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Szanowni mieszkańcy

 W kolejnym numerze naszego „Biuletynu” zachę-
cam Państwa do zapoznania się z artykułami dotyczą-
cymi bardzo ważnego zadania, jakim jest gospodarka 
wodno-ściekowa. Przedstawiam najbliższe zadania in-
westycyjne związane z dostarczaniem wody i odbiorem 
ścieków. Ponadto chciałbym również zwrócić Państwa 
uwagę na bieżące problemy związane z eksploatacją sie-
ci kanalizacyjnej.
 Od października na terenie gminy powsta-
nie punkt konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pra-
cy. Mam nadzieję, że ułatwi to Państwu kontakt  
z pośrednictwem pracy i przyczyni się do większej akty-
wizacji zawodowej.
 Kolejnym nowym pomysłem jest program bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla 
mieszkańców gminy powyżej 65. roku życia. Gorąco zachęcam do dbania o własne zdrowie  
i skorzystania z oferty.
 Zachęcam również do przeczytania artykułu na temat budowy pierwszej na Dolnym 
Śląsku elektrowni fotowoltaicznej, która powstaje na terenie gminy Radwanice.
 Uczestników święta pn. „Dni Gminy Radwanice” oraz „Dożynek Gminnych” zapraszam 
do wspomnień w postaci fotorelacji. Przeżyjmy to jeszcze raz.

                Pozdrawiam
             Wójt Gminy Radwanice
	 	 	 	 	 	 	 	 												Paweł	Piwko

    POWIATOWY URZĄD PRACY W RADWANICACH

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób szukających pracy od 1 października przy ul. Szkolnej 5 (siedziba GOK) otwarty 
będzie punkt konsultacyjny Powiatowgo Urzędu Pracy w Polkowicach. Punkt czynny będzie w każdy poniedziałek i czwartek  

w godz. od 08:00 do 14:00. Wszystkie osoby zarejestrowane w PUP w Polkowicach oraz szukające pracy będą obsługiwane 
już w nowym miejscu.

Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach
Oddział w Radwanicach

ul. Szkolna 5
59-160 Radwanice

czynny w poniedziałki i czwartki
godz. 08:00 - 14:00
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    PRZEBUDOWA ULICY ŚWIERKOWEJ W RADWANICACH

W dniu 25 sierpnia br. w wyniku 
postępowania przetargowego 

została zawarta umowa na przebudo-
wę ulicy Świerkowej w Radwanicach. 
Jest to następny etap zadania realizo-
wanego od roku 2011 polegającego na 
przebudowie dróg wewnętrznych na 
największym osiedlu domów jednoro-
dzinnych w Radwanicach. Wykonawcą 
inwestycji jest Zakład Produkcyjno-
-Usługowo-Handlowy PŁATEK Alfred 
Płatek z Gwizdanowa. Nadzór inwesty-
cyjny w imieniu Gminy prowadzi firma 
TSJ-BUD Tomasz Jaremkiewicz z Głogo-
wa.   
Zakres robót obejmuje przebudowę 
odcinka ulicy o długości ok. 160 mb  
i szerokości 5,5 m. Celem przebudowy 
jest zmiana istniejącej nawierzchni 
gruntowo – żużlowej na nawierzchnię 
rozbieralną z betonowej kostki bru-
kowej na podbudowie z kamienia ła-
manego.  Przy krawężniku w miejscu 

spływu wód opadowych będzie ułożo-
ny ciek z dwóch rzędów kostki bruko-
wej. W ramach zadania będą wykonane 
wpusty uliczne oraz regulacja istnie-
jącego skrzyżowania z ul. Topolową  
i ul. Bukową.

Wartość robót wyniesie ok. 175 tys. 
złotych. 
W ramach porozumienia ze ZGZM prze-
budowany zostanie także PSZOK przy 
ul. Świerkowej.

    BUDOWA PLACU ZABAW W ŁAGOSZOWIE WIELKIM

W maju został sporządzony projekt 
nowego placu zabaw na działce 

gminnej nr 399 (za istniejącą remi-
zą OSP) w Łagoszowie Wielkim. Na-
stępnie przygotowano teren poprzez 
wycięcie zakrzaczeń, wykorytowanie  
i wysypanie piaskiem terenu pod plac 
a następnie zakupiono i zamontowano 
urządzenia oraz ławeczki i kosze na 
śmieci. Urządzenia zostały sfinanso-
wane dzięki konkursowi organizowa-
nemu przez Fundację AVIVA - „To dla 
mnie ważne” i wielkiemu zaangażowa-
niu mieszkańców gminy w głosowaniu 
internetowym, dzięki czemu otrzymali-
śmy 30 tys. zł dotacji. Projekt „Tlenowe 
witaminy - Łagoszów Wielki” zgłoszony 
został przez Stowarzyszenie Aktywiści 
Społecznej Integracji „Bez Balastu”.

W ostatnich tygodniach w celu zadba-
nia o bezpieczeństwo maluchów oraz 
jako ochronę przed zwierzętami za-
montowano ogrodzenie systemowe. 
Łączny koszt wszystkich robót oraz 
urządzeń wyniósł 51.388,42 zł.

Dziękuję	wszystkim	osobom,	które	zaan-
gażowały	się	w	powstanie	tego	miejsca.	
Mam	nadzieję,	że	w	kolejnym	roku	rów-
nież	wybudujemy	wspólnie	 plac	 zabaw	
w	innej	miejscowości.
         Wójt Gminy Radwanice
	 																					Paweł	Piwko
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    GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - PLANOWANE INWESTYCJE

Do dnia 15 listopada na Stacji Uzdat-
niania Wody w Radwanicach wy-

konane zostaną prace polegające na 
wywierceniu studni zastępczej nr 1z 
do głębokości 30 mb z zabudową filtra 

szczelinowego PREUSSAG wraz z obu-
dową rurociągami i zasilaniem elek-
trycznym.
Nowa studnia zgodnie z zatwierdzo-
ną dokumentacją geologiczną będzie 

posiadała wydajność w granicach  
30 m3/h co powinno zapobiec proble-
mowi dostarczania wody w okresie 
upałów. 

Schemat studni wierconej

     BUDOWA NOWEJ STUDNI NA STACJI UZDATNIANIA WODY W RADWANICACH

Szanowni Państwo

Gospodarka wodno-ściekowa 
jest bardzo ważnym elemen-
tem prawidłowo funkcjonującej 
gminy. Dotyczy to zarówno eks-
ploatacji sieci już wybudowanej, 
jak i zadań, które dopiero zosta-
ną zrealizowane. Dostarczanie 
dobrej wody i odbiór nieczysto-
ści wiąże się z przeprowadze-

niem niezbędnych inwestycji, 
które są bardzo kosztowne. Po-
niżej przedstwiam Państwu tyl-
ko kilka z nich, które są niezbęd-
ne do poprawy sytuacji. Oprócz 
tych wymienionych mamy rów-
nież na uwadze sieci wodocią-
gowe, azbestowo-cementowe  
i stalowe, które ze względu na 
swój wiek sukcesywnie będzie-
my chcieli wymieniać. 

Aktualnie na ukończeniu są 
prace dotyczące przygotowania 
dokumentacji na wymianę sie-
ci w miejscowości Przesieczna 
i Lipin. Dodatkowo projektując 
przebudowę dróg gminnych 
uwzględniamy również wymia-
nę sieci wodociągowych.

    Wójt Gminy Radwanice
	 														Paweł	Piwko

SUW w Radwanicach zaopatruje w wodę  
następujące miejscowości:  

Radwanice, Lipin, Łagoszów Wielki, Przesieczna, Borów,  
Dobromil, Drożów, Drożyna.

Wykonana zostanie rów-
nież likwidacja wyeks-
ploatowanych studni nr 1  
i nr 4 oraz porządkowanie 
systemu rurociągów na 
SUW jako pierwszy etap 
prac mających na celu 
umożliwienie wyburzenia 
nieczynnego budynku na 
terenie SUW Radwanice.  
W ramach zadnia wykonane 
zostanie przepięcie studni  
nr 3 i nr 2 do kontenerowe-
go budynku SUW. 
Koszt wykonania po-
wyższych prac wynosi  
49.000,00 zł.
Wykonanie studni wraz  
z niezbędną dokumen-
tacją hydrogeologiczną 
planowane jest do końca 
2015 r. 
W kolejnych latach, wraz 
z rozwojem miejscowości 
Radwanice i sąsiednich 
wsi, konieczne będzie przy-
gotowanie dokumentacji,  
a następnie przebudowa 
Stacji Uzdatniania Wody  
w Radwanicach. 

RUROCIĄG TŁOCZNY
POMPY GŁĘBINOWEJ

OBUDOWA
STUDNI

DODATKOWE 
USZCZELNIENIE

ZASUWA

ZAWÓR ZWROTNY
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OSŁONOWA

POMPA 
GŁĘBINOWA

FILTR

GLEBA

I WARSTWA
WODONOŚNA

WARSTWA
NIEPRZEPUSZCZALNA

POZIOM WODY
GRUNTOWEJ

II WARSTWA
WODONOŚNA

WARSTWA
NIEPRZEPUSZCZALNA
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Na etapie końcowym jest wykonanie 
dokumentacji technicznej i uzyskanie 

pozwolenia na budowę dla „Przebudowy 
oczyszczalni ścieków w Radwanicach”. 
Przebudowa polegać będzie na wymianie 
części ciągu technologicznego m.in. sito-
piaskownika, który ma za zadanie wyłapy-
wanie szmat, piasku i innych części stałych, 
których nie powinno być w składzie ście-
ków komunalnych, a które w Radwanicach 
występują obficie.
Ponadto wybudowane będą dwa nowe re-
aktory biologiczne, mniejsze i wydajniejsze 
od istniejącego rowu cyrkulacyjnego. Zmo-
dernizowana zostanie również część ciągu 
technologicznego odpowiadającego za pra-
widłowe oddzielanie osadów ściekowych, 
które będzie można po przewapnowaniu 
wykorzystać rolniczo.
Oczyszczalnia po przebudowie będzie mo-
gła przyjmować średnio 400 m3 ścieków na 
dobę.
Przebudowany ciąg technologiczny znacz-
nie zmniejszy uciążliwości zapachowe 
oczyszczalni ścieków.

