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W Urzędzie Gminy Radwanice od 7 stycznia 2016 r. funkcjonować będzie komórka nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej w ramach porozumienia z Powiatem Polkowickim.

    DODATKOWE BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

W roku 2015 Urząd Gminy Radwa-
nice pozyskał na realizację in-

westycji łączną kwotę 3 131 871,00 zł. 
Wśród zadań dofinansowanych znala-
zły się: 
• „Usuwanie wyrobów zawierają-

cych azbest z terenu Gminy Rad-
wanice”, 

• ,,Wykonanie siłowni zewnętrznej  - 
miejsca zdrowego i aktywnego wy-
poczynku w m. Radwanice”, 

• ,,Remont świetlicy Nowy Dwór”, 

• ,,Przebudowa drogi gminnej w No-
wej Kuźni”,

• ,,Przebudowa drogi gminnej  
w Radwanicach, ul. Rolna”, 

• ,,Budowa kanalizacji w m. Lipin”. 

Mamy nadzieję, że kolejne lata będą 
równie owocne w pozyskiwaniu środ-
ków finansowych dzięki czemu będzie-
my mogli zrealizować kolejne ważne 
dla mieszkańców gminy zadania.

    PONAD 3 MILIONY DOTACJI

Punkt obsługi prawnej 
czynny będzie w czwartki od godz. 14:00 do 18:00 oraz w piątki od godz. 11:00 do 15:00.

Ponadto radca prawny Urzędu Gminy przyjmował będzie w każdy poniedziałek od godz. 8:00 do 9:00.

Szanowni mieszkańcy

 Miesiąc grudzień to dobry czas na podsumowanie mija-
jącego roku.
 Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, sołty-
som, radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz 
urzędnikom za realizację zadań, które przyczyniają się do lep-
szego życia w naszej gminie. 
 W świątecznym wydaniu „Biuletynu” chciałbym zwrócić 
Państwa uwagę na zadania inwestycyjne zrealizowane przez 
Urząd Gminy oraz przedstawić informacje z realizacji funduszu 
sołeckiego, który wykonany został przez Rady Sołeckie i miesz-
kańców poszczególnych sołectw. O tym wszystkim mogą pań-
stwo przeczytać w „Dodatku inwestycyjnym”, który dołączony 
jest do świątecznego wydania „Biuletynu”.
 Zachęcam Państwa również do zapoznania się z zapoczątkowaną serią artykułów „Waż-
ny temat”. Aktualnie przedstawiamy problem uzależnienia alkoholowego w oparciu o badania 
przeprowadzone na terenie Gminy Radwanice. Co kwartał będziemy starać się zwrócić  Państwa 
uwagę na problemy społeczne powstałe w naszym środowisku.

        
         Wójt Gminy Radwanice
	 	 	 	 	 	 	 	 												 									Paweł	Piwko
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     POŻAR W BUCZYNIE

    KONCERT CHARYTATYWNY „BUCZYNA 49”

25 listopada br. po godzinie 15:00  miał 
miejsce największy w historii gminy 

pożar budynku wielorodzinnego. Dach nad 
głową straciło 10 rodzin, łącznie 31 osób. 
Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze do koń-
ca znane. Wiemy tylko, że horror rozpoczął 
się na poddaszu i bardzo szybko objął swym 
zasięgiem cały dach. Całkowicie spalone 
zostało mieszkanie państwa Samołyk wraz 
z całym jego wyposażeniem, ubraniami, 
pamiątkami. W kilku mieszkaniach zostały 
pozarywane sufity od ognia i wody, którą ga-
szono pożar. Ucierpiały ściany, meble, sprzęt 
RTV itp. Na szczęście nikomu nic się nie sta-
ło, wszyscy w porę opuścili mieszkania.
W akcji ratowniczo – gaśniczej, trwającej 
do późnych godzin nocnych, brało udział 18 
jednostek straży pożarnej z terenu naszej 

gminy, Polkowic, Głogowa i Lubina. 
Po ugaszeniu ognia przez kilka dni ważyły 
się losy budynku, bowiem brano pod uwagę 
konieczność całkowitego jego rozebrania. 
Jednak wiemy już, że dach domu mieszkal-
nego nr 49 w Buczynie zostanie odnowiony, 
a po kompleksowych remontach mieszkań, 
rodziny będą mogły wrócić do siebie. Stanie 
się tak dzięki szybkiej reakcji naszej spo-
łeczności, licznym datkom pieniężnym, kon-
certom charytatywnym, wsparciu ze strony 
Urzędu Gminy Radwanice, Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego, Starostwa Polkowi-
ce. Na dzień 15.12.2015 r. ze wszystkich ww. 
źródeł zebraliśmy 215 tys. zł.   
Wszystkim zaangażowanym w pomoc, 
ofiarodawcom, wolontariuszom, straża-
kom, dziękujemy!

13 grudnia na sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Radwanicach odbył się 
koncert charytatywny „Buczyna 49”. 
Jego organizatorami byli: Wójt Gminy 
Radwanice, Szkoła Podstawowa w Bu-
czynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Radwanicach, Gimnazjum w Radwa-
nicach oraz Oddział Gminny Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach. 
Koncert miał na celu zebranie dodat-
kowych środków na remont budynku  
nr 49 w Buczynie, gdzie podczas poża-
ru dachu mieszkania straciło 10 rodzin. 
Aby przybliżyć zebranym całe zajście 
wyświetlono prezentację multimedial-
ną, zlepek fragmentów nagrań, repor-
taży, które zobrazowały całe wydarze-
nie. 
Zebrani mogli wysłuchać wzrusza-
jących wyznań pani Zofii Kalińskiej, 
właścicielki jednego z mieszkań  
w tym budynku, która zrelacjonowa-
ła, co przeżywali mieszkańcy tamtego 
tragicznego dnia. W niejednym oku 
zakręciła się łza. Potem oglądano wy-
stępy dzieci i młodzieży ze wszystkich 
naszych szkół oraz słuchano piosenek 
w wykonaniu nauczycieli.
Podczas koncertu odbyła się licytacja, 

która wywołała 
mnóstwo emo-
cji. Do nabycia 
były m.in. obrazy, 
ozdobne figurki, 
karnety na ma-
saż i do fryzjera, 
ale także piłki z 
autografami dru-
żyny SPR Chro-
bry Głogów, czy 
koszulki piłkarzy 
Zagłębia Lubin. 
Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyły się również 
kiermasze, na których 
dominowały świąteczne 
ozdoby w postaci bom-
bek, choinek, stroików, 
wykonane przez dzie-
ci szkolne. Nie zabrakło 
również loterii z nagrodami. Ponad-
to uczestnicy koncertu mogli nabyć  
w kawiarence pyszne domowe ciasta 
lub ciepłe pierożki. Miłym zaskocze-
niem dla wszystkich zebranych było 
przybycie dwóch drużyn Szlachetnej 
Paczki (z Głogowa i Polkowic), które 
zostawiły prezenty dla poszkodowa-
nych.

Organizatorzy bardzo dziękują wszyst-
kim sponsorom, nauczycielom, ucz-
niom, rodzicom i mieszkańcom, którzy 
tak licznie przybyli na koncert. 
Kwota jaką udało się zebrać wynosi   
ponad 16 tys. zł. Wszystkie zgroma-
dzone środki zostały przekazane na 
ręce poszkodowanych. Wierzymy, że 
w krótkim czasie powrócą do swoich 
mieszkań.
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Radwanice!
 Rozpoczął się sezon grzewczy. Nasze domy ogrzewamy na różne sposoby. Posiadamy piece gazowe, 
olejowe lub na opał stały. Na każdym z nas ciąży obowiązek kontroli systemów kominów dymnych i skutecznej 
wentylacji pomieszczeń. Zlekceważenie tego obowiązku może skutkować zaczadzeniem lub pożarem. W roz-
poczętym właśnie sezonie grzewczym tylko w naszej gminie dach nad głową straciło już 11 rodzin. Na rozmiar 
zniszczeń ma duży wpływ czas, w którym powiadamiamy Straż Pożarną o jakiejkolwiek nieprawidłowości w 
procesie spalania w naszych systemach grzewczych. Nie liczmy na własne siły i przekonanie o samowystarczal-
ności w ugaszeniu zarzewia ognia. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie i nawet zawodowcy nie zawsze z 
nim wygrywają.
 Dodać należy, że wielu ubezpieczycieli, w przypadku wybuchu pożaru w budynku mieszkalnym, po-
zytywnie rozpatruje roszczenia finansowe tylko w przypadku posiadania aktualnej opinii kominiarskiej o 
sprawności i szczelności przewodów kominowych. Ustawa nakłada na nas obowiązek, by przeprowadzić 
czyszczenie systemów kominowych 4 razy do roku (w tym 1 raz komin musi zostać sprawdzony przez 
kominiarza) - w przypadku pieców opalanych paliwem stałym, i 2 razy w ciągu roku (w tym 1 raz komin 
musi zostać sprawdzony przez kominiarza) - w przypadku pieców gazowych. Ponadto zachęcam Państwa 
do montowania we własnych domach czujników tlenku węgla (czadu), które jako pierwsze reagują na niebez-
pieczne stężenie tego gazu i w niejednym gospodarstwie domowym uratowały życie i mienie domowników. 
Tlenek węgla to gaz wydzielający się w procesie spalania, jest bezwonny, bezzapachowy i bardzo niebezpieczny 
dla naszego zdrowia. 
 Nasze decyzje mają istotny wpływ na zdrowie oraz bezpieczeństwo każdego z nas. Dlatego, zróbmy 
wszystko by móc spać spokojnie.
 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Radwanice życzą Państwu zdrowych, spokojnych i rados-
nych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2016 Roku!

