZ-SYSTEM S.A. 
prawo do dysponowania nieru-
chomościami na cele budowlane i 
stanowią podstawę do wszczęcia  
i prowadzenia postępowania admini-
stracyjnego w sprawie ustalenia od-
szkodowania przez Wojewodę Dolno-
śląskiego.
Przed rozpoczęciem robót budowla-
nych, jak i po ich zakończeniu, wyko-
nawca sporządzi i podpisze z właścicie-
lem nieruchomości stosowny protokół 
w celu zinwentaryzowania każdej nie-

ruchomości pod kątem istniejących 
upraw, nasadzeń, w tym drzew i krze-
wów, jak również elementów zago-
spodarowania działki, a także szkód 
powstałych w związku z przeprowa-
dzoną budową (w pasie montażowym). 
Załącznikiem do dokumentacji będzie 
dokumentacja fotograficzna. 
Po wszczęciu przez Wojewodę po-
stępowania administracyjnego usta-
lającego wysokość odszkodowania 
zostanie powołany rzeczoznawca ma-
jątkowy, który będzie zobowiązany do 
sporządzenia operatu szacunkowego 
określającego wartość poniesionych 
przez właściciela nieruchomości szkód  
w związku z przeprowadzoną inwe-
stycją. Operat szacunkowy będzie sta-
nowił dla Wojewody Dolnośląskiego 
podstawę do wydania decyzji ustala-
jącej odszkodowanie. Na jej podstawie 
GAZ-SYSTEM S.A. jako inwestor zosta-
nie zobowiązany do zapłaty odszkodo-
wania dla właściciela nieruchomości/
użytkownika wieczystego w terminie 
zgodnym z przepisami prawa od dnia, 
w którym decyzja stanie się ostateczna. 

GM. GAWORZYCE
GM. RADWANICE

GM. JERZMANOWA

st. 9 AZP 28/69-18

st. 2 AZP 21/69-18

st. 5 AZP 69/70-19

st. 1 AZP 35/69-18

II
I

0

Obszar górniczy Sieroszowice I

GMINY JERZMANOWA (powiat głogowski)
POCZĄTEK ODCINKA NA TERENIE

wg opracowania RP2937.14.0001.03.02
GMINY RADWANICE (powiat polkowicki)

KONIEC ODCINKA NA TERENIE

wg opracowania RP2937.14.0001.03.03

GMINY RADWANICE (powiat polkowicki)
POCZĄTEK ODCINKA NA TERENIE

wg opracowania RP2937.14.0001.03.03
GMINY GAWORZYCE (powiat polkowicki)

KONIEC ODCINKA NA TERENIE

wg opracowania RP2937.14.0001.03.04

Skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1143D

Skrzyżowanie z drogą krajową nr 12

Przekroczenie cieku Młynówka w km 6+790

LEGENDA :

st. 10 AZP 27/70-19

-  0 KG
-   I  KGI 

0

II -   II  KG

    BUDOWA GAZOCIĄGU POLKOWICE - ŻARY PRZEZ TEREN GMINY RADWANICE

    Mapa projektowanego odcinka gazociągu na terenie Gminy Radwanice
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    ZŁOTE GODY

W dniu 24 kwiet-
nia 2015 roku 

Urząd Stanu Cywil-
nego w Radwanicach 
miał zaszczyt goś-
cić parę małżeńską 
świętującą jubileusz 
50-lecia zawarcia 
związku małżeń-
skiego. Złote Gody 
obchodzili Państwo 
Ryszard i Krysty-
na Bryś. Ceremonia 
Jubileuszu upłynęła 
w atmosferze wspo-
mnień i wzruszeń, 
nie mogło zabraknąć 
wspólnego pamiąt-
kowego zdjęcia oraz 
tortu wraz z symbo-
licznym toastem za 
zdrowie dostojnych 

jubilatów. Dzięku-
jemy, że zechcieli 
Państwo razem 
z nami obcho-
dzić swoje świę-
to. Jednocześnie 
wyrażamy swoją 
wdzięczność za 
trud włożony we 
wspólnie przeżyte 
lata, za pracę na 
rzecz swojej ro-
dziny, najbliższego 
otoczenia i całej 
naszej Gminy. Ży-
czymy Jubilatom 
wielu jeszcze lat 
życia w zdrowiu, 
zgodzie i pomyśl-
ności oraz zado-
wolenia z dzieci  
i wnuków.

    SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOWÓD OSOBISTY JEST GOTOWY

Nowy dowód osobisty możesz odebrać w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, jednak zazwyczaj dowód jest gotowy 
wcześniej. W szczególnych przypadkach termin może zostać wydłużony. Poniżej dowiesz się, jak przez internet możesz 

sprawdzić, czy Twój dowód osobisty jest już gotowy do odbioru.

    GDZIE MOŻESZ TO SPRAWDZIĆ?
    Wejdź na stronę internetową:
    obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy

    CO MUSISZ PRZYGOTOWAĆ?
    Przygotuj potwierdzenie złożenia wniosku o dowód osobisty. 
    Na potwierdzeniu znajdziesz numer Twojego wniosku.

    JAK SPRAWDZIĆ, CZY MOŻESZ JUŻ ODEBRAĆ DOWÓD:
    1. Na stronie:
    https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy
    wpisz w wyznaczone miejsce numer wniosku i kliknij „Sprawdź”.

    ILE MUSISZ ZAPŁACIĆ
    Usługa jest bezpłatna
    JAKI JEST TERMIN REALIZACJI
    Odpowiedź otrzymasz od razu po wpisaniu numeru wniosku

    2. Odpowiedź otrzymasz od razu.
    3. Odpowiedź możesz pobrać w formacie PDF i wydrukować. 
         Pamiętaj, że ten wydruk nie jest dokumentem urzędowym.
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    DZIEŃ STRAŻAKA 2015

Dnia 2 maja 2015 r. w Jakubowie od-
był się Gminny Dzień Strażaka po-

łączony z obchodami 70-lecia jednostki 
OSP Radwanice oraz pożegnaniem sta-
rego i przyjęciem nowego sztandaru dla 
OSP Radwanice. 
Uroczystość rozpoczęła się od Kon-
celebrowanej przez Księży Kapłanów 
(gminnego i powiatowego) Mszy Świę-
tej w Kościele p.w. Św. Jakuba Starszego 
Apostoła w Jakubowie. Po skończonej 
Mszy zaproszeni goście, poczty sztan-
darowe oraz druhowie z terenu Gminy 
Radwanice przemaszerowali uroczy-
ście na plac apelowy przed Salę Wiejską  
w Jakubowie. Tu nastąpiła część oficjal-
na uroczystości, którą rozpoczęło pod-
wieszenie flagi na drabinie strażackiej 
w akompaniamencie hymnu narodowe-

go.  Bardzo podniosłą 
chwilą było pożegna-
nie starego sztandaru, 
który służył jednostce 
od 1965 roku. Wy-
konała go w czynie 
społecznym jedna  
z mieszkanek Radwa-
nic, nieżyjąca już dziś 
p. Gertruda Tryler. Nowy sztandar zo-
stał ufundowany dzięki datkom druhów 

- strażaków, dofinansowaniu od Gminy 
Radwanice oraz darowiźnie z Banku 
Spółdzielczego w Legnicy. 
W czasie uroczystości nie zapomnia-
no o zasługach druhów - strażaków. 

Najdzielniejsi zdobyli odzna-
czenia i medale.  Pojawiły się: 
brąz, srebro i złoto. Szczególne 
podziękowanie otrzymał dh 
Kazimierz Żalejko za wielo-
letnią służbę na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej. Nadmie-
nić należy, że jest to najstar-
szy czynnie działający strażak  
w Gminie Radwanice.