Koszt przebudowy szacuje się na ponad  
2 mln zł.

Rozpoczęcie przebudowy planuje się wy-
konać na wiosnę 2016 roku.

Schemat przebudowy oczyszczalni ścieków w Radwanicach

     PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RADWANICACH

Zgodnie z opracowaną w 2015 r. nową koncepcją kanalizacji południowej 
części gminy Radwanice w najbliższym czasie zostanie ogłoszony prze-

targ na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Siero-
szowice i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągo-
wych oraz budową oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna 
i budową rurociągu tranzytowego z m. Sieroszowice do oczysz-
czalni ścieków”

     BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

Przygotowanie dokumentacji to 
pierwszy etap dużego zadania zwią-
zanego z kanalizacją południowej 
części gminy tj. miejscowości Bu-
czyna, Kłębanowice, Nowa Kuźnia, 
Nowy Dwór, Sieroszowice, Strogo-
borzyce, Ułanów.
Z uwagi na konieczność uporząd-
kowania wyeksploatowanych sieci 
wodociągowych w miejscowościach 
Sieroszowice i Strogoborzyce przy-
gotowana zostanie również doku-
mentacja na ich wymianę.

Koszt przedsięwzięcia szacuje się na 
kwotę 12 mln zł.
Dokumentacja zostanie przygoto-
wana na wykonanie ok. 11,1 km sie-
ci kanalizacji oraz wymianę ok. 9,5 
km sieci wodociągowych. 
Zakończenie przygotowania doku-
mentacji i uzyskanie pozwolenia na 
budowę planowane jest na jesień 
2016 roku.
Rozpoczęcie robót budowlanych za-
planowano na rok 2017. 
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    ZANIECZYSZCZENIA W SIECI KANALIZACYJNEJ

Sieć kanalizacji sanitarnej służy do odprowadzania ścieków gospodar-
czo-bytowych z gospodarstw domowych. Przez miesiąc mojej pracy 

w Zakładzie Usług Komunalnych w Radwanicach zaobserwowałem nie-
pokojące zjawisko traktowania kanalizacji jak składowiska odpadów, do 
którego każdy może i wrzuca dosłownie wszystko. Pracownicy Zakładu 
kilka razy dziennie a nawet w nocy, odtykają zapchaną kanalizację, z któ-
rej wyciągają: stare mopy, ścierki, ręczniki, puszki po piwie, resztki 
obiadu z kośćmi, kamienie, artykuły higieny osobistej, pampersy, 
itp. 
 Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci kanalizacyjnej nie 
tylko narażają Zakład na dodatkowe koszty, ale i fundują swoim sąsia-

zużyty mop

dom zalane – w 
wyniku zapcha-
nia sieci – piw-
nice i łazienki. 
Mało tego. Odpa-
dy wrzucone do 
kanalizacji ście-
kowej często pro-
wadzą do uszko-
dzenia pomp 
przepompowni, 
które tłoczą ścieki 
do oczyszczalni. 
Stary mop sznur-

P r a c o w n i c y 
Zakładu Usług 
Komunalnych 

w Radwanicach nie są w stanie zapobiec takim incydentom ani 
znaleźć sprawców, bo jedna przepompownia obsługuje dziesiątki 
gospodarstw. Możemy jedynie usuwać kolejne zapchania i liczyć na 
szczęście, aby awarie były możliwe do naprawienia bez konieczności 
zakupu nowych, kosztownych pomp.
 Przypominam, że przepisy zabraniają wprowadzania do 
urządzeń kanalizacyjnych:
• odpadów stałych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, 

szkła, wytłoczyn, drożdży, ścinków skór, tekstyliów czy włókien 
– nawet rozdrobnionych,

• odpadów płynnych, które nie mieszają się z wodą, takich jak 
sztuczne żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły, mieszanki ce-
mentowe,

• benzyny, nafty, oleju opałowego, karbidu,
• odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, takich jak gnojówka, 

gnojowica, obornik, ścieki z kiszonek.
Pragnę zaapelować do świadomości mieszkańców o to, by nie 
traktowali sieci kanalizacji ściekowej jak składowiska odpa-
dów. Zrozumienie apelu przyczyni się do polepszenia działania 
przepompowni i bezawaryjnego odprowadzania ścieków. 

																																																		Kierownik	Zakładu	Usług	Komunalnych

                                                                        Piotr Hrywna

kowy wplątany w pompę przepompowni sprawia, że pompa blokuje 
się i gdy nie zadziała wyłącznik przeciążeniowy pompa ulega znisz-
czeniu i należy ją wymienić na nową, co jest sprawą kosztowną. Pod-
czas jednego nocnego dyżuru pracownicy wyciągnęli 5 starych mopów 
- nad ranem przepompownia była sprawna. Jednak nie na długo. Ran-
kiem następnego dnia ponownie została zablokowana z powodu nie-
odpowiednich nieczystości. 
 Jak tak duże przedmioty dostają się do sieci kanalizacji ścieko-
wej? Oto jest pytanie, na które nikt nie może mi udzielić odpowiedzi. 

przewód elektryczny

kawałki mopa i chusteczek 
nierozpuszczalnych

zużyty mop sznurkowy
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W dniu 8 września odbyła się VII 
Sesja Rady Gminy. Na sesji Rada  

Gminy podjęła następujące uchwały:
- Uchwała nr VII/33/15 w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Radwanice na 
rok 2015,
- Uchwała nr VII/34/15 w sprawie 
określenia stawek podatku od nieru-
chomości,
- Uchwała nr VII/35/15 w sprawie 
opłaty od posiadania psa,
- Uchwała nr VII/36/15 w sprawie po-
wołania zespołu opiniującego kandy-
datów na ławników,
- Uchwała nr VII/37/15 w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rad-
wanice na lata 2015-2023.
Wójt poinformował o zmianach w bu-
dżecie gminy na 2015 r. Zmniejszo-
ne zostały dochody bieżące o kwotę  
1,1 mln. zł w związku ze zmniejsze-
niem wpływów z tytułu opłaty eks-
ploatacyjnej otrzymywanej od KGHM 
PM S.A. Zwiększone natomiast zostały 

dochody bieżące  
i majątkowe  
o kwotę 619 tys. 
zł, związane m. 
in. z ponadpla-
nowym wykona-
niem dochodów  
z tytułu podatku 
od nieruchomości  
i środków transpor-
towych oraz otrzy-
manych dotacji. 
Wydatki natomiast 
zwiększone zostały 
o kwotę 545 tys. zł 
z przeznaczeniem 
na przebudowę  
ul. Rolnej, wykup działek o powierzch-
ni 2,93 ha, przebudowę budynku 
socjalno-żywieniowego przedszkola  
w Radwanicach. Dodatkowo zwięk-
szono wydatki o kwotę 37 tys. zł  
w związku z zatrudnieniem dodatko-
wego pracownika socjalnego w Gmin-

nym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 
wypłatę odprawy emerytalnej obec-
nemu kierownikowi GOPS-u. Kwota  
5 tys. zł dotyczy wydatków na zakup 
usług melioracyjnych, 25 tys. zł na za-
kup urządzeń do siłowni zewnętrznej.

    VII SESJA RADY GMINY

    AKTUALNE STAWKI PODATKOWE I TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI

Na VII Sesji Rady Gminy w Radwanicach Rada Gminy pod-
jęła uchwały dotyczące wysokości podatków i opłat lo-

kalnych na 2016 rok. 
Uchwała nr VII/34/15 w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości określiła wysokość stawek 
na następującym poziomie:
1. Podatek od nieruchomości od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,74 zł od 1 m2 pow. użytk.  
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 22,86 zł od 1 m2 

pow. użytk.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 
zł od 1 m2 pow. użytk.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń 3,00 zł od 1 m2 pow. 
użytk.
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego 6,95 zł od 1 m2 pow. użytk.
2.    Od budowli: 2% od ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. 
3.    Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków 0,89 zł od 1 m2 powierzchni.
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych 4,56 zł od 1 ha powierzchni.
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego 0,46 zł od 1 m2 powierzchni.

Uchwałą nr VII/35/15 ustalono stawkę roczną opłaty od po-
siadania psów w wysokości 60,00 zł od jednego psa posia-
danego przez osobę fizyczną. 

Od 13 października 2015 r. obowiązuje nowa taryfa opłat za 
wodę i ścieki. Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków w przy-
padku gdy Rada Gminy nie zatwierdzi taryfy, to po 70 dniach 
od dnia złożenia wniosku przez Zakład Usług Komunalnych 
taryfa wchodzi w życie.
Cena za wodę na najbliższy okres pozostaje bez zmian, 
natomiast odprowadzenie ścieków będzie wyższe  
o 40 gr/m3. Cały przychód uzyskany z opłaty abonamento-
wej oraz większej taryfy za ścieki przeznaczony będzie na 
wymianę zużytych pomp na sieci kanalizacyjnej oraz wymia-
nę wyeksploatowanych liczników wody.

Cena wody za 1 m3                                      3,48 zł                                   
Opłata abonamentowa za m-c                  3,00 zł
Cena ścieków za 1 m3                                 5,99 zł
Opłata abonamentowa za m-c                  3,00 zł

Cena wody bez zmian, ścieki droższe o 40 gr.

*

*Do ceny należy doliczyć obowiązujący 
podatek VAT 8%.

Aktualne stawki obowiązujące od 13.10.2015 r.
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W miejscowości Bu-
czyna ruszyła budo-

wa pierwszej dużej farmy 
fotowoltaicznej na Dol-
nym Śląsku. To jednocześ-
nie pierwszy tego typu 
projekt, w przypadku któ-
rego inwestor otrzymał 
dofinansowanie z progra-
mu „Bocian” realizowane-
go przez Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
Farmę fotowoltaiczną  

    ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA W BUCZYNIE

Zapraszamy do udziału w 
VI edycji konkursu Fun-

dusz Naturalnej Energii. 
Fundusz Naturalnej Energii 
jest przedsięwzięciem da-
jącym możliwość wyboru 
najlepszego autorskiego po-
mysłu na podtrzymanie lub 
ratowanie środowiska natu-
ralnego danego wojewódz-

twa. Jest jednoetapowym, 
otwartym konkursem, skie-
rowanym do społeczności 
danego województwa, w tym 
gmin i szkół.
Tegoroczna edycja organizo-
wana jest w województwach: 
mazowieckim, wielkopol-
skim, podkarpackim, opol-
skim i dolnośląskim. 