    KOMINY DO PRZEGLĄDU - APEL KOMENDANTA

Komendant	Gminny
 ZOSP RP w Radwanicach
Dh	Krystian	Malinowski

W dniu 20 października 2015 r. odbyła się VIII sesja Rady 
Gminy poświęcona tematowi budowy elektrowni wia-

trowych na terenie Gminy Radwanice. Na sesji obecni byli 
mieszkańcy gminy, przedstawiciel inwestora oraz osoby od-
powiedzialne za przygotowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego. Po uwzględnieniu wniosków mieszkańców 
dotyczących odległości elektrowni wiatrowych od najbliż-
szych zabudowań, Rada Gminy podjęła postanowienie pro-
ceduralne określające 820 m jako minimalną odległość bu-
dowy elektrowni wiatrowych od linii zabudowy najbliżej 
zabudowanej działki.
W dniu 30 października 2015 odbyła się IX sesja Rady Gminy.  
Podczas tej sesji radni podjęli 10 uchwał:
- Uchwała nr IX/38/15 w sprawie udzielenia dotacji dla 
Powiatu Polkowickiego. Uchwała mówi o udzieleniu dla 
powiatu dotacji celowej w kwocie 100.000 zł na drugi etap 
przebudowy drogi powiatowej nr 1125D polegającej na bu-
dowie kanalizacji deszczowej i chodnika w Sieroszowicach 
oraz przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 1143D  
i 1149D w Radwanicach w kierunku Lipina.
- Uchwała nr IX/39/15 w sprawie zmiany Wieloletniego Pla-
nu Finansowego,
- Uchwała nr IX/40/15 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r. 
- Uchwała nr IX/41/15 w sprawie przystąpienia do zmiany 
studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 
gminy,
- Uchwala nr IX/42/15 w sprawie podatku rolnego na 2016 
r. Uchwała mówi o tym, że obniża się cenę skupu żyta okre-
śloną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-

nego będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2016 do kwoty 52,00 zł za 1 dt. Poprzednia cena 
to 57 zł.
- Uchwala nr IX/43/15 w sprawie zmiany uchwały w spra-
wie podatków od środków transportowych na 2016 r.,
- Uchwała nr IX/44/15 w sprawie wprowadzenia opłaty tar-
gowej na 2016 r. Uchwała mówi o wprowadzeniu na obsza-
rze gminy Radwanice opłaty targowej, której dzienne staw-
ki wynoszą 15,00 zł za sprzedaż ze stoiska bez zadaszenia, 
25,00 zł za sprzedaż ze stoiska zadaszonego lub samochodu.
- Uchwała nr IX/45/15 w sprawie zmian Statutu Związku 
Gmin Zagłębia Miedziowego,
- Uchwała nr IX/46/15 w sprawie wyboru ławników,
- Uchwala nr IX/47/15 w sprawie nabycia nieruchomości.
Informujemy , że ławnikami sądowymi zostali: Pani Stani-
sława Szczykutowicz do Sądu Rejonowego w Głogowie oraz 
Wojciech Tylczyński do Sądu Okręgowego w Legnicy.

    SESJE RADY GMINY - NIŻSZY PODATEK ROLNY
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    WAŻNY TEMAT - UZALEŻNIENIE ALKOHOLOWE

Uzależnienie alkoholowe jest jedną  
z głównych chorób cywilizacyjnych, 

dotyczy milionów osób uzależnionych 
i ich bliskich. Jedna z najpopularniej-
szych definicji alkoholizmu mówi  
o tym, że choroba polega na utracie 
kontroli nad tym, jaka ilość alkoholu 
jest spożywana przez osobę uzależ-
nioną. Życie z alkoholikiem nie jest 
łatwe, skutkiem choroby alkoholowej 
niemal zawsze jest agresja w rodzinie. 
Potrafi ona rodzić przemoc fizyczną 
i seksualną, problemy o charakterze 
finansowym, przemoc psychiczną,  
a także problemy w nawiązywaniu kon-
taktów z ludźmi. Nawet, jeśli alkoholu 
nadużywa tylko jeden członek rodziny, 

zmiany odczuwają pozostali, a wśród 
towarzyszących im emocji pojawia się 
nie tylko lęk, gniew oraz smutek, ale 
również napięcie oraz uczucie upoko-
rzenia. W rodzinie z problemem alko-
holowym pojawia się również rozpad 
systemu więzi oraz oparcia, z którym 
kojarzony jest dom rodzinny. Okazu-
je się także, że alkoholizm pojawia się 
często cyklicznie, w każdym pokole-
niu, nieustannie ponawiany jest przy 
tym ten sam schemat patologii. Dzieci 
albo uczą się pijaństwa, albo wykazują 
tendencję do wiązania się z osobami, 
które mają skłonność do sięgania po 
alkohol. Osoby wchodzące w skład ro-
dzin z problemem alkoholowym mają 

jeszcze jeden poważny problem. Nasta-
wione lękowo i nieufnie, bardzo często 
unikają kontaktu ze światem zewnętrz-
nym. To właśnie na osoby z zewnątrz 
często przelewany jest gniew, który  
w rzeczywistości skierowany jest na 
osobę uzależnioną. Niejednokrotnie 
osoby współuzależnione wykazują się 
też tendencją do przelewania gniewu 
na samego siebie.
 Deklaracje badanych miesz-
kańców gminy Radwanice dotyczące 
aktualnych zachowań związanych ze 
spożywaniem alkoholu wskazują, że al-
kohol jest obecny w życiu badanych i to 
z niemałą częstotliwością.
  

 Okazuje się, bowiem, iż w cią-
gu ostatnich trzech tygodni alkohol 
piło 74,5% spośród przebadanych do-
rosłych mieszkańców gminy, przy czym 
w ciągu ostatniego tygodnia – 51,5%. 
Wśród badanych było tylko 2,5% abs-
tynentów lub osób, które nie używały 
alkoholu w ciągu ostatnich kilku lat. 
2,5% badanych deklaruje, że nie pije 
dłużej niż 3 miesiące. Ostatni kontakt 
z alkoholem w okresie od miesiąca do 
trzech - deklaruje 20,5% dorosłych 
mieszkańców gminy.
 Działania profilaktyczne pro-
wadzone zgodnie z Gminnym  Harmo-
nogramem Finansowym nakierowane 
są głównie na pracę z dziećmi i mło-
dzieżą poprzez realizację programów 
profilaktycznych. Programy prowadzo-
ne są przez terapeutów i osoby kom-
petentne związane z profilaktyką uza-
leżnień. Głównym celem programów 
jest przeciwdziałanie i zniechęcanie 
do spożywania alkoholu oraz zażywa-
nia środków  zmieniających nastrój. 
Uświadamianie o szkodliwym piciu 
alkoholu i poniesionych w związku  

z tym konsekwencji. Kolejnym celem 
jest stworzenie możliwości aktyw-
nego spędzania wolnego czasu poza 
szkołą dla dzieci z gminy Radwanice 
i wyrobienie wśród nich nawyku ak-
tywnego spędzania czasu bez używek. 
Prowadzona jest również działalność 
profilaktyczna nakierowana na osoby 
uzależnione i ich rodziny w Punkcie 
Konsultacyjnym prowadzonym przez 
terapeutę uzależnień.
 Co roku Gmina Radwanice 
cały dochód (ok. 75 tys. zł) uzyskany 
z zezwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych przeznacza na działania 
związane z problemem uzależnień od 
alkoholu i innych używek.
 Zagrożenia wynikające z pi-
cia alkoholu to głównie konsekwencje 
zdrowotne u osoby pijącej. Zagrożenia 
te mogą dotyczyć zarówno zdrowia fi-
zycznego jak i psychicznego. Choroby 
występujące na tle nadużywania alko-
holu to przede wszystkim nadciśnienie 
tętnicze, choroby wątroby (marskość, 
zapalenie, stłuszczenie), wybrane typy 
nowotworów, zaburzenia psychiczne, 

zwłaszcza o charakterze depresyjnym 
i lękowym. Nadużywanie alkoholu jest 
przyczyną uszkodzeń ciała i śmierci  
w wyniku wypadków komunikacyj-
nych, przemocy interpersonalnej, 
utonięć i samobójstw. Corocznie,  
z przyczyn pośrednio i bezpośrednio 
związanych z nadużywaniem alkoho-
lu, umiera w Polsce kilkanaście tysięcy 
osób, z czego połowa przypada na zgo-
ny bezpośrednio spowodowane piciem 
alkoholu.
 Osobnym typem szkód zdro-
wotnych są uszkodzenia płodu, po-
wstałe na tle spożywania alkoholu 
przez kobiety ciężarne. Te szkody to 
niska waga urodzeniowa, opóźnienia 
wzrostu, obniżenie odporności, uszko-
dzenia układu nerwowego (od dyskret-
nych, powodujących nadpobudliwość  
i trudności w koncentracji do trwałego 
opóźnienia rozwoju intelektualnego).
 Natomiast spożywanie alko-
holu przez osoby niepełnoletnie upo-
śledza czynności poznawcze (koncen-
trację uwagi, zapamiętywanie, uczenie 
się, rozwój kontroli emocjonalnej, po-

Wykres: Czas, jaki upłynął od ostatniego spożycia alkoholu (dane w procentach). 

Źródło: Badania ankietowe przeprowadzone na terenie gminy Radwanice.
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woduje podejmowanie zachowań ryzy-
kownych, groźnych dla życia i zdrowia, 
zakłóca proces rozwojowy, może po-
wodować spowolnienie wzrostu i zabu-
rzenia hormonalne). 
 W całym Regionie Europej-
skim nadużywanie alkoholu jest odpo-

wiedzialne za jedną czwartą wszyst-
kich nagłych zgonów młodych osób, 
pomiędzy 15 a 29 rokiem życia. 
 Z używaniem alkoholu przez 
młodocianych wiąże się między innymi 
obniżenie wieku inicjacji seksualnej, 
niechciane ciąże i ryzyko zarażenia wi-

rusem HIV.
   Rodziny borykające się  
z problemem uzależnień lub przemocy  
w rodzinie, mogą otrzymać wsparcie 
w Punkcie Konsultacyjnym dla osób  
z problemem alkoholowym i ich rodzin 
oraz przeciwdziałania przemocy.

1. Punkt Konsultacyjny w Radwanicach  (przy GOK) czynny w każdą środę  tygodnia  w godzinach 
14:00-18:00, prócz dni świątecznych.

     Terapeuta prowadzi:
 • rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,

 • rozmowy indywidualne nt. problemów rodzinnych związanych z uzaleznieniem od alkoholu i prze-
mocą

 • informuje o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach lecznictwa odwykowego,
 • edukacja w zakresie uzależnienia, współualeznienia ,szkodliwego picia oraz innych środków zmie-
niających nastrój,

 • udziela wsparcia po zakończonym leczeniu. Porady są bezpłatne.

2. Zajęcia terapeutyczne (AA) dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków zmieniajacych na-
strój. Zajęcia odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym w każdy poniedziałek od 17:00 do 20:00. Zajęcia 
prowadzi inst.ter.uzależnień. Zajęcia są bezpłatne.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radwanicach (znajduje się w GOPS 
Radwanice). Pomaga wszcząć postępowanie w sprawie nadużywania alkoholu lub narkotyków, podej-
muje działania motywujące osoby uzależnione do leczenia odwykowego.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY W GMINIE RADWANICE
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W ostatnim okresie na terenie na-
szej Gminy nasiliło się zjawisko 

wałęsających się psów, które stanowią 
poważne zagrożenie dla mieszkańców, 
a w szczególności dla dzieci uczęszcza-
jących do szkół. W większości przypad-
ków psy te mają swoich właścicieli, lecz 
są przez nich nieodpowiednio dopilno-
wane. Przypomnijmy, iż do podstawo-
wych obowiązków właścicieli należą 
m.in.:
• stały skuteczny dozór nad psami 

i innymi zwierzętami domowymi, 
w tym prowadzenie psów poza 
swoimi posesjami na smyczy, bez 
względu na to, czy pies jest mały, 
czy duży, 

• niewyprowadzanie psów i innych 
zwierząt do obiektów użyteczności 
publicznej, za wyjątkiem miejsc do 
tego przeznaczonych,

• niewyprowadzaniu psów na teren 
placów zabaw. 