Jednostka OSP 
Radwanice, jak 
na szacowną ju-
bilatkę przysta-
ło, otrzymała od 
z a p ro s z o nyc h 
gości prezenty  
i upominki, któ-
re przekazano 
na ręce prezesa 

jednostki OSP Radwanice dh Krystiana 
Malinowskiego.

    POLICJA OSTRZEGA

Wypadkom nad wodą sprzyja wysoka temperatura, bra-
wura, alkohol i brak opieki nad dziećmi. Wypoczynek 

nie zmieni się w tragedię, jeśli będziemy przestrzegać kilku 
prostych zasad.

Powinniśmy się kąpać tylko w miejscach strze-
żonych i pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić 
do wody w miejscach zabronionych.

Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod 
czujną opieką dorosłych.

Gdy wchodzimy z dziećmi do wody, zabezpiecz-
my je w specjalne rękawki.

Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do 
wody po wypiciu alkoholu.

Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodzimy 
od razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy 
ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego.

Skaczmy „na główkę” tylko na basenach. Dno na-
turalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku 
dni.

Materace zostawmy na brzegu - nie  wypływaj-
my na nich na środek jeziora.

1

2

3

4

5

6

7
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    BIBLIOTEKA - VII KONKURS CZYTELNICZY
23 kwietnia 2015 r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Radwa-
nicach odbył się VII Konkurs 
Czytelniczy „W zaczarowanym 
świecie Narnii” dla uczniów klas 
IV-VI szkół podstawowych z 
powiatu polkowickiego. Orga-
nizatorami konkursu był Zespól 
Szkolno- Przedszkolny w Radwa-
nicach oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna. Patronat nad konkur-
sem objął Powiatowy Ośrodek 
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicz-
nego i Doradztwa Metodycznego w Polko-
wicach.
W konkursie wzięło udział 12 szkół z po-
wiatu polkowickiego. I miejsce zdobyli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Buczy-
nie (Otylia Bilińska i Krzysztof Piasecki);  
II - uczniowie z Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Radwa-
nicach (Amelia Grelińska  
i Julia Kozłowska); III - uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Chocia-
nowie; IV - ze Szkoły Podstawowej 
w Parchowie; V miejsce - uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pol-
kowicach. Laureaci otrzymali na-

grody książkowe oraz dyplomy, pozostali 
uczestnicy dyplomy za udział w konkursie 
oraz drobne upominki od Powiatowego 
Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-
-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycz-
nego w Polkowicach. 
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział.

W progi szkoły 
podstawowej  

w Buczynie zawitał 12 
maja 2015 r. pan Mi-
chał Zawadka – pisarz, 
aktor, konferansjer  
i animator publiczno-
ści. Spotkanie zostało 
zorganizowane przez  
bibliotekę gminną  
w Radwanicach i jej 
Filię w Buczynie. Nasz 

gość przygotował dla zgroma-
dzonych dzieci dwugodzinne 
interaktywne warsztaty pod 
tytułem „Inscenizowana hi-
storia pisma i komunikacji”. 
Dzieci brały aktywny udział 
w warsztatach – jako statyści 
i aktorzy, a także twórcy za-
pisów dokonywanych za po-
mocą różnego rodzaju form 
komunikacji.

Gminna Biblioteka Publiczna Filia nr 2 w 
Sieroszowicach od 30 stycznia 2015 r. re-

alizuje projekt przy wsparciu środków z Gmin-
nego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W ramach programu „Czas 
wolny bez używek - świetlica z wigorem”  
w każdy piątek prowadzone są różnego rodzaju za-
jęcia przez instruktora GOK i animatorów. Na pro-
jekt przewidzieliśmy 40 godz. a uczestniczy w nim 
ok. 30 osób. Aktywizacja dzieci i młodzieży wspo-
maga ich prawidłowy rozwój ucząc jednocześnie 
o najważniejszych wartościach w życiu młodego 
człowieka. Wykorzystując miejsce działalności 
kulturalnej, jakim jest biblioteka, uatrakcyjniamy 
możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijając 
talenty i zainteresowania dzieci i młodzieży.