   Fundusz Naturalnej Energii - szansa na granty

W i ę c e j   i n f o r m a c j i   d o s tę p nyc h
 n a   s t ro n i e   i n te r n e towe j : 

w w w. g a z s y s t e m d l a n a t u r y. p l  

Informacja	ze	strony	www.gramwzielone.pl

o mocy 1 MW w Buczynie buduje spółka Leed Media Group 
Sp. z o.o. Instalacja będzie zlokalizowana na terenie ok. 2 ha 
i będzie się składać z 4 tys. paneli fotowoltaicznych marki 
Eging, każdy o mocy 250 W, które będą obsługiwane przez 
inwertery marki SAJ. Konstrukcje pod panele dostarczy firma 
Oberhauser.

Obecnie w Buczynie rozpoczął się montaż paneli 
fotowoltaicznych a uruchomienie instalacji zapla-
nowano na listopad br. Energia na farmie fotowol-
taicznej będzie produkowana wyłącznie w celu od-
sprzedaży do sieci. Dzięki uruchomieniu produkcji 
jeszcze w 2015 r. inwestor będzie mógł korzystać 
ze wsparcia w postaci zielonych certyfikatów, któ-
re będą mu przysługiwać przez okres 15 lat od mo-
mentu uruchomienia produkcji energii.
Alternatywnie po roku 2015 r. właściciel instalacji 
będzie mógł zgłosić się do aukcji, a w przypadku 

jej wygrania 
otrzyma pra-
wo do przej-
ścia na system 
a u k c y j n y ,  
w ramach któ-
rego będzie 
mu przysłu-
giwać stała,  
w okresie 15 
lat liczonym 
od uruchomie-
nia produk-
cji, zgłoszona  
w aukcji cena 
za sprzedaż 
energii.

Całkowity koszt projektu ma wynieść 5,55 mln zł netto. 
Generalnym wykonawcą inwestycji jest spółka T&T Pro-
energy Sp. z o.o. z Leszna. 

Czy popiera Pani/ Pan pomysł większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w gminie?

Wykres przedstawia opinie mieszkańców na temat wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii na terenie Gminy Radwanice.

Nie wiem
19%

Nie
7%

Tak
74%
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W okresie wiosennym wykonano remonty bieżące dróg 
gminnych o nawierzchniach tłuczniowo-żwirowych. 

Remont bieżący przeprowadzono w miejscowościach Stro-
goborzyce, Buczyna, Kłębanowice, Sieroszowice, Lipin, Dro-
żów, Jakubów, Przesieczna, Łagoszów Wielki i Radwanice. 
W sumie wyremontowano około 10 km dróg. Remont dróg 
polegał na wyrównaniu nawierzchni drogi poprzez ułożenie 
dodatkowej warstwy z kruszywa i mączki kamiennej. Na kil-
ku odcinkach dróg w m. Strogoborzyce, Sieroszowice i Dro-
żów prace wykonano kompleksowo poprzez wykonanie ko-
rytowania, ułożenie podbudowy i nawierzchni z kruszywa. 
Przeprowadzono konserwację rowów przydrożnych po-

    BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Przesieczna

Drożów

Park w Radwanicach

Strogoborzyce

Kłębanowice

Buczyna

przez ich udrożnienie i oczyszczenie z krzaków 
i mułu.
Wykonano również remonty cząstkowe dróg  
o nawierzchni asfaltowej w m. Sieroszowice i  za-
toki autobusowej w  Buczynie.
Przeprowadzono dwukrotne koszenie poboczy 
dróg wraz z rowami na terenie całej gminy. Wy-
kaszano parki, parkingi przy cmentarzach oraz 
tereny gminne.
Do bieżącego utrzymania dróg należy również 
wymiana znaków drogowych, oczyszczanie po-
boczy, odkrzaczanie, usuwanie suchych konarów 
drzew.

Bieżące sprawy związane z utrzymaniem dróg, oznakowaniem i oświetleniem ulicznym prosimy zgłaszać do  
inspektor ds. drogownictwa Danuty Czuchro,  

e-mail: danuta.czuchro@radwanice.pl,  
tel.: 76-759-20-28.

Sieroszowice
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Sylwia Grabowska - Zastępca Kierownika USC
Kierownik Referatu Obywatelskiego
Pokój	nr	2,	tel.:	76	831	13	04,	e-mail:	usc@radwanice.pl

Stanowisko obsługuje wszelkie kwestie związane z prowadzeniem spraw z zakresu USC tj. rejestracją stanu cywilnego, 
sporządzaniem aktów i odpisów, wydawaniem decyzji administracyjnych, organizacją jubileuszy 50-lecia małżeństwa. 
Stanowisko zajmuje się również prowadzeniem spraw z zakresu obywatelskiego: wydawaniem dokumentów stwier-
dzających tożsamość, zmianą imion i nazwisk, obsługą Systemu Rejestrów Państwowych. Tutaj prowadzone są również 
sprawy wojskowe tj. rejestracja przedpoborowych, akcja kurierska, zwrot świadczeń za ćwiczenia wojskowe, świadcze-
nia rzeczowe na wypadek „W”. 

Referat obywatelski zajmuje się 
sprawami związanymi z ewiden-

cją ludności i dowodami osobistymi, 
ewidencją działalności gospodarczej, 
zezwoleniami na sprzedaż napojów al-

koholowych, z obronnością kraju, przy-
gotowaniem i realizacją przedsięwzięć 
obrony cywilnej. Urząd Stanu Cywilne-
go rejestruje urodzenia, małżeństwa  
i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach 

stanu cywilnego mające wpływ na stan 
cywilny osoby, wynikające z postano-
wień i wyroków sądów, decyzji admini-
stracyjnych i przewidzianych prawem 
oświadczeń stron.

    REFERAT OBYWATELSKI, URZĄD STANU CYWILNEGO

    ZŁOTE GODY

Martyna Szylko - Inspektor ds. obywatelskich i kryzysowych
Pokój	nr	2,	tel.:	76	759	20	15,	e-mail:	martyna.szylko@radwanice.pl

Stanowisko związane z obsługą spraw obywatelskich tj. prowadzeniem ewidencji ludności, udostępnianiem danych  
z rejestru mieszkańców, wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania, obsługą 
Systemu Rejestrów Państwowych. Stanowisko zajmuje się rejestracją działalności gospodarczej w CEIDG, wydawaniem 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzeniem rejestru wyborców oraz spisu wyborców. Z zakresu spraw 
obronnych stanowisko obejmuje plany i programy obrony cywilnej, zarządzanie kryzysowe, prowadzenie magazynu 
sprzętu OC.

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, 
ale „Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak 

jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół 
wieku. Niezwykłe są też Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, którymi Prezydent RP od-
znacza Jubilatów. Symbolicznie wyrażają uznanie 
władz polskich dla wartości życia i rodziny oraz 
wdzięczność za ofiarny, codzienny trud, odpowie-
dzialność, zgodność pożycia i poświęcenie.
W sobotę 5 września 2015 r. Urząd Stanu Cy-
wilnego w Radwanicach gościł Państwa Janinę 
i Zdzisława Cech, którzy obchodzili jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Pół wieku wspólnego życia świadczy o miłości 
rodzinnej, wierności, wzajemnym szacunku i zro-
zumieniu - o trwałości rodziny. To czas zwykłych, 

codziennych spraw, a jednocześnie ważnych wydarzeń, czas prze-
żyć radosnych i smutnych, wyrzeczeń i kompromisów, które jeszcze 
bardziej umacniają więzi rodzinne i sprawiają, że żyje się lepiej.
Wójt Gminy Radwanice, dziękując Jubilatom za godne i długie poży-
cie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego pokolenia, odzna-
czył ich w imieniu Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. 
Po ceremonii Jubilaci w gronie rodzinnym zostali zaproszeni na 
wspólny toast lampką szampana i tort. Były również kwiaty, wspól-
ne zdjęcia, rozmowy i wspomnienia w miłej atmosferze. 
Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia 
zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego ży-
cia.
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    KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to system 
zniżek i dodatkowych uprawnień 

dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i w firmach prywat-
nych. Jej posiadacze mają możliwość 
tańszego korzystania z oferty instytucji 
kultury, ośrodków rekreacyjnych czy 
księgarni na terenie całego kraju. Po-
siadanie Karty ułatwia więc dużym ro-
dzinom dostęp do rekreacji oraz obniża 
koszty codziennego życia. 

W praktyce Karta Dużej Rodziny za-
pewnia zniżki przy zakupie jedzenia 
i kosmetyków, odzieży i obuwia, ksią-
żek, zabawek oraz paliwa. Obniża tak-
że koszty rachunków za usługi teleko-
munikacyjne czy bankowe. Pozwala na 
tańsze przejazdy pociągami i komuni-
kacją publiczną w wybranych miejsco-
wościach.

Karta przysługuje niezależnie od 
uzyskiwanych dochodów rodzinom 
z co najmniej trójką dzieci:
• w wieku do ukończenia 18 roku 

życia, 
• w wieku do ukończenia 25 roku ży-

cia, w przypadku, gdy dziecko uczy 

się w szkole lub szkole wyższej, 
• bez ograniczeń wiekowych,  

w przypadku dzieci legitymujących 
się orzeczeniem o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności. 

Spersonalizowana Karta wydawana 
jest bezpłatnie każdemu członkowi 
rodziny wielodzietnej spełniającej 
ww. warunki. Rodzice, przez których 
rozumie się także rodziców zastęp-
czych lub osoby prowadzące rodzinny 
dom dziecka, mogą korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia 
lub do ukończenia nauki w szkole lub 
szkole wyższej, maksymalnie do osiąg-
nięcia 25 roku życia. Osoby posiadające 
orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności 
otrzymują Kartę na czas trwania orze-
czenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom 
umieszczonym w rodzinnej pieczy za-
stępczej (formami rodzinnej pieczy 
zastępczej są: rodzina zastępcza spo-
krewniona, niezawodowa, zawodowa, 
w tym zawodowa pełniąca funkcję po-

gotowia rodzinnego i zawo-
dowa specjalistyczna oraz 
rodzinny dom dziecka)  na 
czas umieszczenia w danej 
rodzinie zastępczej lub ro-
dzinnym domu dziecka.