Posesje, na których znajduję się zwie-
rzęta bez uwięzi – zwłaszcza psy, po-

winny być szczelnie ogrodzone. Należy 
również zwrócić uwagę na przedosta-
wanie się psów przez otwarte bramy 
lub furtki, co stwarza zagrożenie 
dla innych mieszkańców oraz ru-
chu drogowego. Apelujemy rów-
nież o zamieszczanie na furtkach 
oznaczeń dotyczących psów oraz 
o montowanie dzwonków, aby 
osoby przybywające z wizytą nie 
musiały wchodzić na posesję, aby 

zapukać do drzwi.  
Do sprawowania należytej kontroli 
nad zwierzęciem zobowiązuje tak-
że Kodeks wykroczeń. Wskazuje 
on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazanych środków 
ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany.”
Poprzez ludzką nieodpowiedzial-
ność za własne zwierzęta, które bez 
nadzoru wałęsają się po gminie, 

często narażani są na niebezpieczeń-
stwo inni mieszkańcy. W październiku 

tego roku na terenie obiektu sportowe-
go należącego do Gimnazjum w Radwa-
nicach, doszło do przykrego incydentu 

z udziałem wałęsających się psów. 
Mianowicie zagryzione zostały trzy 
młode sarny. Zaistniała sytuacja jest 
na tyle poważna, iż teren zdarzenia, 
jest terenem szkolnym, uczęszczanym 
zarówno przez dzieci, młodzież oraz 
innych mieszkańców korzystających z 

obiektu sportowego. Nie dopuśćmy do 
tego, aby przypadki agresji, któregoś 
z naszych niedopilnowanych zwierząt 
przeniosły się na człowieka. 
W związku z powyższym APELUJE-
MY do wszystkich właścicieli psów 
o trzymanie ich na terenie własnej 
posesji.  Przypominamy również, iż w 
przypadku gdy właściciel wałęsającego 
się psa jest nam znany, należy fakt ten 
zgłosić Policji, która ma prawo nałożyć 
mandat na nieodpowiedzialnego właś-
ciciela zwierzęcia. 

    UWAGA!!! PILNUJMY SWOICH CZWORONOGÓW

Obecnie Gminna Spółka Wodna  
w Radwanicach zakończyła wyko-

nywanie konserwacji urządzeń melio-
racji wodnych, szczegółowo zaplano-
wanych na rok 2015.
Wykonano pełną konserwację sprzę-
tem mechanicznym około 9,5 km bie-

żących rowów melioracyjnych. Ponadto 
dokonano czyszczenia wielu przepu-
stów na ciekach wodnych .

Łącznie dokonano konserwacji 25 
rowów melioracyjnych położonych  
w takich obrębach jak: Nowa Kuźnia, 
Buczyna, Sieroszowice, Łagoszów Wiel-
ki, Radwanice, Pudło i Lipin . Wartość 
tych prac wyniosła 98.433 zł . Środki 
pieniężne na ten cel pochodziły z róż-
nych źródeł .
Z zewnątrz pozyskano w formie dotacji 
celowych 69.400 zł, w tym od Wojewo-
dy Dolnośląskiego 34.400 zł, z Urzędu 
Marszałkowskiego 25.000 zł i od Staro-
sty Polkowickiego 10.000 zł. Pozosta-
łe środki pochodziły z budżetu gminy 
Radwanice (około 13 tys. zł)  i środków 
własnych oraz świadczeń rzeczowych 
członków gminnej spółki wodnej (oko-
ło 16 tys. zł).
Ponadto należy dodać, że na terenie na-
szej gminy znajduje się gęsta sieć tzw. 
cieków podstawowych, w tym 10 kana-
łów i rzeka Szprotawa. Cieki te podlega-

ją Dolnośląskiemu Zarządowi Meliora-
cji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 
Oddział w Legnicy. W roku bieżącym 
wykonano już konserwację 9-ciu kana-
łów, a w chwili obecnej trwa oczyszcza-
nie koryta rzeki Szprotawa na terenie 
naszej gminy. Instytucji tej należą się 
szczególne podziękowania za poniesio-
ny wkład na utrzymanie w należytym 
stanie tych cieków, a w szczególności  
w okresie ostatnich trzech lat.

    SPÓŁKA WODNA, MELIORACJE - PODSUMOWANIE ZADAŃ
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Gmina Radwanice zmienia się na 
lepsze i z myślą o swoich miesz-

kańcach realizujemy nowe inwestycje. 
Niestety pojawiają się również przykre 
akty wandalizmu, których konsekwen-
cje ponosimy my wszyscy. Nie każdy 
potrafi uszanować to, co jest i powstaje 

w gminie. Szkoda, bo nowe inwe-
stycje oraz miejsca użyteczności 
publicznej mogłyby służyć nam 
wszystkim przez długie lata. 
Radwanicki park jest miejscem 
wypoczynku i rozrywki, w któ-
rym odbywają się liczne imprezy 

kulturalne. W miesią-
cu październiku br. do-
szło w nim do dewa-
stacji kładki, barierek 
na mostku oraz ławek 
i koszy na śmieci.  Każdy akt 
wandalizmu ponosi za sobą 
pewne konsekwencje, należy 
naprawić zniszczone mienie 
za środki finansowe z budże-
tu gminy.
Zniszczeniu uległ rów-
nież przystanek autobuso-
wy w Lipinie, postawiony  

w poprzednim roku dla dzieci do-

jeżdżających do szkoły podstawowej  
i przedszkola. Nie pozwólmy na to, 
aby miejsca, które służą nam do wy-
poczynku, spędzania czasu wolnego, 
czy też  tworzone są z myślą o naszych 
dzieciach, były niszczone. Jeśli jeste-
śmy świadkami aktów wandalizmu, nie 
bójmy się zgłaszać sprawy na Policję. 
Niech, każdy kto niszczy nasze wspól-
ne dobra, ponosi odpowiedzialność za 

swoje czyny.

     WANDALIZM W GMINIE RADWANICE

Sierż. sztab. Adrian Janiec
Dzielnicowy rejonu 16
(Buczyna, Kłębanowice, Sieroszowi-
ce, Ułanów,  Strogoborzyce, Nowa 
Kuźnia, Teodorów, Nowy Dwór)
tel. kom. 512 693 811

St. asp. Marcin Andrzejak

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

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

Sierż. sztab. Mariusz Solf
Dzielnicowy rejonu 15
(Radwanice, Lipin, Łagoszów Wiel-
ki, Dobromil, Przesieczna, Borów, 
Drożów, Drożyna, Jakubów)
tel. kom. 797 306 523

Kierownik Rewiru Dziel-
nicowych w Radwanicach

tel. kom. 797 306 467

Wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa publicznego należy kierować 
bezpośrednio do naszych dzielnicowych.
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Na koniec  grudnia 2015 r. w naszej 
gminie zakończy się cykl szczepień 

przeciwko grypie dla seniorów. 
Szczepienia na sezon 2015 r. rozpo-
częły się od 01 października 2015 r.   
i trwają  do końca grudnia 2015 r. w 
Ośrodku Zdrowia w Radwanicach. Są 
one skierowane do ludzi powyżej 60 
roku życia zameldowanych na terenie 
Gminy Radwanice.
Do dnia 15.12.2015 r. w ramach pro-
gramu zaszczepiono i przebadano 130 
osób w wieku powyżej 60 roku życia.
Głównym celem bezpłatnych szczepień 
przeciwko grypie jest ochrona osób, 
które są objęte największym ryzykiem 
powikłań. U niektórych ludzi grypa 
może doprowadzić do poważnych 
chorób, takich jak: zapalenie oskrzeli, 
zapalenie płuc i zapalenie mięśnia ser-

cowego, stanowiących bezpośrednie 
zagrożenie życia pacjenta. W przypad-
ku ich wystąpienia często niezbędna 
bywa hospitalizacja.
Ze względu na łatwość rozprzestrze-
niania się wirusa grypy, jego częste 
mutacje, a także niecharakterystyczne 
objawy kliniczne oraz ryzyko powsta-
nia groźnych dla zdrowia i życia powi-
kłań pogrypowych, epidemie grypy 
stanowią istotne społecznie nie-
bezpieczeństwo. Dążenie do 
ograniczenia zachorowań 
na grypę jest bardzo ważne 
z punktu widzenia zdrowia 
publicznego i związanych z 
tym kosztów ekonomicznych.
Najskuteczniejszym zwalczaniem 
grypy jest profilaktyka, a jej pod-
stawowym elementem - szczepie-

nia przeciwgrypowe.
Całkowity koszt realizacji programu 
wraz z zakupem szczepionek  jest po-
krywany z budżetu gminy Radwanice. 
Darmowe szczepienia przeciwko gry-
pie organizowane są  w gminie Radwa-
nice po raz pierwszy.
Dbając o bezpieczeństwo zdrowotne 

naszych mieszkańców zachęcamy 
kolejne osoby,  do skorzystania ze 
szczepienia.
Dziękujemy	 wszystkim	 pracow-
nikom	 Ośrodka	 Zdrowia	 w	 Rad-
wanicach	 za	 ich	 wkład,	 pomoc	

i	 uczestnictwo	 w	 realizacji	
programu	 	 dla	 naszych	
mieszkańców.

                     
                  Wójt Gminy Radwanice
	 																					Paweł	Piwko

Wymagane dokumenty:
• wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowe-
go;
• jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wy-
konana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym 
tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą 
ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,  
a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, 
tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma 
przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy 
i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwar-
tymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wy-
razem twarzy i zamkniętymi ustami;
• dowód uiszczenia opłaty paszportowej oraz do wglądu  
w dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania  
z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;

• ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba 
nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny do-
wód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumen-
tu - do wglądu;
• odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia -  
w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za gra-
nicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;
• odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa -  
w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każ-
dorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeń-
stwa za granicą;
• odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilne-
go, albo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa 
polskiego - na żądanie organu, w przypadku rozbieżności  
w danych lub wątpliwości co do tożsamości lub obywatel-
stwa osoby.