Spotkanie autorskie z Michałem Zawadką Zajęcia w Sieroszowicach

    EUROPEJSKI WEEKEND

W dniach 21 – 25 maja 2015 r. 22 
uczniów z naszego Gimnazjum 

wzięło udział  w obozie szkoleniowym 
Euro Week w Międzygórzu organizo-
wanym przez Europejskie Forum Mło-
dzieży i współfinansowanym przez Unię 
Europejską. Celem programu było do-
skonalenie języka angielskiego. Ucznio-
wie uczestniczyli w spotkaniach prowa-
dzonych przez woluntariuszy z różnych 
krajów świata: Chin, Francji, Gruzji, 
Łotwy, Kenii i Filipin. Wszystkie zajęcia 

odbywały się w języku angielskim i pro-
wadzone były w formie interaktywnych 
warsztatów, gier symulacyjnych, prak-
tycznych ćwiczeń i prezentacji multi-
medialnych. Uczniowie mieli doskonałą 
okazję, by poznać kulturę i zwyczaje in-
nych krajów, a także, by uczyć się otwar-
tości i tolerancji w stosunku do innych 
narodowości. Na zakończenie pobytu 
każdy uczeń otrzymał Certyfikat Euro 
Week – Szkoły Liderów potwierdzający 
uczestnictwo w obozie.
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    NASZA AKCJA - SPRZĄTANIE PARKU

Dnia 27.05.2015 r. 
w sali Gminnego 

Ośrodka Kultury od-
był się uroczysty kon-
cert z okazji Dnia Mamy  
i Taty. W koncercie wy-
stąpiły dzieci z grupy 
tanecznej prowadzonej 
przez panią Monikę Ko-
rycińską, chór szkolny 
„Rybałci” prowadzony 
przez panią Aleksan-
drę Stramę oraz dzieci  
i młodzież grająca na in-
strumentach (pianino, 
skrzypce).
Uroczystość uświetniły 
również swoim wystę-

pem uczennice z radwa-
nickiego Gimnazjum,  
a całość występów ar-
tystycznych   przeple-
ciona była wzruszają-
cą recytacją wierszy  
o Mamie i Tacie.

    DZIEŃ MAMY I TATY

16 maja 2015 r. 
Gminny Ośro-
dek Kultury  
w Radwanicach 
zorganizował 
„ N a s z ą 
A k c j ę ” , 
której ce-
lem było 
u p r z ą t -

niecie liści, skoszenie trawy  
i posprzątanie alejek w parku  
w Radwanicach. Do realizacji za-
dania ruszyło ponad 15 wolon-
tariuszy: rodziny z dziećmi, mło-
dzież, pracownicy GOKu i Wójt 
Gminy Radwanice Paweł Piwko. 

Akcja trwała ok. 5 godzin, pod-
czas których udało się dopro-
wadzić park do porządku. Na 
zakończenie rozpalono ognisko 
i każdy uczestnik mógł się poży-

wić smaczną kiełbaską.
Dziękujemy wszystkim osobom, 
które przyszły, zaangażowały się  
i przede wszystkim poświeciły swój 
czas dla wspólnego dobra, jakim jest 
nasz park w Radwanicach. 
DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY ZA ROK !