Aby otrzymać Kartę Dużej 
Rodziny należy złożyć wnio-
sek w gminie odpowiada-
jącej miejscu zamieszkania. 

Wniosek w imieniu rodziny może zło-
żyć każdy pełnoletni jej członek. 

Karta oferuje system zniżek oraz do-
datkowych uprawnień. Jej posiadacze 
mogą korzystać z katalogu oferty kultu-
ralnej, rekreacyjnej czy transportowej 
na terenie całego kraju. Dzięki Karcie 
osoby z rodzin wielodzietnych mogą 
korzystać m.in. z ustawowych zniżek na 
przejazdy kolejowe – rodzice lub mał-
żonkowie rodziców 37 proc. na bilety 
jednorazowe oraz 49 proc. na miesięcz-
ne; zniżek w opłatach paszportowych – 
75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. 
w przypadku rodziców i małżonków 
rodziców oraz darmowych wstępów do 
parków narodowych.
Karta Dużej Rodziny poza zniżkami 
ustawowymi uprawnia także do zniżek 
handlowych w instytucjach publicz-
nych i firmach prywatnych. Do tej pory 
do programu włączyły się m.in. ban-
ki PKO BP i BOŚ, sieć PLAY, księgarnie 
Świat Książki i Bonito, kina Helios, su-
permarkety Alma oraz Centrum Nauki 
Kopernik, Stadion Narodowy i Kopal-
nia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin 
wielodzietnych mogą także skorzystać 
ze zniżek w sklepach sieci Carrefour 
oraz na stacjach paliw LOTOS. Liczba 
instytucji i firm, które oferują zniżki 
rodzinom systematycznie się powięk-
sza. Wszystkie miejsca oferujące zniżki 
będą opatrzone logo: „Tu honorujemy 
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. 
Dodatkowe	 informacje	 można	 znaleźć	
na	stronie	www.rodzina.gov.pl.

Osoby	zainteresowane	wyrobieniem	Karty	Dużej	Rodziny	 
mogą	pobrać	wniosek	 

w	Gminnym	Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Radwanicach	 
przy	ul.	Przemysłowej	17,	w	pokoju	nr	15.

Więcej	informacji	można	uzyskać	pod	numerem	tel.:	76-759-20-41.
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    PROGRAM BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE

W trosce o seniorów po raz pierw-
szy rusza program bezpłatnych 

szczepień przeciw grypie adresowany 
dla mieszkańców Gminy Radwanice od 
65. roku życia. 
Coraz zimniejsze dni i wieczory sprzy-
jają przeziębieniom. Warto pomyśleć  
o zabezpieczeniu się przed grypą  
i jej następstwami takimi, jak zapale-
nie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha czy 
zaburzenia pracy serca. Szczepienie 
przeciwko grypie to niekłopotliwy  
i łatwy sposób na uniknięcie grypy,  
a nawet ciężkich zachorowań. W grupie 
największego ryzyka wystąpienia po-
wikłań pogrypowych znajdują się małe 
dzieci, seniorzy oraz osoby cierpiące na 
choroby układu oddechowego, serco-
wo-naczyniowego oraz cukrzycę. Wi-
rus grypy jest szczególnie niebezpiecz-
ny dla osób starszych. 
Celem głównym programu jest zmniej-
szenie zachorowalności na grypę 
wśród mieszkańców Gminy Radwanice 

w wieku powyżej 65 lat  - zmniejsze-
nie transmisji wirusa w środowisku,   
zwiększenie świadomości zdrowotnej 
w zakresie zasadności, bezpieczeństwa 
i potrzeby szczepienia się przeciw gry-
pie. 
Całkowity koszt realizacji progra-
mu jest pokrywany z budżetu gminy 
Radwanice.
Program będzie realizowany przed se-
zonem wzrostu zachorowań na grypę, 
czyli od 01 października do  30 listo-
pada 2015r. Szczepienia odbywać się 
będą w punkcie szczepień w Ośrodku 
Zdrowia w Radwanicach.
Ocenia się, że w Polsce choruje od mi-
liona do kilku milionów osób, w zależ-
ności od sezonu grypowego. Istotnym 
problemem zdrowotnym jest wysoki 
wskaźnik ciężkich powikłań, szczegól-
nie u osób 65+.  Grypa jest ostrą za-
kaźną chorobą układu oddechowego  
o wysokiej zaraźliwości. Zakażenie sze-
rzy się bardzo łatwo, przede wszystkim 

drogą kropelkową, w mniejszym stop-
niu przez przedmioty zanieczyszczone 
wydzieliną z górnych dróg oddecho-
wych. Najwięcej zachorowań notuje 
się w miesiącach zimowych i wczesno-
-wiosennych. Podstawowym sposobem 
zapobiegania zachorowaniom na grypę 
a zarazem najbardziej efektywnym, 
jest wzmożenie odporności poprzez 
szczepienia ochronne, powtarzane 
corocznie przed sezonem epidemicz-
nym. Szczepionki te zapobiegają gry-
pie wywołanej przez aktualnie krążące 
szczepy wirusa grypy. Prowadzenie tak 
zaplanowanych programów profilak-
tycznych nie tylko przyczynia się do 
zmniejszenia zachorowań na grypę ale 
również ciężkich powikłań i zgonów. 
Serdecznie	 zapraszam	 wszystkich	 se-
niorów	 na	 szczepienia	 przeciw	 grypie.	
Dbajmy	o	nasze	zdrowie.
                       
           Wójt Gminy Radwanice
																																					Paweł	Piwko

SZCZEPIENIA OCHRONNE  
PRZECIW GRYPIE

W ó j t  G m i n y  R a d w a n i c e  
zaprasza mieszkańców gminy  
powyżej 65 roku życia na bezpłatne 
szczepienia przeciw grypie.

POWIEDZ STOP GRYPIE
Szczepienia wykonywane będą  
   od 01.10.2015 r. do 30.11.2015 r.  
        w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach  
           przy ul. Głogowskiej 43, 59-160 Radwanice

Zapraszamy !
Czy wiesz, że ...
Grypa to ostra choroba zakaźna układu oddechowego  
     wywołana zakażeniem wirusem grypy? Przenosi się  
            pomiędzy ludźmi drogą kropelkową np. podczas  
                  kichania, a największa ilość zachorowań występuje        
                           podczas sezonowych epidemii.

Więcej informacji można uzyskać  
w rejestracji Ośrodka Zdrowia w Radwanicach  

oraz pod nr tel. 76 8311 471.
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Stop paleniu! Nie pal. Jeśli już palisz, 
przestań!

W powiecie polkowickim został już 
wdrożony  nowy  projekt zdrowotny 
dotyczący zapobiegania chorobom no-
wotworowym płuc. 
Projekt ”Zapobieganie chorobie nowo-
tworowej płuc poprzez poprawę do-
stępności do specjalistycznych badań 
medycznych oraz wielopoziomową 
edukację zdrowotną w powiecie polko-
wickim” będzie realizowany przez Pol-
kowickie Centrum Usług Zdrowotnych,  
finansowany ze środków funduszy nor-
weskich oraz budżetu państwa.
Celem jest zapobieganie i zmniejszenie 
zachorowalności na raka płuc. Prze-
prowadzone zostaną działania profi-
laktyczne oraz informacyjno-eduka-
cyjne skierowane do uczniów  szkół 

powiatu polkowickiego począwszy 
od 12. roku życia, a także do osób 
powyżej 50. roku życia z udziałem 
wyłączonych już z zawodowego życia 
górników, którzy ukończyli 45. rok 
życia. Badaniami  profilaktycznymi  
i działaniami informacyjno-edukacyj-
nymi objętych będzie około 20 tysięcy 
mieszkańców naszego powiatu, którzy 
otrzymają szczegółowe informacje na 
temat możliwości udziału w projekcie. 
Będą  prowadzone zajęcia z młodzie-
żą, przeprowadzane działania szkoła 
po szkole, klasa po klasie, aby pokazy-
wać na modelach, jak dym tytoniowy 
niszczy zdrowie i w jaki sposób moż-
na wejść na drogę, która prowadzi do 
śmierci w związku z paleniem papiero-
sów. Poza tym będzie przeprowadzony 
szereg akcji wsparcia psychologiczne-

go, cykli terapeutycznych, będą punkty 
mobilne, co pozwoli na lepsze dotarcie 
do mieszkańców naszej gminy. 
W  rankingach ministra zdrowia (do-
tyczy terenu, na którym mieszkamy) 
jesteśmy na 6 miejscu jeżeli chodzi o 
zachorowalność na raka płuc i raka 
oskrzeli.  Jest to bardzo niepokojące 
zjawisko. Wynika ono ze specyfiki tego 
regionu, może to pewne oddziaływania 
środowiska przemysłowego, które tu-
taj się znajduje.
Tu w bardzo młodym wieku przecho-
dzi się na emeryturę. Górnicy, którzy 
dotychczas będąc czynnymi zawodo-
wo, przechodzą bardzo specjalistyczne, 
bardzo dokładne badania okresowo 
raz w roku, dlatego że KGHM nie chce 
mieć później problemów odszkodo-
wawczych, czy problemów związanych 
z chorobami zawodowymi, przestają 
raptem poddawać się tym badaniom. 
Poza tym duża ilość osób niepracują-
cych na ternie KGHM również w tej gru-
pie zagrożeń się znajduje. 
Program obejmuje zarówno profilakty-
kę jak i promocję zdrowia.  
Rozwiązaniem na terenie powiatu pol-
kowickiego ma być realizowany właś-
nie projekt. Jego zaletą jest m.in. nowo 
powstałe Centrum Zdrowia Płuc, które 
oferuje konsultacje lekarskie i specjali-
styczne badania. Są bezpłatne i nie wy-
magają skierowania od lekarza. 