    PASZPORT - GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Z uwagi na częste pytania mieszkańców dotyczące składania wniosków paszportowych informujemy, że wniosek o wyda-
nie dokumentu paszportowego składa się w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, a za granicą w placówce 

dyplomatyczno-konsularnej.

    SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE - PODSUMOWANIE

Najbliższym punktem, gdzie złożycie Państwo taki wniosek jest Delegatura w Legnicy:

UWAGA!
Brak punktu kasowego w Oddziale Paszportowym w Legnicy, natomiast istnieje możliwość 
dokonania na miejscu przelewu internetowego.

Niezbędne informacje dot. spraw paszportowych można uzyskać wybierając nr infolinii Wydziału Spraw Obywatel-
skich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 71 340 60 58.

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW:
Informacja paszportowa: 76 713 50 03, fax 76 856 02 02
Wydawanie paszportu: 76 713 50 09

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Delegatura w Legnicy
ul. F. Skarbka 3
59-220 Legnica

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,

środa 8.00-18.00
BORÓW    BUCZYNA    DOBROMIL    DROŻÓW    DROŻYNA    JAKUBÓW    KŁĘBANOWICE    LIPIN    ŁAGOSZÓW WIELKI                   

NOWA KUŹNIA    NOWY DWÓR    PRZESIECZNA    RADWANICE    SIEROSZOWICE    STROGOBORZYCE    TEODORÓW    UŁANÓW
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    ZAKUP DZIAŁEK

W kwietniu br. Gmina nabyła działkę nr 214/2 o powierzchni 0,0672 
ha położoną w obrębie Radwanice z przeznaczeniem na zorgani-

zowanie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach 
za kwotę 15 tys. zł. W roku 2016 planowane jest przygotowanie doku-
mentacji projektowo - kosztorysowej na parking szkolny.

W sierpniu 2015 roku Gmina nabyła grunty będące własnością Skarbu 
Państwa, działki nr 93/19 i 93/20 o łącznej powierzchni 2,9223 ha po-
łożone w obrębie Radwanice (byłe tereny roszarnicze), które dotychczas 
były w użytkowaniu wieczystym - cena zakupu gruntu wyniosła 43 tys. 
zł.

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 !

Szanowni Państwo

 Spośród wszystkich zadań własnych, które realizuje Urząd Gminy, zadania inwe-
stycyjne stanowią ważny element rozwoju i wizerunku naszych miejscowości. W mijają-
cym roku zrealizowaliśmy wiele inwestycji związanych z budową dróg, sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej, a także zbudowaliśmy miejsca do wypoczynku dla dorosłych i dzieci. Wiele 
inwestycji nie powstałoby, gdyby nie wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych. W roku 
2015 Urząd Gminy pozyskał ponad 3 mln dotacji na przedsięwzięcia inwestycyjne, dzięki 
czemu mogliśmy zrealizować znacznie więcej zadań. 
 Bardzo ważnym aspektem było również rozsądne wydatkowanie funduszu sołeckie-
go, który służy poprawie warunków życia mieszkańców. Dzięki pomysłom mieszkańców  
i zaangażowaniu w realizacje zadań nasze małe miejscowości stają się ładniejsze i bardziej 
atrakcyjne do zamieszkania.
 Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i organizację czynów społecznych. Mam na-
dzieję, że przyszły rok również przyniesie mnóstwo owocnych inicjatyw, które poprawią 
estetykę naszych miejscowości.
        
        Wójt Gminy Radwanice
	 	 	 	 	 	 	 	 												Paweł	Piwko

    SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS

MAMY ZAREJESTROWANYCH JUŻ 520 MIESZKAŃCÓW - ZAREJESTRUJ SIĘ I TY ! ! !
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W miesiącu grudniu tego roku koń-
czy się budowa sieci kanalizacyj-

nej w Lipinie. Wykonawcą inwestycji 
została firma RAGEN z Głogowa, nad-
zór inwestycyjny nad zadaniem w imie-
niu gminy prowadziła firma INWEST, 
również z Głogowa.   
W ramach zadania wykonano sieć gra-
witacyjną z podłączeniem do istniejącej 
kanalizacji, przyłącza kanalizacyjne do 
budynków oraz odcinki tłoczne wraz 
z przepompowniami ścieków (2 szt.). 
W zakres weszło również wykonanie 
dwóch przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Ścieki docelowo są odprowa-
dzane na oczyszczalnię w Radwani-
cach. Główne trasy biegną na drogach 

powiatowych oraz drogach i dział-
kach gminnych. Roboty zostały 
zakończone wraz z odtworzeniem 
nawierzchni dróg oraz uporząd-
kowaniem terenu. Ogólna długość 
sieci wynosi ok. 3 km i ok. 1,5 km 
przyłączy. Podłączono do kanaliza-
cji łącznie ok. 50 posesji i działek.   
Budowa w Lipinie stanowi następ-
ny etap regulowania gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie gmi-
ny. Na dofinansowanie inwestycji 
złożony został wniosek do Woje-

wódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Ilość skana-
lizowanych sołectw po 
zakończeniu inwestycji 
wzrośnie do pięciu. 
Ogólny koszt budowy 
zamknie się w kwocie  
ok. 2 mln zł. 
Dodatkowo wymieniono 
250 m sieci wodocią-
gowej i przebudowano 
drogę na tym odcinku. 
W roku 2016 planowane 
jest dokończenie budo-

wy nowej sieci wodociągowej.
W ramach zadania budowy kanaliza-
cji w Lipinie wykonano wewnątrz wsi 
całkiem nową nawierzchnię asfaltową 
na odcinku ok. 200 metrów oraz tłucz-
niowe zjazdy do posesji. Szerokość wy-
konanej drogi wynosi 4,5 metra i jest 
większa niż wcześniej istniejąca na tym 
odcinku nawierzchnia. Roboty zostały 
wykonane przy współudziale finanso-
wym powiatu polkowickiego (Polkowi-
ckiego Zarządu Dróg Powiatowych). 

     BUDOWA KANALIZACJI W LIPINIE
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W tym roku nasi najmłodsi miesz-
kańcy zyskali nowe miejsca za-

baw. W miejscowości Łagoszów Wielki 
i Lipin oddano do użytku piękne i no-
woczesne place zabaw dla dzieci. Za-
równo plac zabaw w Łagoszowie Wiel-
kim jak i w Lipinie są zasługą Naszych 
aktywnych społecznie mieszkańców. 
Dzięki ich zaangażowaniu poprzez gło-
sowanie internetowe szeroko znana 
wszystkim marka kosmetyków NIVEA 
wybudowała plac zabaw w Lipinie,  
a dodatkowo Gmi-
na ogrodziła plac 
pięknym poma-
rańczowym ogro-
dzeniem. Wyko-
nawcą ogrodzenia 
była firma PPHU 
KEJA z Przemko-
wa. Plac zabaw  
z boiskiem w Ła-
goszowie Wiel-
kim otrzymał 
dofinansowanie  
w wysokości 30 
000 zł z firmy 
AVIVA w ramach 
projektu „Tle-
nowe witaminy 
- Łagoszów Wielki” zgłoszonego przez 
Stowarzyszenie Aktywiści Społecznej 
Integracji „Bez Balastu”. Projekt rów-
nież został wsparty finansowo środ-
kami z budżetu Gminy. Łączny koszt 
wszystkich robót i urządzeń na placu 
zabaw w Łagoszowie Wielkim wyniósł 
51 388,42 zł, natomiast budowa ogro-
dzenia przy placu zabaw w Lipinie 
kosztowała 12 976,50 zł. 
W ubiegłym roku oddano do użytku 
plac zabaw w Jakubowie, który w roku 

bieżącym został ogrodzony. Dostawa 
i montaż sy-
s t e m o w e g o 
panelowego 
o g r o d z e n i a  
o wys. 1,8 m  
i długości 130 
m kosztowała 
12 729,42 zł. 
Wyko n awc ą 
była firma 
E L - B U D -S Y-

STEM z Nowej Soli.  
Dodatkową atrakcją, która nie-
wątpliwie służy aktywności 
fizycznej i propaguje zdrowy 
tryb życia dla szerokiej grupy 
wiekowej naszych mieszkań-
ców, jest siłownia zewnętrzna 
zlokalizowana przy budynku 
remizy OSP w Radwanicach. 
Siłownia składa się z 14 urzą-
dzeń obejmujących 24 stano-
wiska do ćwiczeń. Na realiza-
cję zadania Gmina otrzymała 
dofinansowanie z Fundacji 
,,Polska Miedź” w wysokości 
25 000,00 zł. Pozostałe środ-
ki pochodzą z budżetu Gminy,  
w tym 18 000,00 zł z funduszu 
sołeckiego. Całkowity koszt 
zadania to 63 255,74 zł. Ser-

decznie zapraszamy na-
szych mieszkańców do 
korzystania z siłowni, 
gdyż jest to ciekawa for-
ma spędzania aktywnie 
wolnego czasu na świe-
żym powietrzu, a same 
urządzenia są łatwe  
w samodzielnej obsłu-
dze.

    PLACE ZABAW I SIŁOWNIA
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     CHODNIK W SIEROSZOWICACH

Jeszcze w tym roku Zarząd 
Dróg Powiatu Polkowi-

ckiego przy udziale środków  
z budżetu Gminy Radwani-
ce wykona zadanie inwesty-
cyjne polegające na prze-
budowie drogi powiatowej  
nr 1125D – budowa chod-

nika wraz z odwodnie-
niem w miejscowości 
Sieroszowice. Zadanie 
obejmuje budowę chod-
nika i zjazdów z kostki 
betonowej oraz budo-
wę kanalizacji deszczo-
wej wraz z przyłączami  
i wpustami oraz drena-
żem.

    PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DRÓG RADWANICE - LIPIN

Przebudowa skrzyżowania polega na wykona-
niu przebudowy drogi powiatowej nr1149D 

relacji Radwanice - Lipin na odcinku ok. 75 m. 
Zadanie obejmuje wykonanie poszerzenia jezd-
ni i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineral-
no-bitumicznych, wykonanie utwardzenia placu 
za budynkiem Urzędu Gminy, przy komisariacie 
Policji, ułożenie chodników i zjazdów oraz wy-
konanie kanalizacji deszczowej.
Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Dróg 
Powiatu Polkowickiego przy współfinansowa-
niu zadania z budżetu Gminy Radwanice w ilości 
25 %.