W dniu 23 marca 2015 r. w miej-
scowości Sieroszowice odbyła 

się uroczystość związana z 58 rocznicą 
odkrycia złoża rud miedzi przez dr Jana 
Wyżykowskiego. Pierwsza część uroczy-
stości odbyła się w miejscu gdzie 58 lat 
temu z szybu wiertniczego S-1 wyciąg-
nięto pierwszą próbkę rud miedzi. Wójt 
Gminy Radwanice Paweł Piwko przywi-
tał wszystkich gości podkreślając istotę 
tego spotkania. Głos zabrał również pan 
Robert Rożek - Dyrektor Departamen-
tu Gospodarki Zasobami i Ochrony Po-
wierzchni KGHM Polska Miedź S.A. 
Przedstawiciele wszystkich zakładów 
górniczych i hutniczych, władze samo-
rządowe, przedstawiciele Starostwa 
Polkowickiego i Głogowskiego, mło-
dzież i dzieci ze szkół  z terenu gmi-
ny Radwanice, a także delegacje szkół 

noszących imię odkrywcy,  
złożyły pod obeliskiem sym-
boliczne wiązanki kwiatów. 
Następnie pani Wanda Wdo-
wiak – Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Jana Wyżykow-
skiego zaprosiła wszystkich 
na drugą część uroczystości, 
która odbyła się w Sali Mie-
dziowej w Sieroszowicach.

W uroczystości brała również udział 
Orkiestra Zakładów Górniczych Polko-
wice – Sieroszowice. W części artystycz-
nej wystąpiła młodzież z Gimnazjum w 
Radwanicach, a na zakończenie wystąpił 
zespół ludowy  „Swojacy”.  Nie zabrakło 
pierogów, słynnych „Jaśków”, które tak 
lubił Jan Wyżykowski.

    SIEROSZOWICE - 58 ROCZNICA ODKRYCIA ZŁÓŻ RUD MIEDZI
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    A TAK W TYM ROKU OBCHODZILIŚMY DZIEŃ DZIECKA

Sportowy Dzień Dziecka w Rad-
wanicach odbył się w „nowym” 
miejscu. 

W tym roku w wielu miejscowościach naszej gminy obchodziliśmy „Dzień Dziecka”. Dziękujemy wszystkim sołtysom, rad-
nym zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do organizacji tego dnia w swoich miejscowościach.

Poniżej przedstawiamy kilka krótkich foto - relacji z poszczególnych miejscowości.

KŁĘBANOWICE

LIPIN

WĘDKARSKI DZIEŃ DZIECKA 
W BUCZYNIE

STROGOBORZYCE

PRZESIECZNA
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25 maja w Gimnazjum w Radwanicach 
odbyła się akcja, której celem było 
zgromadzenie środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc najbardziej 
potrzebującym dzieciom. Inicjatorką 
przedsięwzięcia była Pani Cecylia Ła-
komiec - nauczyciel Gimnazjum. Impre-
za miała charakter sportowy, promu-
jący zdrowy tryb życia. W programie 

pojawił się 
a e r o b i k , 
s p o t k a n i e  
z dietety-
kiem, wystę-
py wokalne 
i taneczne 
cheerleade-

rek oraz turniej  piłki siat-
kowej. Na boisku rywa-
lizowały drużyny władz 
samorządowych, służb 
mundurowych oraz  
mieszkańców gminy. Po 
zaciętych zmaganiach 
zwyciężyła drużyna 
mieszkańców gminy.  Na-

grodą główną był czek, który drużyna 
zwycięska przekazała na ręce Wójta 
Gminy Pawła Piwko i Dyrektora Gim-
nazjum Stanisławy Trzeszcz. Akcja 
przyniosła wiele radości dzieciom  
i dorosłym, a organizatorom pozwoliła 
osiągnąć zamierzone cele.