CHROŃMY SWOJE ŻYCIE  
I ŻYCIE SWOICH BLISKICH  

PRZED RAKIEM PŁUC!

Informacje oraz zapisy do udziału  
w programie:

Centrum Zdrowia Płuc
przy Polkowickim Centrum Usług 

Zdrowotnych – ZOZ S.A.
ul. Kard. B. Kominka 7  

59-100 Polkowice

Czynny w gab. 128  
pon. – piąt. 8.00-18.00

tel. 733 270 475

e-mail:zdrowepluca@pcuz.eu

www.zdrowepluca.pcuz.pl

    ZAPOBIEGANIE CHOROBIE NOWOTWOROWEJ PŁUC
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    HISTORIA NASZYCH MIEJSCOWOŚCI - BUCZYNA
Przed 1945 nazywała się Buchen-
damm (lata 1937 - 1945), wcześ-
niej Thamm i Buchwald (przed 
1937 r.) i należała do Ziem Głogow-
skich. 
Jej nazwa pochodzi od buków i dę-
bów, które niegdyś gęsto porastały 
te tereny. Początki osady datować 
można na XIII w., kiedy to utworzo-
ny został archidiakonat Polkowice, 
obejmujący między innymi teren 
dzisiejszej wsi. Stąd też Buczyna 
z kościołem pw. św. Bartłomieja, 
jako parafia wymieniona jest po 
raz pierwszy w dokumencie kardy-
nała Jana z Akwinionu - 14 stycznia 
1376 r.
Kościoły Ziemi Głogowskiej były 
wtedy hojnie obdarowywane 
przez władców głogowskich. Je-
den z najstarszych dzwonów w 
Buczynie pochodzi z 1494 roku. 
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– 316, w 1845 – 579, 1858 – 664,  
w 1910 – 452, w 1936 – 427 mieszkańców.  
W 1945 r. napływający osadnicy przy-
stąpili do odbudowy zagród oraz koś-
cioła, ponieważ w czasie wojny zostały 
one straszliwie zniszczone i obrabo-
wane. Wiele pamiątek zniknęło bez-
powrotnie. Buczyna jest diasporą, bo 
obok Rzymsko-katolickiego Kościoła 
znajduje się tu też Parafia Kościoła Pra-
wosławnego. Cerkiew pw.  Św. Dymitra 

Sołuńskiego to dawny neogotycki koś-
ciół poewangelicki pochodzący z XIX 
wieku. W latach 1948 – 1954 został 
przebudowany dla potrzeb prawosław-
nych. W latach 70. XX w. cerkiew grun-
townie wyremontowano. Obok świąty-
ni znajduje się dzwonnica zbudowana 
w latach 1988–1989. Stał tam też po-
mnik poświęcony żołnierzom poległym 
na frontach I wojny światowej a pocho-
dzącym z Buczyny i okolic. Pomnik stał 

We wnętrzu kościoła wmurowany w 
ścianę jest zespół czterech płyt na-
grobnych z końca XVI i przełomu XVI  
i XVII wieku - opiekunów i darczyńców 
kościoła, z wizerunkami herbów rodów 
von Loss, von Lest, von Stosch, von Schau-
ritz, von Sack i von Küttlitz.
Na początku XVI w. teren Buczyny 
wskutek gęstych lasów otaczających 
wieś opanowany był przez bandy roz-
bójników, którzy napadali i rabowali,  
a nawet mordowali przyjezdnych kupców 
i mieszkańców okolicy. Dlatego też książę 
głogowski Zygmunt Jagiellończyk, póź-
niejszy król Polski, zwany Zygmunt I Stary, 
kazał wymierzać na nich szczególne kary. 
W dawnych czasach Buczyna, leżąca na 
uboczu od większych ośrodków prze-
mysłowych, nie mogła się rozwijać go-
spodarczo. Wieś liczyła: w 1756 roku 

Kościół katolicki Cerkiew prawosławna z pomnikiem

Pałac „Młyn”

Gospoda, obecnie dom mieszkalny nr 21.

Sklep, obecnie dom mieszkalny nr 25
Piekarnia

Szkoła ewangelicka.

Główna droga w Buczynie.

Dom mieszkalny nr 1.
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przed wejściem do kaplicy.
W centrum Buczyny znajdował się klasycystycz-
ny pałac, po którym zostały jedynie zdjęcia. Nie-
gdyś stanowił własność rodów: von Nostiz, von 
Sydow, von Graewenitz, von Preussen, von Re-
ichenbach, von Westernchagen. Pozostałością 
dawnego założenia parkowo – pałacowego jest 
naturalistyczny park powstały w drugiej połowie 
XIX wieku oraz budynek mieszkalny folwarku  
i dawny młyn. Z relacji pana Stanisława War-
dzały (aktualnego mieszkańca wsi) wynika, że 
pałac rozebrano podczas wakacji w roku 1956 
rzekomo dla cegły potrzebnej do odbudowy 
Warszawy, która prawdopodobnie w rezultacie 
trafiła do prywatnych firm w woj. poznańskim 
i warszawskim.
Do pałacu należał także młyn (który jeszcze długo 
po wojnie działał, a dziś jest to blok mieszkalny) 
oraz wozownia ze stajniami, nad którą mieszkali 
stajenni.
Tuż za Buczyną w kierunku miejscowości Przem-
ków po prawej stronie drogi funkcjonowała do 
1945 roku cegielnia. Droga obok zniszczonej ce-
gielni prowadziła kiedyś do pobliskiego folwarku 
– Grenz Vorwerk. W latach powojennych został 
on całkowicie rozebrany. Dziś trudno doszukać 
się choćby fundamentów. Dla mieszkańców oko-
lica tamta była przysiółkiem zwanym „Graniczną”, 
gdzie jeszcze po wojnie znajdowała się strzelnica.
Kiedy po II wojnie światowej pierwsi przesiedleń-
cy przybyli do Buczyny zastali wiele zniszczonych 

domostw. Podobno Buczyna przeszła naj-
większe zniszczenia w stosunku do pozo-
stałych miejscowości gminnych. Z relacji 
nieżyjących już świadków wynika, że ok. 
25-30 budynków całkowicie zniszczyła 
wojna. 
Pierwsi mieszkańcy przybyli w roku 1946 
i pochodzili głównie z województw po-
znańskiego, lubelskiego, lwowskiego. 
We wrześniu 1947 roku pierwszy raz w 
budynku szkoły zadzwonił dzwonek. Pięć-
dziesięciu siedmiu uczniów z Buczyny i 
okolic zaczęło lekcje pod kierownictwem 
pani Zofii Jarosz. Kiedy w roku 1953 pan 
Stanisław Wardzała przyjechał do Buczy-
ny, by uczyć matematyki. budynek szkolny 
był niedokończony. Jedynie na I piętrze 
było centralne ogrzewanie, na II piętrze 
stał piecyk, a na parterze nie było nic. Do-
piero gdy w kolejnych latach przywieziono 
piec z pałacu z Kłębanowic, zrobiono cen-
tralne ogrzewanie w całej szkole. To tutaj 
także był pierwszy telefon w Buczynie. 
Co 2-3 lata organizowano Szkołę Wieczo-
rową, która zaczynała się późną jesienią,  
a egzaminy końcowe przeprowadzano w 
kwietniu - maju. Wieczorówki cieszyły się 
dużym zainteresowaniem.
Również w 1947 roku zorganizowa-
no jednostkę Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Buczynie. Jej pierwszym pre-
zesem był dh Franciszek Kornatowski. 
Początkowo strażacy nie mieli mun-
durów ani żadnego sprzętu. Pierwszą 
oznaką mówiącą o przynależności do 
OSP były czapki zamówione i wykonane  
u prywatnego czapnika w Przemkowie. 
Pierwszym poważniejszym sprzętem 
strażackim była pompa ręczna, która  
w 1960 roku przekazana została do OSP 
Nowa Kuźnia. Strażacy poza pracami 
prewencyjnymi i zapobiegawczymi zbli-
żali ludzi do siebie, często organizowali 
zabawy dochodowe (by zdobyć fundu-
sze np. na potrzebne wyposażenie), jak 
również wspólnie wykonywali prace 
polowe. W roku 1975 zaczęto budowę 
nowej remizy, którą ukończono dopie-
ro w roku 1980. Wiele prac wykonano  

w czynie społecznym, dużą 
pomocą służyła Rolnicza Spół-
dzielnia Produkcyjna (później-
sze Państwowe Gospodarstwo 
Rolne), która wiele lat dawała 
pracę licznym mieszkańcom 
Buczyny.
Bardzo dobrze prosperował 
młyn, który obecnie jest blo-
kiem mieszkalnym. W Buczy-
nie były dwie piekarnie, po obu 
stronach rzeki. Letnią rozryw-
ką dla mieszkańców były ką-
piele w rzece Szprotawa. Pod 
obecnym nr 12 funkcjonowała  
kawiarnia, w której przez 15 lat 
pracowała pani Róża Śnioszek 
(do Buczyny przyprowadziła 
się w roku 1960, obecnie jest 
najstarszą mieszkanką wsi). 
Prowadziła tam też zespół śpie-
waków z kilkoma grajkami, do 
których należał m.in. pan Ja-
nusz Frankowski i Władysław 
Lechowicz. W latach świetności 
występowali nawet na rynku w 
Głogowie. Wiele osób spędza-
ło wolny czas w tej kawiarni, 
zwłaszcza gdy dzięki przed-
siębiorczości pani Róży, GS 
Radwanice zasponsorował do 
kawiarni pierwszy w Buczynie 
telewizor. 
Pod numerem domu 25 w la-
tach 1954-1972 znajdowały się 
biura Gromadzkiej Rady Naro-
dowej (najniższe ogniwo admi-
nistracji państwowej, której za-
dania później przejęła gmina), 
w której obrębie znajdowały 
się: Buczyna, Sieroszowice, Kłę-
banowice, Nowa Kuźnia, Nowy 
Dwór, Strogoborzyce (będące 
wówczas Przysiółkiem Buczy-
ny).
Obecnie w Buczynie jest zamel-
dowanych 368 osób. Sołtysem 
wsi jest pani Wioletta Kłos.