Realizacja tych zadań wpłynie ko-
rzystanie nie tylko na wizerunek 
naszej gminy ale również poprawi 
bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym. 
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W roku bieżącym rozbudo-
wano sieć wodociągową  

i kanalizacyjną w naszej gminie, 
przy współfinansowaniu właś-
cicieli działek, do których sieci 
zostały podciągnięte. W Radwa-
nicach wykonano: w ul. Poziom-
kowej - 40 m sieci wodociągo-
wej i 42 m sieci kanalizacyjnej, 
w ul. Tenisowej – 79 m sieci 
wodociągowej, przy ul. Klono-
wej – 37 m sieci kanalizacyjnej  

i ok. 43 m sieci wodociągo-
wej, w Jakubowie - ok. 430 
m sieci wodociągowej. 
Zadania zostały wyko-
nane przez firmy EKOM-
BUD Przedsiębiorstwo 
Budowlano-Usługowe  
z Biedrzychowej oraz Fir-
mę Budowlaną FOBIS Sp. 
z o.o. Łączny koszt robót 
wyniósł ok. 210 tys. zł.  

     BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ JAKUBÓW i RADWANICE

    OŚWIETLENIE ULICZNE

Zakończył się montaż dodatko-
wych 89 lamp oświetlenia ulicz-

nego na terenie gminy Radwanice. 
Lampy zostały zamontowane po 
wcześniejszym przeglądzie stanu 
oświetlenia. Obecnie na terenie 
gminy posiadamy 487 lamp oświet-
lenia ulicznego:
1. Jakubów – 29 szt.
2. Drożyna – 9 szt.
3. Drożów – 13 szt.
4. Radwanice – 160 szt.
5. Dobromil – 16 szt.
6. Przesieczna – 52 szt. 
7. Lipin – 26 szt.
8. Łagoszów Wielki – 39 szt.
9. Buczyna – 21 szt.
10. Kłębanowice – 25 szt.
11. Sieroszowice – 41 szt.
12. Ułanów – 5 szt.
13. Strogoborzyce – 7 szt.
14. Nowa Kuźnia – 31 szt.
15. Nowy Dwór – 13 szt.

W miejscach gdzie nie ma słu-
pów zachodzi konieczność wy-
konania inwestycji polegającej 
na montażu dodatkowych słu-
pów z lampami. Gmina zleciła 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej na rozbudowę linii 
oświetleniowej w miejscowości 

Strogoborzyce na dodatkowe 6 latarni 
z oprawą oświetleniową.
Ponadto, w ramach obowiązującej 
umowy, Tauron Dystrybucja zlecił 
opracowanie dokumentacji na rozbu-
dowę linii oświetleniowej napowietrz-
nej w m. Kłębanowice – 1 lampa oraz  
ul. Parkowej w Radwanicach – 2 lampy.
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W ramach zadania pn. 
„Przebudowa ul. Rol-

nej w Radwanicach” przez 
tego samego wykonawcę zo-
stała wykonana przebudowa 
istniejącej sieci wodociągo-
wej. Wykonano przełożenie 
odcinka wodociągu z azbe-
stocementu na wodociąg  
z PE o średnicy fi 110 na od-
cinku ok.670 m. Inwestycja 
zagwarantuje pewniejszą 
dostawę wody do mieszkań-
ców (redukcja ryzyka wystą-
pienia awarii). Koszt robót 
zamknął się w kwocie ok.  
195 tys. zł   

     NOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA W PRZESIECZNEJ

W miesiącu grudniu przystąpiono 
również do przebudowy odcin-

ka sieci wodociągowej zasilającej wieś 
Przesieczna od strony drogi krajowej nr 
12. W ramach zadania wykonano ok.400 
metrów sieci wraz z wymianą hydran-
tów oraz odcinki przyłączy w granicach 
pasa drogowego o łącznej długości ok. 
200 m. Roboty jeszcze trwają a wykonu-
je je firma EKOMBUD PBU z Biedrzycho-
wej. Koszt robót wyniesie ok. 220 tys. zł. 

    REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ROLNEJ
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Trwają prace polegające na wy-
konaniu nowej wierconej studni 

na terenie Stacji Uzdatniania Wody  
w Radwanicach. Wykonano już odwiert 
na głębokość 30 m ppt, zainstalowano 
filtr, wykonano pompowanie próbne, 
które potwierdziło wydajność studni 
na poziomie 40 m3/h, zainstalowa-
no pompę głębinową o wydajności  
30 m3/h, wraz z zasilaniem elektrycz-
nym, zasuwą odcinającą studnie oraz 
wodomierzem.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników 
badania próbek wody, nową studnię 
będzie można podłączyć do SUW. 
Do wykonania pozostaje jeszcze li-
kwidacja wyeksploatowanej studni nr 
1 i nr 4, oraz porządkowanie systemu 
rurociągów na SUW, jako pierwszy 
etap prac mających na celu umożli-
wienie wyburzenia nieczynnego bu-
dynku na terenie SUW.
Koszt wykonania powyższych prac 
wynosi 49 tys. zł.

    NOWA STUDNIA na Stacji Uzdatniania Wody w Radwanicach

- posiadają zawór odwadniający, który 
zabezpiecza przed zamarzaniem wody 
w okresie zimowym, a zasuwa odcina-
jąca umożliwi w przyszłości wymianę 
hydrantu bez konieczności zamykania 
wody w całej miejscowości.
Dla ograniczenia kosztów i uciążliwości 
wyłączeń wody na sieci, wymieniamy 
hydranty podczas awarii w okolicy usy-
tuowania hydrantu. 
Przykładem może być wymiana  
w ostatnich dniach zasuwy odcinającej  
do miejscowości Drożyna, Drożów. 
Tego samego dnia wykonany został 
wykop, w którym wymieniono hydrant 
wraz z zasuwą główną.
Oprócz remontów bieżących wymienio-
ne zostały również hydranty w trakcie 

budowy nowych sieci wodociągowych 
w miejscowości Nowa Kuźnia, Jaku-
bów, Radwanice, Przesieczna, Lipin. 
Łącznie zamontowanych zostało 26 
nowych hydrantów i wymienione zo-
stały 2 zasuwy główne. 

Efekty wymiany będą zauważalne 
przez wszystkich użytkowników sieci 
wodociągowej, gdyż po każdej wymia-
nie będzie możliwość dokładniejszego 
płukania sieci na danym odcinku.
Dziękuję za wyrozumiałość i z góry 
przepraszam za wyłączenia wody na 
danym obszarze miejscowości gdzie 
będą wymieniane hydranty.

    26 NOWYCH HYDRANTÓW 

W roku 2015 przystąpiliśmy do 
sukcesywnego remontu i wymia-

ny hydrantów na sieci wodociągowej.
Pierwszą młodość tych urządzeń 
pamiętają jedynie nasi dziadkowie.  
W przeszłości montowano hydranty 
bezpośrednio na sieci bez zasuwy od-
cinającej i bez zaworu odwadniającego. 
Nie zwracano uwagi na średnice sieci 
wodociągowej w celu zapewnienia pra-
widłowego przepływu wody.

Na dzień dzisiejszy Zakład Usług Ko-
munalnych w Radwanicach dokonuje 
przeglądów hydrantów i wykorzystu-
je je do płukania sieci rozgałęźnych. 
Typujemy hydranty które w pierwszej 
kolejności powinny być wymienione 
na nowe. Hydranty są nowej generacji 

stara zasuwa
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W Nowej Kuźni przebudowane zostały drogi gminne 
nr 101002D i 100984D na działkach nr 68 i 89. Wy-

konano przebudowę istniejącej nawierzchni tłuczniowej 
na nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie  
z kruszywa łamanego na długości ok. 1450 metrów i sze-
rokości od 3 do 5 m oraz utwardzenie poboczy i zjazdy 
na posesję. W ramach zadania wyremontowano również 
przydrożne rowy poprzez ich oczyszczenie, udrożnie-
nie, wyprofilowanie oraz wymianę przepustów. Inwe-
stycja została dofinansowana ze źródeł zewnętrznych 
w wysokości 1,1 mln. Całkowity koszt zadania wynosił  
1 147 514,02 zł.  Na drodze zamontowano dwa progi 
zwalniające oraz nowe znaki drogowe regulujące ruch. 
Wykonanie inwestycji wpłynie na polepszenie bezpie-
czeństwa i warunków bytowych mieszkańców Nowej 
Kuźni oraz na lepszą komunikację.

     DŁUGO OCZEKIWANA DROGA W NOWEJ KUŹNI

Ostatnią inwestycją drogową bieżącego roku jest: 
,,Przebudowa drogi gminnej nr 101003D, dz. Nr 475, 

474/2 obręb Radwanice oraz dz. nr 93, 92, 91, 115/2 ob-
ręb Pudło”. Inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Rolnej 
w Radwanicach. W ramach tej realizacji wykonana zo-
stała nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego w miej-
sce istniejącej nawierzchni gruntowo – żwirowej aż do 
skrzyżowania z drogą powiatową 1143D,  tj. ul. Przemy-
słową w Radwanicach o długości ok. 900 mb. Wybudowa-
no chodnik z kostki brukowej, zjazdy do posesji z betonu 
asfaltowego, a do pól z tłucznia kamiennego, utwardzono 
pobocza, odtworzono i oczyszczono rowy oraz przepu-
sty. W ramach zadania  
wymieniono również 
istniejącą sieć wodo-
ciągową o długości 
666,4 m z rur azbesto-
wo-cementowych na 
PE. Wykonano również 
nowe odcinki przy-
łączy przebiegające  
w pasie drogowym.

Na nowo wyremontowanym odcinku drogi ce-
lem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców 
wprowadzono nowe oznakowania drogowe pio-
nowe i poziome oraz przejście dla pieszych. Gmi-
na na ww. zadanie otrzymała dofinansowanie  
w łącznej wysokości 672 200,00 zł. Całkowity 
koszt zadania wyniósł ok. 1,2 mln. zł. 

    KOLEJNA DROGA OSIEDLOWA

W sierpniu br. w wyniku postępowania prze-
targowego została zawarta umowa na 

przebudowę ulicy Świerkowej w Radwanicach. 
Jest to następny etap zadania realizowanego od 
roku 2011 polegającego na przebudowie dróg 
wewnętrznych na największym osiedlu domów 
jednorodzinnych w Radwanicach. Wykonawcą 
inwestycji był Zakład Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowy PŁATEK z Gwizdanowa. Zakres 
robót obejmował przebudowę odcinka ulicy  
z istniejącej nawierzchni gruntowo – żużlo-
wej na nawierzchnię z betonowej kostki bru-
kowej na podbudowie z kamienia łamanego  
o długości ok. 160 mb i szerokości 5,5 m. W ra-
mach zadania wykonano wpusty uliczne oraz 
regulację istniejącego skrzyżowania z ul. To-
polową. Wartość wykonanych robót wyniosła  
181 621,44 złotych. 