13 maja w Radwanicach odbył się kon-
cert charytatywny „Dla Laury”. Jego 
organizatorami byli: Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Radwanicach i Oddział 
Gminny TPD w Radwanicach. Celem 
spotkania było zebranie środków na 
sfinansowanie operacji 6-letniej Laury 
Tarkowskiej. Dziewczynka urodziła się    
z całkowitym, obustronnym rozszcze-
pem wargi, dziąseł i podniebienia. Laura 
przeszła już trzy bardzo skomplikowane 
operacje. Jednak ostatnia z nich, której 
koszt wynosił 80 tys. zł, nie 
powiodła się. Dziewczynkę 
czeka powtórna operacja.                                                                  
Aby przybliżyć gościom 
postać bohaterki wieczo-
ru – Laury – wyświetlono 
prezentację multimedialną 
„Niezwykła historia Laury”.  
W niejednym oku zakrę-
ciła się łza. Potem ogląda-
no występy artystyczne m.in. dzieci 
przedszkolnych z grupy „Kotki”, której 
wychowanką jest Laura, oraz uczniów 
z miejscowych szkół podstawowych  
i gimnazjum. W ich programie były pio-
senki wykonywane przez solistów, tań-
ce, recytacja, gra na instrumentach oraz 
pokaz jujitsu. Koncert uświetniły swo-
imi występami zespoły ludowe „Swo-
jacy” z Radwanic oraz „Brzegowiacy”  
z Brzegu Głogowskiego. 
Podczas koncertu odbyła się licytacja, 
która wywołała mnóstwo emocji. Jej 
uczestnicy mogli nabyć obrazy, książki, 

o z d o b n e 
figurki, pa-
miątkową 
s r e b r n ą 
m o n e t ę  
i wiele 
i n n y c h 
p r z e d -
m i o t ó w . 
O g r o m -
nym zainteresowaniem cieszył się rów-
nież kiermasz, na którym dominowały 

wyroby rękodzieła, 
książki, maskotki. 
Uczestnicy koncertu 
mogli nabyć rów-
nież pyszne domo-
we ciasto w kawia-
rence.     
Organizatorzy bar-
dzo serdecznie dziękują wszystkim 
sponsorom, nauczycielom, uczniom ze 
wszystkich szkół gminy Radwanice oraz 
wspaniałym rodzicom i mieszkańcom, 
którzy, chcąc okazać wsparcie Laurze, 
tak licznie przybyli na koncert.

Kwota, jaką udało się zebrać wynosi 
8.020,00 zł. Wszystkie zgromadzone 
środki finansowe zostaną przekazane 
na leczenie Laury. Wierzymy, że dzięki 
temu przedsięwzięciu jej droga do wy-
zdrowienia będzie krótsza i lżejsza, a na 
twarzy tej dzielnej dziewczynki pojawi 
się uśmiech. 

Jeśli ktoś z Państwa miałby życzenie 
powiększyć tę sumę - poniżej nr kon-
ta do wpłat: 
Fundacja ROZSZCZEPOWE MARZENIA
nr konta: 57 1020 1097 0000 7302 
0117 8920  z dopiskiem: na leczenie 
Laury Tarkowskiej

    KONCERT CHARYTATYWNY „DLA LAURY”

    POMAGAMY DZIECIOM

PRZESIECZNA
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W Naszym gimnazjum wiele się 
dzieje! Ostatni przedwakacyj-

ny okres roku szkolnego zaowocował 
wieloma sukcesami naszych uczniów! 
Zarówno na szczeblu szkolnym, jak  
i powiatowym. Biorąc pod uwagę 
konkursy powiatowe uczniowie wzię-
li udział m.in. w Gimnazjalnej Olim-
piadzie Matematycznej gdzie najlep-
szym matematykiem został Dominik 
Frankowski pokonując 21 osobową 
konkurencję z 6 szkół powiatu. II miej-
sce w IV Powiatowym Konkursie Pio-
senki Obcojęzycznej, organizowanym 
przez Zespół Szkół im. Zjednoczenia 
Narodów Europy w Polkowicach, przy-
padło Darii Stemplewskiej. W X Po-
wiatowym Dyktandzie Ortograficznym 
„Gżegżółka w trzcinie” wicemistrzem 
ortografii powiatu został – Michał Ka-
łapus, pokonując 139 uczniów z gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Kolejnym powiatowym konkursem za-
równo dla uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych były „Potyczki 
Informatyczne”. Nasi uczniowie, zostali 
laureatami tego konkursu zdobywajc: 
Dominik Frankowski – złoty medal, To-
masz Niewiadomski – srebrny medal, 
Michał Kaliszewski – brązowy medal.  
W XI Powiatowym Konkursie Recyta-
torskim Poezji Religijnej, który odbył się  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Przem-
kowie również bezkonkurencyjni oka-