1939 r., Obóz Służby Pracy Rzeszy koło 
Buczyny

Lata 1948-1950, członkowie OSP Buczy-
na z pompą ręczną.

Widok na kościół tuż po II 
wojnie światowej.

Kąpiele w rzece Szprotawa.
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    POWSTANIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RADWANICE

Wychodząc naprzeciwko trendom 
zmierzającym do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych, a przede wszyst-
kim w  trosce  o  środowisko  naturalne, 
Gmina Radwanice przystępuje do opra-
cowania i wdrażania  Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Realizatorem zadania 
została firma COST CUTTERS Sp. z o.o. 
z Warszawy. Ostateczna wersja doku-
mentu powstanie na przełomie paź-
dziernika/listopada 2015 r.

Konieczność sporządzenia Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej  wynika   
z  postanowień  Ramowej  Konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu (ratyfikowana przez 
Polskę w 1994 r.), uzupełniającego  
ją  Protokołu  z  Kioto  z  1997 r.  oraz  

pakietu  klimatyczno-energetycznego 
przyjętego przez Komisję Europejską 
w grudniu 2008 roku. Ponadto   potrze-
ba   opracowania   i   realizacji   Planu   
Gospodarki   Niskoemisyjnej   gminy 
Radwanice wynika z Założeń Narodo-
wego Programu Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę 
Ministrów 16  sierpnia  2011  r.  Ni-
niejszy dokument  umożliwi  również  
spełnienie  obowiązków  nałożonych  
na  jednostki  sektora publicznego  
w zakresie efektywności energetycznej, 
wynikające z ustawy z dnia 15 kwiet-
nia 2011 r. o efektywności energetycz-
nej (Dz. U. nr 94, poz.551 z późn. zm.). 
Niezwykle istotny jest także fakt, iż 
Plan  Gospodarki Niskoemisyjnej 
będzie także niezbędnym dokumen-

tem  umożliwiającym ubieganie się  
o przyznanie środków pomocowych  
z budżetu Unii Europejskiej w no-
wej perspektywie finansowej na lata 
2014 -2020.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to 
strategiczny dokument tworzony na 
poziomie gminy, który ma przyczynić 
się do osiągnięcia celów określonych  
w pakiecie klimatyczno-energetycz-
nym do roku 2020 (m.in. redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych oraz zwięk-
szenia udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych). Dokument ten 
ma służyć wszystkim mieszkańcom 
gminy poprzez poprawę jakości po-
wietrza oraz zmniejszenie kosztów 
energii.

Barszcz Sosnowskiego – gatunek 
rośliny zielnej, należący do ro-

dziny selerowatych. Pochodzi z re-
jonu Kaukazu, skąd został rozprze-
strzeniony na rozległych obszarach  
w środkowej i wschodniej części Eu-
ropy, gdzie stał się rośliną inwazyjną.
Barszcz Sosnowskiego to inwazyjny 
chwast. Do Polski został sprowadzo-
ny z Kaukazu pod koniec lat 50. XX 
wieku. Wtedy też rozpoczęto jego 
uprawę na wielką skalę, ponieważ 
miał służyć jako pasza dla bydła, jed-
nak niedługo potem zaprzestano jego 
uprawy. 

Roślina ta dorasta do 3 m wysokości, 
jej łodygi posiadają średnicę 10 cm 
a kwiatostany w formie baldachów 
osiągają średnicę 50 cm. 
Palowy korzeń rośliny może sięgać 
nawet 2 m w głąb ziemi. 
Barszcz posiada liście przypominają-
ce rabarbar, jednak 2-3 krotnie więk-
sze, poza tym łodygi rabarbaru mają 
barwę czerwoną.
Nawet młodociane formy barszczu 
ciężko pomylić z innymi roślinami, 
gdyż ich wielkość i grubość pędów 
natychmiast zwraca uwagę. 

    JAK GMINA RADWANICE Z BARSZCZEM WALCZYŁA

Pola w miejscowości Sieroszowice 
porośnięte barszczem.

Pobocze drogi polnej w Sieroszowicach  
porośniętej barszczem przed przystąpieniem 
do likwidacji.

Barszcz Sosnowskiego może 
być rośliną niebezpieczną. 
Zawarte w soku oraz wydzie-
linie włosków związki che-
miczne po zetknięciu ze skórą  
i przy udziale nasłonecznie-
nia, mogą powodować oparze-
nia podobne do zwykłych opa-
rzeń np. gorącą wodą. Stopień 
reakcji skóry potęguje wysoka 
temperatura, wilgotność oraz 
pocenie się. 
W pierwszej dekadzie lipca 
Urząd Gminy Radwanice prze-
prowadził likwidację siedli-
ska barszczu Sosnowskiego 
w m. Sieroszowice. Teren za-

jęty przez te chwasty był dość 
duży, o powierzchni około  
2 ha, i obejmował gruntowe 
drogi gminne oraz pobocza 
drogi szutrowej. Poza tym ro-
śliny rozprzestrzeniły się na 
działki rolne będące własnoś-
cią prywatną i Agencji Nieru-
chomości Rolnych. 
Do właścicieli nieruchomości 
zajętych przez barszcz wy-
stosowano pisma dotyczące 
oczyszczania działek z tej ro-
śliny. Z uwagi na zagrożenie 
dokonano likwidacji roślin 
również na działkach niebę-
dących własnością Gminy. 
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    GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Już w krótce w naszej Gminie będzie 
opracowywana  Gminna Ewidencja 

Zabytków  oraz Gminny Program Opie-
ki nad Zabytkami.
W ramach opracowania będzie przepro-
wadzona weryfikacja obiektów o walo-
rach zabytkowych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Radwanice, dla których 
w myśl ustawy wymagane jest opraco-
wanie kart adresowych GEZ zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja  
2011 r. w sprawie prowadzenia reje-
stru zabytków, krajowej, wojewódz-
kiej i gminnej ewidencji zabytków oraz 
krajowego wykazu zabytków skradzio-

nych lub wywiezionych za granicę 
niezgodnie z prawem oraz opra-
cowanie  gminnej ewidencji zabyt-
ków w postaci geoprzestrzennej 
bazy danych. Program Opieki nad 
Zabytkami  przygotowywany jest 
właśnie w oparciu o Gminną Ewi-
dencję Zabytków, a po uzyskaniu 
opinii Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków program uchwalany 
jest przez Radę Gminy. 
Wykonawcą Gminnej Ewidencji 
Zabytków oraz Gminnego Progra-
mu Opieki nad Zabytkami została 
firma  GREEN KEY Joanna Masiota-
-Tomaszewska z Poznania.

ODKRYCIE GROBU W LIPINIE

22 czerwca 2015 
r. członkowie 

Stowarzyszenia PO-
MOST przeprowadzili 
ekshumację szcząt-
ków 12 niemieckich 
mieszkańców Lipina. 
Zginęli oni podczas 
działań wojennych w 
1945 r., po czym zosta-
li pochowani w maso-
wym grobie przy jed-
nym z gospodarstw.  
W maju 2015 r. mo-
giła została odkryta 

w trakcie budowy ka-
nalizacji sanitarnej. 
Natrafiono na frag-
menty kości i obuwia. 
Na miejsce zostali we-
zwani przedstawiciele 
Prokuratury Rejono-
wej w Głogowie, któ-
rzy wstrzymali dalsze 
prace. Podczas ekshu-
macji zarejestrowano 
szczątki zarówno ko-
biet jak i mężczyzn w 
różnym wieku.

DOPALACZE TO ŚMIERĆ

Dopalacze stały się głośnym  
w ostatnim czasie tematem 

medialnym, ze względu na ujaw-
nione przypadki ciężkich powi-
kłań zdrowotnych po ich zażyciu.  
Podobnie jak w przypadku narko-
tyków, objawy zależą od rodzaju 
substancji, przyjętej dawki, jak 
również od cech psychofizycz-
nych danej osoby. 
Do najpoważniejszych objawów, 
stanowiących już zagrożenie ży-
cia zaliczany jest: udar mózgu, 
zawał serca, śpiączka, niewydol-
ność nerek, wątroby, stany agresji 
, które mogą zakończyć się próbą 
samobójstwa lub zabójstwa.

Co zrobić, jeśli zdarzyło Ci się za-
żyć dopalacz i źle się czujesz? 
• wypij dużo wody mineralnej,
• zachowaj przy sobie opako-

wanie od dopalacza, aby po-
kazać lekarzowi, co ułatwi 
mu podjęcie akcji ratowni-
czej,

• nie siadaj za kierownicą,
• nie zażywaj żadnych leków, 

które mogą wejść w interak-
cję z substancjami zawartymi 
w dopalaczu,

• przede wszystkim – natych-
miast udaj się do  lekarza. 
Tu liczy się każda sekunda!
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    PRIMUS INTER PARES

Po raz pierwszy w naszej gminie z 
inicjatywy Wójta wręczono nagrodę 

„Primus Inter Pares” („Pierwszy wśród 
równych sobie”) w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Radwanicach i Gim-
nazjum w Radwanicach oraz nagrodę 
Najlepszego Absolwenta w Szkole Pod-
stawowej w Buczynie. Wyróżnienie to 
otrzymały osoby, które przez ostatnie 3 
lata dostały świadectwo z czerwonym 
paskiem oraz uzyskały największą ilość 
punktów według kryteriów określo-
nych w regulaminie tj.: średnia ocen na 
świadectwie, zachowanie, wynik egza-
minu końcowego, udział w konkursach, 
olimpiadach na szczeblu powiatowym, 

wojewódzkim, ogólnopolskim. Podzię-
kowanie za trud i zaangażowanie wło-
żone w edukację swoich dzieci otrzy-
mali również rodzice nagrodzonych 
laureatów.

W roku szkolnym 2014/2015 nagrody 
otrzymali:
SP Buczyna – Damian Kłos
ZSP Radwanice – Karina Maciejewska
Gimnazjum w Radwanicach – Dominik 
Frankowski.

Laureatom GRATULUJEMY!