    NOWA ULICA ROLNA W RADWANICACH
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W raz z początkiem roku szkol-
nego nowym zapleczem ży-

wieniowo-socjalnym może pochwa-
lić się Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Radwanicach. Inwestycję wyko-
nał Zakład Budowlany Zenon Stocki  
z Nowej Soli. Koszt inwestycji pokry-
ty został z budżetu Gminy Radwanice  
i wyniósł 1.172.457,22 zł. 
Zakres wykonanych robót obejmował:  
pogłębienie posadzki piwnic; wybu-
rzenie klatek schodowych i zastąpie-

nie ich nowymi; remont i przebudowa 
pomieszczeń kuchni i stołówki; pod-
wyższenie ścian w strefie poddasza  
i przebudowę dachu; ocieplenie ścian 
zewnętrznych i piwnicznych, stropu 
nad poddaszem i fragmentów dachu; 
wymianę zniszczonego pokrycia da-
chowego; wykonanie nowej wentylacji 
grawitacyjnej i mechanicznej.
Do użytku oddano kuchnię, jadalnię, 
pomieszczenia sanitarne i gospodarcze 
oraz pomieszczenia biurowe i do za-
jęć indywidualnych. Uroczysty odbiór 

nowo wyremontowanego budynku 
przedszkola odbył się 14 października, 
połączono go z obchodami Dnia Eduka-
cji Narodowej. „Nowy budynek” urzeka 
swoim wyglądem i  wspaniale służy na-
szym przedszkolakom.

    NOWY BUDYNEK DLA PRZEDSZKOLA

    ŚWIETLICA W NOWYM DWORZE „NA ZIELONO”

Gmina Radwanice otrzymała dota-
cję na remont świetlicy wiejskiej  

w Nowym Dworze. Kwota w wysokości 
dodatkowych 25 000, 00 zł, udzielona 
została z budżetu Województwa Dolno-
śląskiego. Koszt całego zadania wyno-
sił 61.235,83 zł. Wykonawcą inwestycji  
w ramach której wykonano nową elewa-
cję i opaskę wokół budynku z betonowej 
kostki brukowej oraz remont pokrycia 
dachowego i instalacji kanalizacyjnej, 
było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - 
Handlowo - Usługowe „Keja” z Przem-
kowa. 
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    SOŁECTWO BUCZYNA

    SOŁECTWO DROŻÓW

Dzięki funduszowi sołeckiemu mieszkańcy Buczyny zakupili 
nową wiatę przystankową, a w czynie społecznym uporząd-

kowali teren w centrum miejscowości. Powstał spokojny zakątek, 
który w kolejnych latach będzie dalej upiększany.
Niewielką część funduszu przeznaczono także na organizację 
Nocy Świętojańskiej, która co roku integruje lokalną społeczność.
Sołectwo wsparło także festyn sportowy „Zakończenie wakacji”, 
w który zaangażowany był KS Zadzior Buczyna i SP Buczyna.  

FUNDUSZ SOŁECKI

Za nami kolejny rok korzystania z funduszu sołeckiego, 
który został wprowadzony Ustawą w 2009 roku. Fundusz 

sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, dzięki któ-
rym realizowane są przedsięwzięcia służące poprawie życia 
mieszkańców. O jego wydatkowaniu decydują bezpośred-
nio mieszkańcy poszczególnych sołectw. To oni wskazują 
najważniejsze potrzeby swoich miejscowości i na zebraniu 

sołeckim wspólnie podejmują decyzje, które z nich zosta-
ną zrealizowane za pomocą środków z funduszu. Rok 2015 
obfitował w wiele działań związanych m.in. z poprawą wi-
zerunku miejscowości, remontami i doposażaniem świetlic, 
utworzono plac zabaw dla dzieci czy też zorganizowano fe-
styny rodzinne. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowa-
nie działań związanych z funduszem sołeckim w roku 2015.

Mieszkańcy Drożowa postanowili przeznaczyć większą 
część funduszu sołeckiego na utworzenie placu zabaw, 

którego od zawsze brakowało w tej niewielkiej miejscowo-
ści. Zakupiono dwie huśtawki, zjeżdżalnię, małe bujaki i pia-

skownicę, której nie mogło zabraknąć. Zakupiono także pia-
sek pod urządzenia, by dzieci mogły się bezpiecznie bawić. 
Tutaj także wielki wkład pracy wnieśli mieszkańcy porząd-
kując teren przed przystąpieniem do montażu placu zabaw. 
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    SOŁECTWO DROŻYNA

    SOŁECTWO JAKUBÓW

W miejscowości Drożyna zdecydowano wydać środki  
z funduszu sołeckiego na kompleksowe oczyszczenie, 

pogłębienie i wysprzątanie stawu, który teraz może stać się 
wizytówką sołectwa. Mimo, że do realizacji zadania wynaję-

ta została firma, wielu 
mieszkańców z zaan-
gażowaniem pracowa-
ło przy porządkowaniu 
placu.
Niewielką część środ-
ków wykorzystano 
również na integrację 
mieszkańców poprzez 
organizację dnia rodzi-
ny.

Fundusz sołecki w Jakubowie został podzielony na wiele inicja-
tyw bardzo ważnych dla mieszkańców. Część środków przezna-

czono na wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw, które współfi-
nansowane było z budżetu Gminy Radwanice. Doposażono także 
świetlicę wiejską w nowe garnki, robot kuchenny, wózek kelnerski 
i mniejsze naczynia. Zakupiono też 
projektor z ekranem, który służyć 
będzie mieszkańcom podczas licz-
nych zajęć i spotkań organizowa-
nych na świetlicy. 
Dzięki środkom z funduszu sołe-
ckiego mieszkańcy zorganizowa-
li festyn rodzinny, który przede 
wszystkim służy integracji lokalnej 
społeczności i wspólnej zabawie.

    SOŁECTWO KŁĘBANOWICE

Mieszkańcy Kłębanowic dzięki 
funduszowi sołeckiemu zakupili 

dodatkowe wyposażenie boiska i pla-
cu zabaw. Zorganizowano czyn spo-
łeczny na który przybyło ok 30 osób. 
Zainstalowano wówczas nawadnianie 
podziemne dla boiska i placu zabaw 
oraz oczyszczono teren w ich obrębie. 

Na koniec zorganizowano grill integra-
cyjny, który był kuźnią pomysłów do 
kolejnych inicjatyw w Kłębanowicach. 
Ponadto w miejscu starego przystan-
ku stanęła nowa wiata przystankowa, 
która znacznie  poprawiła wizerunek 
miejscowości.
Dzięki dotacjom pozyskanym z Fun-

dacji Porozumienie Wzgórz 
Dalkowskich i Legnickiego Sto-
warzyszenia Inicjatyw Oby-
watelskich, grupa nieformalna 

mieszkańców wsi Kłębanowice wyre-
montowała pomieszczenie po starym 
Klubie wiejskim. Utworzono tam salę zabaw  

i miejsce spotkań 
nie tylko dla dzie-
ci. Przeprowa-
dzono również 
liczne warsztaty 
dla dzieci, zorga-
nizowano galerię 
starych zdjęć pt. 
„100 lat Kłęba-
nowic w obiekty-
wie”.
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     SOŁECTWO ŁAGOSZÓW WIELKI

    SOŁECTWO NOWA KUŹNIA

W Łagoszowie Wielki fundusz sołecki na 
2015 rok został rozdysponowany zgod-

nie z harmonogramem ustalonym na zebra-
niu wiejskim. Zadania, które zostały zrealizo-
wane to głównie oczyszczenie i pogłębienie 
zbiornika przeciw pożarowego oraz rozpo-
częcie pierwszego etapu budowy pomostu. 
Zamontowano również klimatyzację oraz 

gastronomiczny okap kuchenny 
w sali wiejskiej. Ponadto razem z 
OSP Łagoszów Wielki przygoto-
wano pomieszczenia pod sanita-
riaty w budynku wcześniej słu-
żący za wspinalnię w OSP, oraz 
rozpoczęto prace pod doprowa-
dzenie wody i kanalizacji.

Mieszkańcy Nowej Kuźni w roku 
2015 zdecydowali przeznaczyć 

fundusz sołecki na realizację kilku za-
dań. Było to m.in. kompleksowe wy-

posażenie kuchni, nabyto nowe 
meble, sprzęt AGD, naczynia, 
środki czystości. Następnie ocie-
plono i położono siatkę z klejem 

w miejscu spotkań 
mieszkańców. Posta-
wiono również nową 
wiatę przystankową. 
Fundusz sołecki wy-

korzystano także do zintegro-
wania społeczności lokalnej 
organizując choćby turniej pił-
ki siatkowej czy Mikołajki dla 
dzieci.

     SOŁECTWO LIPIN

Mieszkańcy Lipina, mimo 
utrudnień spowodo-

wanych budową kanaliza-
cji w całej miejscowości, 
zainwestowali w poprawę 
wizerunku wioski. Wykona-
no nowy krzyż przydrożny, 
tablice informacyjne, za-
kupiono materiały budow-
lane do przyszłorocznych 
inwestycji, w postaci kostki 
brukowej do ułożenia koło 
świetlicy, czy drewnianego 

płotka koło krzyża. Miesz-
kańcy mieli także możliwość 
skorzystać z wspólnej inte-
gracji podczas spotkań typu 
Dzień Dziecka, Mikołajki. 
Doposażono także świetlicę 
wiejską w nową lodówkę i 
kilka naczyń. Zainwestowa-
no też w namiot handlowy, 
który wykorzystywany jest 
podczas licznych imprez 
plenerowych wioskowych i 
gminnych.
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    SOŁECTWO NOWY DWÓR

    SOŁECTWO PRZESIECZNA

Dzięki funduszowi so-
łeckiemu teren wokół 

Świetlicy Wiejskiej w Prze-
siecznej przeszedł wielką 
metamorfozę. Na początku 
mieszkańcy w czynie spo-
łecznym uprzątnęli całość 
terenu i wycięli zbędne 
rośliny. Kolejnym etapem 
było przywiezienie kilkuset 
ton ziemi i rozplantowanie 
jej na całym terenie. Wspól-
nymi siłami zamontowano 
ogrodzenie,  wyremonto-
wano budynek gospodarczy i wykona-
no oświetlenie, stworzono plac z pale-
niskiem i dużym rusztem oraz ścieżką 
prowadzącą do Świetlicy. Całość zosta-
ła obsiana trawą i obsadzona krzewa-
mi. Mieszkańcy utworzyli również plac, 
na którym w przyszłym roku staną huś-
tawki dla dzieci i piaskownica.  Dzięki 

ogromnemu zaangażo-
waniu mieszkańców, 
miejscowość Przesiecz-
na zyskała bezpieczny 
i estetyczny teren do 
organizacji wspólnych 
spotkań integrujących 
lokalną społeczność.