zali się nasi gimnazjaliści! Spośród 51 
uczestników z 13 szkół – I miejsce zajęła 
Adrianna Kraus, II miejsce – Gabriela 
Sawicka, III miejsce zajęła Kornelia Ko-
packa.
Prócz wyżej wymienionych osiągnieć 
warto również pochwalić się III miej-
scem Jakuba Rymarowicza w zawo-
dach Mistrzostw Polski Zachodniej  
w Kyotushin 
Karate, oraz 
II miejscem 
w Otwartych 
Mistrzostwach 
Wielkopolski 
Kiokushin Ka-
rate. Serdecz-
nie gratuluje-
my i życzymy 
kolejnych suk-
cesów!

23 maja 2015 r. odbył się trzy-
nasty Piknik Rodzinny 
w Dobromilu organi-
zowany przez ZSP Rad-
wanice. Konkurencje 
sportowe, dmuchańce, 
występy artystyczne – 
to tylko niektóre atrak-
cje jakie przygotowano 
dla jego  uczestników. 
Piknik jest doskonałą 

okazją do integracji całego 
środowiska lokalnego oraz 
dobrej zabawy dla małych 
i dużych! Na koniec we-
dle tradycji rozlosowano 
główną nagrodę w loterii 
- rower ufundowany przez 
Państwa Alinę i Ferdynan-
da Buras, trafił do Szymona 
Olszewskiego.

Z wizytą w Warszawie 
uczestniczyła uczennica 

Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Radwanicach – Ka-
rina Maciejewska. Wyjazd 
był dodatkową nagrodą dla 
laureatów Olimpiady wiedzy 
o KGHM. W czasie wizyty  
w stolicy laureaci olimpiady 
zwiedzili Pałac Prezydencki  
i budynek Sejmu Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Olimpijczycy 

gościli również w gabinecie 
pani Iwony Radziszewskiej, 
wicemarszałek Sejmu RP. 
Tak wspaniałe wrażenia będą 
zapewne pamiątką na całe 
życie. 

    PIKNIK RODZINNY     WITAJ STOLICO !

1 czerwca 2015 ruszyła TOWARZYSKA LIGA TE-
NISA ZIEMNEGO 2015. Rozgrywki odbywają się  
w dwóch kategoriach: gimnazjum i open. Prowa-
dzącym ligę jest UKS „Alternatywa” i GOK w Radwa-
nicach. Wszystkie sporne sprawy rozstrzyga Rada 
Ligi w składzie: Rafał Pawlak, Zdzisław Śnioszek  
i Bartosz Różycki. W rozgrywkach mogą brać udział 
wyłącznie tenisiści amatorzy, którzy nie posiadają 
licencji P.Z.T. Zawodnicy rozgrywają mecze w po-
szczególnych ligach według rozpisanego termina-
rza w systemie „każdy z każdym”. 3 najlepszych 
zawodników z danej grupy tworzy grupę finałową, 
która na zakończenie (pod koniec sierpnia) rozegra 
ze sobą turniej.

    TOWARZYSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO

    GIMNAZJALIŚCI - JEDNI Z NAJLEPSZYCH W POWIECIE
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Paulina Rymarowicz, 
Szymon Kłos i Damian Kłos 
wzięli udział w konkursie 
matematyczno-przyrodni-
czym „Jeden z dziesięciu”, 
organizowanym już po raz 
trzeci przez Szkołę Podsta-
wową w Trzebnicach.  Laur 
za pierwsze miejsce ponow-
nie przypadł Damianowi, 
który stworzył tym samym 
swoistą tradycję.