Uczniowie uczęszczający do szkół naszej gminy, 
którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 

(średnia ocen co najmniej 5,4) i wzorowe zachowa-
nie, otrzymali Stypendium Wójta Gminy Radwanice. 
W roku szkolnym 2014/2015 wymagania spełniło 
13 uczniów, 5 z SP Buczyna: Damian Kłos, Paulina 
Rymarowicz, Paulina Laszczowska, Mikołaj Sycho-
wicz, Szymon Kłos, oraz 8 z Gimnazjum w Radwani-
cach: Daria Stemplewska, Marta Niemasz, Dominik 
Frankowski, Alicja Niedośpiał, Rozalia Rzepka, 
Anna Żerebecka, Paulina Kustra i Martyna Mu-
szyńska. 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

    STYPENDIUM WÓJTA GMINY RADWANICE

Stypendyści z Gimnazjum w Radwanicach

Stypendyści ze Szkoły Podstawowej w Buczynie

Statuetka została zaprojektowana i wykonana przez artystę rzeźbiarza 
pana Janusza Owsianego.
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    BIBLIOTEKA

W dniu 21.09.2015r. w Gminnej 
Bibliotece Publicznej oraz Gim-

nazjum w Radwanicach gościliśmy 
Joannę Lamparską. Z wykształcenia 
filolog klasyczny i archeolog sądowy. 
Z zamiłowania dziennikarka, autorka 
książek i „przewodników innych niż 
wszystkie”, w  których w pełen fantazji 
sposób przedstawia niezwykłe historie 
zamków, pałaców i podziemi. Zbiera in-
formacje o zaginionych w czasie II woj-
ny światowej zabytkach, dokumentach 
i skarbach. Od lat współpracuje z „Na-
tional Geographic”, „Focusem” i „Tra-
vellerem”.  Podróżuje po całym świecie, 
ale najchętniej zajmuje się tajemnicami 
Dolnego Śląska. W swych książkach pi-
sze o najbardziej niezwykłych i tajem-
niczych miejscach tego regionu. Pani 

Joanna opowia-
dała młodzieży o 
swojej pasji zwią-
zanej z poszuki-
waniem skarbów 
w dolnośląskich 
zamkach, posłu-
gując się kilkoma 
przykładami, po-
kazując zdjęcia i 
omawiając nie-
zwykle ciekawe 
historie zabytków 
z naszego regio-
nu. Na zakończe-
nie spotkania zo-
stał rozstrzygnięty konkurs związany z 
twórczością Joanny Lamparskiej.
Zwyciężczynią konkursu została Mar-

cela Antosik.
Spotkanie oraz nagrodę książkową 
ufundowała Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Polkowicach. 

„EKOlandia” to ścieżka edukacyjna 
przy Publicznym Przedszkolu w 

Radwanicach - efekt współpracy Pani 
Dyrektor Bogusławy Niemasz, Rady 
Rodziców i nauczycieli. Pomysłodaw-
cą projektu ogrodu jest pani Anna An-
czykowska, a sponsorem inwestycji 
Volkswagen Motor Polska. EKOlandia 
powstała w kwietniu, a do akcji przy-
łączyli się rodzice przedszkolaków, 
członkowie Rady Rodziców i pracow-
nicy przedszkola, którzy przynieśli 
potrzebne narzędzia: łopaty, motyki, 

grabie, taczki i wspólnie pracowali. 
W ogrodzie zasadzono rododendro-
ny, magnolie, krzewy forsycji, azalie, 
szafirki, sosny, świerki pospolite i ży-
wopłot z cisów. 
Przedszkolaki mogą wybrać się na 
ścieżkę ekologiczną „EKOlandia”  
a poprzez bezpośrednią obserwację 
fauny i flory uwrażliwią się na przy-

rodę. Dzięki temu naukę można połą-
czyć z zabawą tropiącą i odnajdywać 
rośliny i zwierzęta. Tablice edukacyjne 
na ścieżkach w ogrodzie zawierają in-
formacje o życiu zwierząt i roślin. Dzie-
ci poznają owady pożyteczne i szkod-

liwe, płazy i gady Polski, ssaki jak np. 
dziki, jelenie, wiewiórki, ptaki, a także 
drzewa iglaste (świerk, sosna), czy liś-
ciaste (dąb szypułkowy), które można 
spotkać w ogrodzie przedszkolnym. 
Każda tablica zawiera ciekawostki  
o danym gatunku: występowanie, od-
żywianie, przystosowanie itd. 
Niebawem ścieżka zamieni się w kolo-
rowy ogród bajkowy. Będą tam wielkie 
zwierzęta gipsowe: wiewiórka, bocian, 
osiołek, konik, cielaczek, ślimak itp. 
oraz grzyby. W ogrodzie stoi altanka, 
która dla maluchów jest atrakcją zaba-
wową i schronieniem przed słońcem.  
Dla przedszkolaka to będzie wycieczka 
po ogrodzie pełna przygód jako najlep-
szy sposób na to, by rozbudzić zainte-
resowanie światem roślin i zwierząt. 
Pani Dyrektor serdecznie dziękuje Sza-
nownym Rodzicom i Pracownikom za 
zaangażowanie w prace przy tworze-
niu „EKOlandii”. 
Ścieżka dydaktyczna będzie nie tylko 
frajdą dla dzieci i rodziców, ale w przy-
szłości również dla mieszkańców gmi-
ny.

   EKOLANDIA W PRZEDSZKOLU

W roku bieżącym Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach wraz z filiami otrzymała dofinan-
sowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.800,00 zł. Są to środki finansowe Biblio-

teki Narodowej przyznawane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Liczymy, że 
nowe wyposażenie bibliotek zachęci większą ilość osób do odwiedzania biblioteki i czytania. 

     NIE TYLKO O ZŁOTYM POCIĄGU . . .
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   PARKUJEMY

Dnia 23.08.2015  
w radwanickim 

parku już po raz trze-
ci odbył się Piknik ro-
dzinny: „PARKujemy” 
zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Aktywi-
ści Społecznej Integracji 
„Bez Balastu”. Central-
nym punktem imprezy 
była projekcja filmowa 
wielkoformatowa. Dla 
najmłodszych organizatorzy przewi-
dzieli wiele atrakcji: zabawy, gry, ma-
lowanie przestrzenne, małego fryzjera 
oraz kawiarenkę przyjazną dzieciom. 
Wszystkie atrakcje cieszyły się 
ogromnym powodzeniem wśród  
najmłodszych uczestników pik-

niku, jednak najbardziej oblega-
ne było stanowisko fryzjerskie dla 
najmłodszych – farbowane włosy  
kredą oraz kolorowe warkoczyki to 
obowiązkowa fryzura każdej małej  
i większej dziewczynki w radwanickim 
parku.
Zaskoczeniem dla organizatorów była 
ilość rodzin, jaka wzięła udział w  tym 

wydarzeniu. To budujące i dające ener-
gii do kolejnych działań dla Stowarzy-
szenia, którego celem jest integracja 
społeczna oraz zmniejszanie barier 
społecznych. Już od dziś organizato-
rzy zastanawiają się, czym zaskoczyć 
mieszkańców gminy Radwanice w ko-
lejnej edycji kinowego święta. 

20 czerwca 2015 roku w Bu-
czynie po raz kolejny od-

była się plenerowa impreza pod 
nazwą „Noc Świętojańska”. Jak 
co roku uroczystość rozpoczęto 
rozpaleniem ogniska i spaleniem w nim 
ziół. Był też skok do rzeki po wianki 

puszczone przez dziew-
częta z Buczyny. Jedynym 
odważnym śmiałkiem 
okazał się nastoletni Da-
mian Kłos, który dzielnie 
nurkował w tafli wody.
Zgodnie ze zwyczajem 

s k a k a -
no także 
przez pło-
nące ogni-
sko.
Na scenie można 
było posłuchać 
występu zespołu 
ludowego Sobi-

nianki z Sobinia. Była też możliwość 

skosztowania domowych wypieków, 
zakupu ciepłego posiłku, wzięcia udzia-
łu w loterii fantowej. Imprezę zakoń-
czyła zabawa taneczna pod gołym nie-
bem przy zespole „Fascynacja”.
Zapraszamy za rok!

   NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W BUCZYNIE

   OTWARCIE „PODWÓRKA NIVEA”

20 września 2015 
roku oficjalnie zo-

stało otwarte „Powórko 
NIVEA” w Lipinie - plac 
zabaw, który powstał 
dzięki wytrwałości gło-
sujących internautów. 
Podczas uroczystości 
ksiądz wikariusz para-
fii Łagoszów Wielki po-
święcił wszystkie urzą-
dzenia zabawowe, a Wójt 
Gminy Radwanice Paweł 
Piwko wraz z dziećmi przybyłymi na 
plac oficjalnie przeciął wstęgę, po-
dziękował za zaangażowanie w głoso-
waniu oraz życzył wielu miłych chwil 
spędzonych w tym miejscu. Specjalnie  
z okazji otwarcia, NIVEA przygotowała 

dla wszystkich przybyłych dzieci gadże-
ty, takie jak daszki na głowę, wiatraczki 
i piłki plażowe, które sprawiły im wiele 
radości. Mamy nadzieję, że plac będzie 
służył wiele, wiele lat mieszkańcom 
naszej gminy. W tym roku zostanie on 
jeszcze ogrodzony, by zapewnić więk-

sze bezpieczeńswto bawiącym się na 
nim dzieciom. Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w głosowanie i liczy-
my, że wspólnymi siłami wybudujemy 
jeszcze niejeden taki wspaniały plac 
zabaw.
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    AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA MIESZKAŃCÓW - WNIOSKI LOKALNE

Świetlica Wiejska w Nowej Kuźni

Ognisko w ramach projektu „Sztuka tolerancji”

Świetlica Wiejska w Przesiecznej

Dzięki dotacjom grantowym, fun-
dacjom i licznym konkursom 

w naszej gminie wiele się dzieje. 
Urząd Gminy Radwanice korzysta 
z wszelkich form wsparcia dla so-
łectw, stowarzyszeń i grup niefor-
malnych. Poniżej przedstawiamy 
Państwu kilka wygranych projek-
tów z ostatniego kwartału. 
W Nowej Kuźni i Przesiecznej 
świetnie prosperują świetlice wiej-