    SOŁECTWO RADWANICE

W Radwanicach, dzięki partycy-
pacji kosztów z funduszu so-

łeckiego, budżetu Gminy Radwanice  
i dotacji z Fundacji KGHM Polska Miedź, 
utworzono pierwszą w naszej gminie 
siłownię zewnętrzną. Zakupiono ele-
menty jej wyposażenia, a o ułożenie 
trawy zadbali sami mieszkańcy. Poma-
gała również OSP Radwanice układając 
i nawadniając odpowiednio trawę. Ze 
środków funduszu zakupiono także 
klimatyzację do Sali przy OSP oraz za-
inwestowano w nowe stroje sporto-
we i wyposażenie dla dzieci grających  
w Klubie Sportowym Płomień Radwa-
nice. Zadbano także o wizerunek wio-
ski kupując dwa witacze i tablice ogło-
szeniowe i pielęgnując tereny zielone.    

Miszkańcy Nowe-
go Dworu większą 

część budżetu zdecy-
dowali przeznaczyć na 
partycypację w kosztach 
remontu świetlicy wiej-
skiej, tak by inwestycja 
została przeprowadzona 
kompleksowo. Dodatko-
wo wykorzystano środki 
na zamontowanie nowego 
zbiornika na szambo oraz 
zorganizowanie dnia dzie-
cka. 
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     SOŁECTWO SIEROSZOWICE

    SOŁECTWO STROGOBORZYCE

W Sieroszowicach, w ramach funduszu sołeckie-
go, wykonano wiele prac poprawiających wi-

zerunek miejscowości. Największy wpływ na wzrost 
estetyki wsi miały prace związane z utwardzeniem 
podłoża kostką brukową przy dwóch lokalizacjach na 
terenie Sieroszowic. Zainwestowano także w zakup 
namiotu ekspresowego, który będzie promować sołe-

ctwo na uro-
czystościach 
w i e j s k i c h  
i gminnych. 
N i e w i e l k ą 
część środ-
ków przezna-
czono także 
na integrację 
mieszkańców 
organizując 
dzień dziecka.

Mieszkańcy Strogoborzyc zainwe-
stowali w poprawę wizerunku 

miejscowości oraz utworzenie miej-
sca do wspólnych spotkań i integracji. 
Wykonano ławki i stworzono miejsce 

na ognisko, zakupiono stół do ping 
ponga, czy też garaż blaszany, gdzie 
składować można opał na świetlicę. 
Wiele działań wykonano w czynie 
społecznym wydając pieniądze jedy-

nie na zakup mate-
riałów. We wrześniu 
zorganizowano po raz 
pierwszy Święto Mi-
rabelki, które mamy 
nadzieję, że zagości 
na stałe w harmo-
nogramie wydarzeń 
gminnych, jako im-
preza cykliczna.
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Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres:
Urząd Gminy w Radwanicach
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice, 
(na kartkach z naklejonym kuponem i dopiskiem „Krzyżówka nr 1”).

Przypominamy, że 31 grudnia 2015 r. 
upływa termin zgłaszania inicjatyw 

do drugiej edycji konkursu „Organiza-
cje społeczne dla mieszkańców gminy”, 
w którym nagradzane będą projekty 
zrealizowane w roku 2015. Według re-

gulaminu do konkursu mogą przystąpić 
organizacje społeczne, stowarzysze-
nia oraz grupy nieformalne skupiające 
minimum 7 pełnoletnich osób (z wy-
znaczonym liderem) z terenu gminy 
Radwanice. Można zgłosić tylko 1 ini-
cjatywę wraz z załącznikami określo-
nymi w regulaminie. 

Nagrodzone zostaną  
3 najlepsze inicjatywy:

I nagroda - 1500 zł
II nagroda - 1000 zł 
III nagroda 500 zł 

Szczegółowe warunki zgłoszenia znaj-
dują się w regulaminie konkursu, który 
można znaleźć na stronie internetowej 
gminy w zakładce BIP – uchwały Rady 
Gminy-uchwała XXIV/124/13 z dn. 
24.10.2013 r. Druki zgłoszeń dostępne 
są również w biurze nr 4 Urzędu Gminy 
w Radwanicach.

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA ! ! !

 
 

 
D

O
D

A
T

E
K

 IN
W

E
S

T
Y

C
Y

J
N

Y

    KONKURS „ORGANIZACJE SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY”

     COŚ DLA RELAKSU :)

DODATEK INWESTYCYJNY URZĘDU GMINY RADWANICE

KUPON

„Krzyżówka nr 1”

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy 3 nagrody.
Na rozwiązania czekamy do końca stycznia 2016 r.
(rozwiązania mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy Gminy Radwanice)
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Anita Kozłowska – Biuro Obsługi Klienta.
tel.:	76	759	20	21,	e-mail:	sekretariat@radwanice.pl
Stanowisko to znajduje się na parterze Urzędu i służy mieszkańcom w uzyskaniu informacji o sposobie załatwienia sprawy. 
Ponadto stanowisko to jest odpowiedzialne za korespondencję wpływającą i wychodzącą z Urzędu w tym korespondencję 
mailową, faksową oraz przez epuap. 

Jak sama nazwa wskazuje referat ten zajmuję się organizacją wewnętrzną Urzędu Gminy, organu stanowiącego i wykonaw-
czego oraz podległych Gminie jednostek organizacyjnych i pomocniczych.

Józef Machera – Sekretarz Gminy 
Kierownik referatu organizacyjnego
Pokój	nr	1,	tel.	76	759	20	33,	e-mail:	jozef.machera@radwanice.pl	  
Sprawuje nadzór nad podległymi stanowiskami pracy, czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem całego Urzędu. Jest odpo-
wiedzialny za przestrzeganie przepisów prawnych przez urzędników, organizację pracy Urzędu, podnoszenie kwalifikacji pra-
cowników, redakcję projektów uchwał dla Rady Gminy i zarządzeń dla Wójta. Czuwa nad terminami wydawania aktów prawa 
miejscowego oraz przestrzegania Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji Podatkowej. Zastępuje Wójta podczas 
jego nieobecności i jest upoważniony do podpisywania korespondencji wychodzącej z Urzędu Gminy w tym decyzji admini-
stracyjnych.  

Julita Wrzesińska – Inspektor ds. wniosków i dotacji
Pokój	nr	4,	tel.:76	759	20	42,	e-mail:	julita.wrzesinska@radwanice.pl
Stanowisko związane jest z pisaniem, składaniem wniosków i projektów o datacje pozabudżetowe związane z realizacją zadań 
inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy. Pracownik na tym stanowisku koordynuje zadania inwestycyjne sporządza-
jąc wnioski w oparciu o dokumentacje techniczne i kosztorysy inwestorskie z referatem gospodarczym. Czuwa nad konkursa-
mi i terminami naboru wniosków. Rozlicza dotacje uzyskane z zewnątrz i przekazuje referatowi finansowemu. Współpracuje z 
Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Fundacjami.

Paulina Bilińska – Inspektor ds. promocji i projektów lokalnych
Pokój	nr	4,	tel.:	76	759	20	19,	e-mail:	paulina.bilinska@radwanice.pl
Stanowisko prowadzi szeroko rozumianą promocję gminy. Kontakty z prasą lokalną, informacje o zadaniach realizowanych 
przez gminę, przygotowywanie imprez ogólnogminnych od strony organizacyjnej i zabezpieczenia dyplomów, pucharów i 
upominków uczestnikom imprez promujących gminę. Redaguje biuletyn gminny. Prowadzi współpracę z zakresu składania 
wniosków do konkursów z organizacjami społecznymi, pozarządowymi i sołectwami. Do jej obowiązków należy również pro-
wadzenie spraw Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Jolanta Mielnik – Inspektor ds. oświaty i zdrowia
Pokój	nr	6,	tel.:	76	759	20	25,	e-mail:	jolanta.mielnik@radwanice.pl
Stanowisko prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem oświaty. Współpracuje z Gimnazjum i Szkołami Podstawowymi w 
zakresie organizacji roku szkolnego, sprawozdawczości oświatowej oraz pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypen-
diów i zasiłków szkolnych oraz wyposażenia w podręczniki do nauczania. Do zakresu obowiązków należy przyjmowanie wnio-
sków o refundację szkolenia młodocianych oraz organizowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek poza gminą. 
Ponadto zajmuje się programami zdrowotnymi dla mieszkańców gminy w porozumieniu z Ośrodkiem Zdrowia oraz nadzoruje 
funkcjonowanie świetlic wiejskich i boisk sportowych. Współpracuje z Ludowymi Zespołami Sportowymi.

Daria Ciosek – Inspektor ds. kadr i obsługi rady gminy
Pokój	nr	1,	tel.:	76	831	14	78,	e-mail:	daria.ciosek@radwanice.pl
Stanowisko związane jest z prowadzeniem dokumentacji wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie w tym akt oso-
bowych, urlopów, list obecności, absencji chorobowych i sprawozdawczości GUS oraz rejestry pieczęci, pełnomocnictw, re-
gulaminy pracy i wynagradzania. Prowadzi zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe i środki czystości. Ponadto prowadzi 
dokumentację Rady Gminy. Uczestniczy w posiedzeniach Sesji i Komisji Rady, sporządza protokoły z obrad, przygotowuje ma-
teriały na posiedzenia Rady i Komisji. Stanowisko to prowadzi sekretariat Wójta oraz dokumentację jednostek pomocniczych 
– sołectw.

Krzysztof Niemasz – Informatyk
Pokój	nr	3,	tel.:	76	759	20	16,	e-mail:	krzysztof.niemasz@radwanice.pl
Stanowisko zajmuje się obsługą informatyczną wszystkich stanowisk urzędniczych. Nadzoruje zakupy licencji programów 
komputerowych. Koordynuje sieć komputerową w zakresie łączności internetowej z bazami danych rejestrów centralnych. 
Ponadto czuwa nad łącznością telefoniczną, faksową i mailową, Samorządowym Systemem Informacji i stacjami wewnątrz 
Urzędu. Prowadzi stronę internetową Gminy i Biuletynu Informacji Publicznej. 