Dnia 30 kwietnia 2015 r. w Szkole 
Podstawowej w Buczynie odbył się 

X Powiatowy Konkurs Przyrodniczy. Te-
goroczna edycja przebiegała pod hasłem 
„Mój organizm” i wzięło w niej udział 36 
uczniów z 12 szkół podstawowych po-
wiatu polkowickiego. Pierwsze miejsce 
w konkursie zajęła drużyna ze  Szkoły  
Podstawowej nr 3 w Polkowicach  przed 
drużynami ze Szkoły Podstawowej  
w Buczynie i Szkoły Podstawowej nr 1  
w Polkowicach.

Konkurs „Cztery pory roku – 
wiosna”.  

Dnia 7 maja 2015r. do Bu-
czyny zawitali reprezentanci 
Przedszkola Publicznego nr 1  
w Przemkowie, Przedszkola 
Publicznego nr 2 w Przemko-
wie, Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Radwanicach, 

Szkoły Podstawowej w Parcho-
wie oraz Punktu Przedszkolne-
go w Koźlicach. Zadania kon-
kursowe sprawdzały wiedzę na 
temat wiosny i jej zwiastunów, 
umiejętność pracy w grupie 
oraz sprawność ruchową a tak-
że, chęć i gotowość dobrej zaba-
wy.

    PŁOMIEŃ I ZADZIOR - KOŃCÓWKA SEZONU

Za nami koniec sezonu piłkarskiego 
2014/2015. W Klasie A grupy Legni-

ca awans do Ligi Okręgowej wywalczyła 
Odra Chobienia, ale mimo to możemy 

być dumni z naszych gminnych drużyn 
Płomienia i Zadziora, które uklasyfiko-
wały się w czołówce tabeli.
Niewątpliwie najbardziej emocjonu-
jącym meczem rundy wiosennej były 
derby gminne. Po zaciętej rywalizacji  
i bardzo wyrównanej walce ze zwycię-
stwa cieszyła się drużyna Zadzior Bu-
czyna, która w drugiej połowie spotka-
nia strzeliła gola. Wynik 1 : 0 utrzymał 
się do końca meczu.

Do rozegrania została ostatnia kolejka 
spotkań. Zadzior podejmie na własnym 
boisku Łagoszowię Łagoszów, a Płomień 
zagra z Dragonem Jaczów.

Lp. DRUŻYNY MECZE WYGRANA REMIS PORAŻKA BRAMKI PUNKTY
1. ODRA CHOBIENIA 29 24 4 1 86:34 76
2. ZRYW KOTLA 29 19 7 3 131:49 64
3. PŁOMIEŃ RADWANICE 29 19 2 8 102:44 59
4. LZS BUCZYNA 29 18 4 7 72:45 58
5. DRAGON JACZÓW 29 16 5 8 75:47 53
6. VICTORIA SICINY 29 14 5 10 83:71 47
7. POGOŃ GÓRA 29 13 4 12 81:66 43
8. ŁAGOSZOWIA ŁAGOSZÓW 29 11 3 15 63:82 36
9. ORZEŁ CZERNA 29 12 0 17 61:72 36
10. SOKÓŁ JERZMANOWA 29 11 2 16 76:96 35
11. KORONA CZERNINA 29 10 3 16 91:97 33
12. GWARDIA BIAŁOŁĘKA 29 9 5 15 53:74 32
13. ZAWISZA SERBY 29 9 4 16 60:97 31
14. LZS OSTASZÓW 29 8 2 19 57:84 26
15. ISKRA DROGLOWICE 29 6 4 19 47:86 22
16. TĘCZA KWIELICE 29 5 2 22 45:139 17

    TABELA LIGOWA A KLASY (dane na dzień 16.06.2015 r.)

    KONKURSY W BUCZYNIE
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          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 pracy 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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