Wzgórzach Dalkowskich” 
realizowanemu w ra-
mach Programu „Przy-
stanek Wolontariat”, 
prowadzonego przez 
Fundację „Porozumienie 
Wzgórz Dalkowskich”. 
Dzięki temu trzy razy  

w tygodniu prowadzone są tam za-
jęcia zarówno dla 
dzieci jak i dla do-
rosłych. Wstęp jest 
wolny dla każde-
go. Zainteresowani 
mogą śledzić poczy-
nania uczestników 

zajęć na portalu społecznościowym 
Facebook: Świetlica Wiejska w Nowej 
Kuźni oraz Świetlica Wiejska w Prze-
siecznej albo przychodząc bezpośred-
nio na świetlice. 
Również dzięki Fundacji „Porozumie-
nie Wzgórz Dalkowskich” i konkurso-
wi „Działaj Lokalnie” nasi mieszkańcy 

mogą uczestniczyć w lokal-
nych projektach, takich jak: 
„Jakubowskie Pierzajki” -   
w Jakubowie, „Sztuka to-
lerancji” - w Radwanicach, 
„Lipa produktem lokalnym” 
- w Lipinie, „Akademia spor-
towej przygody” - w Radwa-
nicach oraz „Klub wiejski 
- reaktywacja” - w Kłęba-
nowicach. Większość z tych 
projektów realizowana bę-
dzie do końca tego roku.
W Kłębanowicach będzie 
realizowany także projekt 

„Łowcy Afirmacji”, dzięki któremu, 
poza przeprowadzanymi warsztatami, 
zostanie także wyremontowana mała 
salka w świetlicy wiejskiej. 
Z kolei w Buczynie i Sieroszowicach 
odbędą się małe imprezy lokalne w 
ramach programu „Przedsięwzięcia 
promujące ideę odnowy wsi”. W Siero-

szowicach mogliśmy 
się bawić 26 wrześ-
nia, natomiast do Bu-
czyny zapraszamy na  
10 października.
Wszystkim granto-
biorcom, pomysło-
dawcom i realizato-
rom GRATULUJEMY 
i życzymy kolejnych 
udanych projektów.

skie dzięki projektowi „Świetliki na 

„Dzień z Lipą”

„Klub wiejski - reaktywacja” w Kłębanowicach
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Rozpoczął się nowy rok szkolny. Rad-
waniccy policjanci już dbają o to, 

aby dla wszystkich dzieci i młodzieży 
rozpoczął się BEZPIECZNIE. Szczegól-
nie wzmożone działania pod krypt. 
„Bezpieczna droga do szkoły” prze-
prowadzone były w okresie od 1 do 4 
września br. 
Pierwsze dni września stanowią dla 
najmłodszych uczestników ruchu dro-
gowego trudny okres adaptacyjny 
związany z rozpoczęciem przez pierw-
szoklasistów nauki i powrotem do obo-
wiązków szkolnych uczniów pozosta-
łych klas. 
Wakacyjne rozluźnienie sprzyja 
zmniejszeniu uwagi i w związku z tym 
prowadzi do wielu zdarzeń drogowych 

z udziałem dzieci i mło-
dzieży. 
Najbardziej narażone są 
dzieci najmłodsze, któ-
re często samodzielnie 
będą pokonywać drogę 
do szkoły, dlatego czuwa-
nie nad ich bezpieczeń-
stwem, to podstawowe 
zadania policyjnej akcji 
„Bezpieczna droga do 
szkoły”. 
Policjanci już dokonują 
lustracji dróg (ulic) pod 
względem prawidłowo-

ści ustawienia i stanu technicznego 
znaków drogowych oraz urządzeń 
ostrzegawczo- zabezpieczających w 
rejonach placówek oświatowo-wycho-
wawczych. 
Podobnie jak w latach ubiegłych po-
licjanci będą czuwać nad bezpieczeń-
stwem dzieci i młodzieży w drodze do 
 i ze szkoły. Funkcjonariusze zdecy-
dowanie reagować będą na wykro-
czenia popełniane przez kierujących, 
szczególnie takie jak nadmierna pręd-
kość, kierowanie po spożyciu alkoho-
lu, wyprzedzanie w rejonach przejść 
dla pieszych i w okolicach placówek 
szkół, przewożenie dzieci pojazdami 
niesprawnymi technicznie oraz w spo-
sób zagrażający ich bezpieczeństwu,  

a także na inne wykroczenia stwarzają-
ce zagrożenie w ruchu drogowym. 
Ważne jest, aby rodzice wiozący dzie-
ci do szkoły i nie tylko, pamiętali  
o stosowaniu właściwych urządzeń do 
przewożenia dzieci i sami korzystali  
z pasów bezpieczeństwa. 
Rodziców bądź opiekunów prosimy  
o przypomnienie dzieciom podstawo-
wych zasad bezpiecznego przejścia 
przez jezdnię oraz właściwego poru-
szania się przy jezdni, jak również pra-
widłowego zachowania się na drodze. 
Wskażmy dziecku najbezpieczniejszą 
drogę do jego szkoły. Zadbajmy również 
o właściwe wyposażenie plecaków, tor-
nistrów bądź odzieży w elementy od-
blaskowe, aby dziecko, które znajduje 
się na drodze mogło być widoczne dla 
innych użytkowników dróg. 
Policjanci we wrześniu również spot-
kają się z Waszymi pociechami w 
szkołach, gdzie przekażą im liczne 
wskazówki na temat bezpiecznych za-
chowań zarówno w szkole, jak i poza 
nią. 

    BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

11 lipca w parku w Gaworzy-
cach odbył się IV Powiatowy 

Turniej Seniorów pod hasłem „Dla 
zdrowia i radości”. Ośmioosobowa 
drużyna z Radwanic rywalizowała 
z seniorami z Gaworzyc, Grębocic, 
Polkowic i Przemkowa. Zmagania 
przebiegały w bardzo przyjaznej at-
mosferze. Każda grupa miała swoich 
wiernych kibiców, którzy głośno ją 

dopingowali. Po wielu wygranych 
konkurencjach i kilku słabszych, se-
niorzy z Radwanic zakończyli zawo-
dy na czwartym miejscu, za co otrzy-
mali pamiątkową plakietkę, dyplom 
oraz serwis kawowy. Turniej zakoń-
czył się wspólną zabawą przy ze-
spole muzycznym. Kolejne zawody 
już za rok. Będziemy trzymać kciuki  
za naszą drużynę.

    IV POWIATOWY TURNIEJ SENIORA
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Niestety na obydwu drogach krajo-
wych DK- 3 i DK- 12 przebiegają-

cych przez naszą gminę wciąż dochodzi 
do poważnych wypadków. Potrzebny 
jest profesjonalny i niezawodny sprzęt, 
by wydobyć uwięzionych i poszkodo-
wanych. Wiadomo, liczy się każda mi-
nuta, więc sprzęt nie może być zawod-
ny. Dlatego też w niedawnym czasie 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radwanicach została doposażona  
w nowy, profesjonalny i specjalistyczny 
sprzęt do ratownictwa technicznego. 
Nowoczesny zestaw „LUKAS” został za-
kupiony z budżetu gminy Radwanice, 
przeznaczonego na ochronę przeciw-
pożarową (10.711,00 zł) oraz z dotacji 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaś-
niczego (KSRG) (26.840,00 zł). Zakup 
ten podniósł znacznie bezpieczeństwo 

mieszkańców gminy, powiatu, 
a także innych kierowców ko-
rzystających z naszych dróg.
Strażacy z OSP w Radwani-
cach gorąco dziękują Wójtowi 
Gminy Radwanice, Zarządowi 
Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Radwanicach oraz 
Komendantowi Głównemu 
Państwowej Straży Pożarnej 
za zakupiony sprzęt.   
Trzeba także nadmienić, że 
dodatkowo w tym roku Gmi-
na Radwanice otrzymała 50.000,00 zł 
od Powiatu Polkowickiego na dofina-
noswanie do zakupu sprzętu pożarni-
czego. Kwota ta została podzielona na 
wszystkie jednostki gminne OSP RP. 
Dzięki tym funduszom OSP Radwanice, 

Łagoszów Wielki, Jakubów, Buczyna, 
Sieroszowice i Nowa Kuźnia otrzyma-
ły sprzęt łączności, armatury wodnej, 
sprzęt oświetleniowy oraz podręczny 
sprzęt pomocniczy, które służyć będą 
całej społeczności.

    DOTACJE DLA STRAŻY

Lp. DRUŻYNY MECZE WYGRANA REMIS PORAŻKA BRAMKI PUNKTY
1. LZS BUCZYNA 6 5 1 0 17-6 16
2. MIESZKO RUSZOWICE 6 5 0 1 20-7 15
3. PŁOMIEŃ RADWANICE 6 4 1 1 21-3 13
4. VICTORIA PARCHÓW 6 4 0 2 24-13 12
5. ZRYW KOTLA 6 4 0 2 12-7 12
6. ARKON PRZEMKÓW 6 3 2 1 20-13 11
7. DRAGON JACZÓW 6 3 1 2 14-21 10
8. ZAWISZA SERBY 6 2 1 3 12-13 7
9. ORZEŁ CZERNA 6 2 1 3 15-17 7
10. GWARDIA BIAŁOŁĘKA 6 2 1 3 8-11 7
11. POGOŃ GÓRA 6 2 1 3 18-14 7
12. KORONA CZERNINA 6 2 0 4 15-24 6
13. ŁAGOSZOWIA ŁAGOSZÓW 6 1 2 3 9-22 5
14. LZS KOMORNIKI 6 1 1 4 9-18 4
15. SOKÓŁ JERZMANOWA 6 0 3 3 8-19 3
16. VICTORIA SICINY 6 0 1 5 5-19 1

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,
    - awariach np. prądu, gazu, wody,
    - bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych,
    - edukacji szkolnej i przedszkolnej,
    - innych ważnych wydarzeniach

! Bezpłatne powiadomienia SMS 
dla mieszkańców Gminy Radwanice

   SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS

  PŁOMIEŃ I ZADZIOR - TABELA LIGOWA A KLASY runda jesienna 2015/2016 (dane na dzień 24.09.2015 r.)

!
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