     REFERAT ORGANIZACYJNY
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    MIKOŁAJKI W GMINIE RADWANICE

Tradycyjnie jak co roku Szko-
łę Podstawową w Buczynie 

odwiedził bardzo wyczekiwany 
przez dzieci gość. Przyjechał  
z mroźnej Laponii pięknym za-
przęgiem reniferów. Bardzo do-
brze się złożyło,  że nie spadł 
jeszcze bialutki śnieg, bo zmę-
czone renifery ochoczo posili-
ły się zieloną trawą na boisku 
LZS-u. Święty, o którym mowa 
przywiózł ze sobą wielki wór 
prezentów. Niektóre dzieci 
próbowały oszukiwać Mikoła-
ja, twierdząc że były grzeczne 
przez cały rok. Ten jednak, nie 
dał się oszukać i niejeden psot-
nik musiał nieźle się natrudzić, 
żeby dostać słodką paczkę.  
Dzieci zasypały Mikołaja pyta-
niami, kolędami i listami. Wśród 
śmiechu i radości Święty pogro-
ził rózgą nawet nauczycielom.  
Kiedy wypełnił swoją misję,  
wsiadł na sanie i pomknął po 
niebie do innych dzieci. Chodzą 
plotki wśród społeczności szkol-
nej, jakoby miał powrócić do nas za rok. 
No cóż,  czas pokaże.
Ten sam gość 06 grudnia przybył do 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Radwanicach. 
Tam też miało miejsce „spotkanie Mi-
kołajkowe”, którego organizatorami 
byli: Urząd Gminy Radwanice, Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Dzięki uprzejmości 
Firmy Przewozowej Joker z Radwanic, 
w spotkaniu mogły uczestniczyć dzie-
ci z wszystkich miejscowości gminy 
Radwanice. Natomiast piękna choinka 
podarowana przez pana Adama Kali-
szewskiego za szkółki drzew i krzewów 
zdobiła naszą salę.
W oczekiwaniu na przybycie Św. Mi-
kołaja dzieci brały udział w licznych 
konkursach i zabawach, które popro-
wadzili animatorzy oraz wolontariusze 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Radwa-

nicach. 
Gdy do Radwanic dotarł tak 
długo oczekiwany gość, na sali 
czekało na niego ponad 400 
dzieci. Każdy mały urwis zasłu-
żył tego dnia na słodką paczkę 
od Mikołaja. Ale to nie koniec 
Jego podróży. Tego samego 
dnia odwiedził także Łagoszów 
Wielki, gdzie dzieci bawiły się 
w towarzystwie postaci z bajki 
„Kraina lodu”. Mikołajki zosta-
ły tam zorganizowane przez 
mieszkańców, którym zależało na 
integracji społeczeństwa. Podobnie 
bawiono się w Przesiecznej, Nowej 
Kuźni, Lipinie i innych miejscowoś-
ciach gminy Radwanice, gdzie Św. Mi-
kołaj przybywał z podarkami dla tych 
grzecznych i mniej grzecznych dzieci. 
Mamy nadzieję, że za rok także do nas 
dotrze.

SP Buczyna

SP Buczyna

Nowa Kuźnia Łagoszów Wielki

Radwanice

Przesieczna
Radwanice

Łagoszów Wielki

Lipin 
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Dnia 11 listopada 2015 r. w ramach 
obchodów Święta Niepodległości 

na terenie gminy Radwanice odbyły się 
obchody Gminnego Dnia Seniora.
Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w intencji Ojczyzny i seniorów 
w kościele p.w. Niepokalanego Serca 
NMP w Radwanicach. Po mszy wszyscy 
zaproszeni seniorzy oraz goście udali 
się do świetlicy wiejskiej w Kłębano-
wicach. Do zgromadzonych senio-
rów słowa uznania skierował Wójt 
Gminy Radwanice – Paweł Piwko. 
Część artystyczną uroczystości  

rozpoczęły dzieci z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego piękną inscenizacją 
słowno – muzyczną pt. „Pisk Białego 

Orła”.  Dzieci przygotowa-
ła pani Beata Orator.
W dalszej części wystą-
pił zespół folklorystyczny 
„Swojacy” w wykonaniu 
którego usłyszeliśmy 
pieśni patriotyczne oraz 
ludowe. Po koncercie  
i wspólnym obiedzie naj-
starsza seniorka pani 

Róża Śnioszek z Buczyny 
otrzymała od Wójta  Gmi-
ny bukiet kwiatów wraz  
z życzeniami. Czas mi-

jał  na rozmowach, wspo-
mnieniach i  wspólnym 
śpiewaniu. Uroczystość do-

starczyła wszystkim 
uczestnikom pozy-
tywnych, patriotycz-
nych wrażeń.

Podczas obchodów Święta Niepod-
ległości w dniu 11 listopada 2015 

r. odbył się również Turniej Piłki Siat-
kowej o Puchar Wójta Gminy Radwa-
nice, w którym uczestniczyło 9 drużyn 
z takich miejscowości jak: Jakubów, 
Przesieczna, Radwanice (3 zespoły), 
Kłoda, Głogów, Sieroszowice czy Kotla.  
W pierwszej fazie rozgrywek mecze 
odbywały się w 3 podgrupach, z któ-
rych do półfinału mogły wejść zespoły 
z pierwszych miejsc oraz jeden zespół  
z najlepszym bilansem punktowym. 
Najlepszą drużyną turnieju, otrzymując 
Puchar Wójta Gminy Radwanice okazał 
się zespół z Głogowa, drugie miejsce 
zdobyła Przesieczna, trzecie przypad-
ło miejscowości Kłoda,  
a czwarte zdobyli 
Oldboy’e z Radwanic. 
Wszystkie drużyny za 
udział w turnieju otrzy-
mały piłki siatkowe.
Podczas turnieju zostały 
również rozdane nagro-
dy i puchary za Towarzy-
ską Ligę Tenisa Ziemne-
go.

Grupa Open:
1 – miejsce Sławek Bartnicki
2 – miejsce Adrian Wdowiak
3 – miejsce Walenty Frąckowiak

Natomiast w grupie młodszej najlep-
szym tenisistą okazał się Mateusz Ko-
łodziej.
Organizatorami Turnieju Piłki Siatko-
wej był Urząd Gminy w Radwanicach, 
Gminny Ośrodek Kultury w Radwani-
cach we współpracy z Zespołem Szkol-
no-Przedszkolnym w Radwanicach 
oraz Panem Pawłem Kubickim.

     11 LISTOPADA -  GMINNY DZIEŃ SENIORA

    11 LISTOPADA -  TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
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17 listopada 2015r.  w  Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Radwani-

cach gościliśmy Barbarę Kosmowską, 
autorkę książek dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 
Kilka jej powieści otrzymało presti-
żowe wyróżnienia. „Pozłacana rybka” 
została wyróżniona przez IBBY tytu-
łem Książki Roku 2007, a także zdobyła  
I miejscem w Konkursie Literackim 
imienia Astrid Lindgren. Powieść „Buba” 
zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie 
na powieść dla dzieci i młodzieży pod 

h a s ł e m 
„ U w i e r z 
w siłę wy-
o b r a ź n i ”. 
Dnia 13 
l i s t o p a -
da 2015r.  
B a r b a r a 
Ko s m o w -
ska otrzy-
mała ogól-
n o p o l s k ą 
N a g r o d ę 

„Guliwer w krainie Liliputów”  za swoje 
książki dla dzieci i młodzieży. 
W spotkaniu wzięli udział uczniowie 
klas gimnazjalnych w Radwanicach.
Pani Barbara 
K o s m o w s k a 
to  wyjątkowo 
mądra i ciepła 
osoba, podczas 
spotkania na-
wiązała świet-
nie kontakt  
z młodzieżą, 
o d p o w i a d a ł a 
na liczne py-
tania, mówiła  
o swoich książ-
kach, które pisze dla młodych ludzi  
o młodych ludziach, którzy borykają 
się z wieloma trudnymi problemami, 
błądzą, uczą się wciąż czegoś nowego. 
W swoich książkach nie moralizuje, 
nie krytykuje, bo jak powiedziała mło-
dzi ludzie w tym wieku są najbardziej 
wrażliwi i powinni słyszeć, że są war-
tościowymi ludźmi ze swoimi zainte-

resowaniami, nieraz może ukrytymi 
talentami, marzeniami, tacy, jakimi są, 
a cały świat stoi przed nimi otworem, 
czym zyskała sobie wielkie uznanie na-

szych młodych czytelników.
Na zakończenie spotkania został roz-
strzygnięty konkurs związany z twór-
czością  Barbary Kosmowskiej. Zwy-
cięzcą konkursu został uczeń klasy 
pierwszej -  Krystian Kołodziej.
Spotkanie oraz nagrodę książkową 
ufundowała Miejsko - Gminna Bibliote-
ka w Polkowicach.

    BIBLIOTEKA - SPOTKANIE Z BARBARĄ KOSMOWSKĄ

11 października już po raz ósmy 
w naszej gminie odbył się „Bieg 

ku Pamięci św. Jana Pawła II”. Głów-
nym celem imprezy było uczczenie 37 
rocznicy wyboru Karola Wojtyły na 
papieża oraz propagowanie idei ak-
tywnego wypoczynku, która była tak 
bliska papieżowi - Polakowi. Organiza-
torem tegorocznego biegu był Oddział 
Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Radwanicach, natomiast partnerami 
imprezy była Gmina Radwanice, GOK 
w Radwanicach oraz Fundacja „Poro-
zumienie Wzgórz Dalkowskich”. Trasy 
biegów wiodły ulicami Osiedla Leśnego 
w Radwanicach, gdzie znajduje się ulica 
Jana Pawła II oraz Obelisk poświęcony 
naszemu Papieżowi. Uczestnicy starto-
wali w następujących kategoriach:
• 1 - 2 lata
• 3 - 4 lata
• 5 - 6 lat
• 7 - 8 lat
•  9 - 10 lat
• 11 - 13 lat
• 14 - 16 lat
• 17 - 19 lat
• 20 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60+
•  nordic walking
• bieg na dystansie 10 km – Papieska 

Dziesiątka.
• sztafeta rodzinna.

Zdobywcy I miejsc otrzymali puchary 
ufundowane przez władze powiatowe 
(starosta, wicestarosta powiatu polko-
wickiego), gminne (wójt, przewodni-

cząca Rady Gminy) oraz szefów insty-
tucji, organizacji i firm z terenu gminy 
Radwanice. Fundatorem pucharów byli 
również Posłowie na Sejm RP p. Ewa 

Drozd i p. Wojciech 
Zubowski. Natomiast 
pozostali laureaci 
otrzymali pamiątko-
we medale i dyplomy. 
W zawodach wzięło 
udział 185 osób. Na-
grody zwycięzcom 
wręczali sponso-
rzy. Każdy uczestnik 
otrzymał upominek. 
W głównej mierze 
pochodziły one od 
firm CCC Polkowice 
oraz MERCUS Polko-
wice.
Podczas zawodów 
działała kawiarenka 
z ciepłymi napoja-
mi oraz domowy-
mi wypiekami. Nad 
b e z p i e c z e ń s t we m 
uczestników czuwały 
jednostki OSP z Rad-
wanic i Łagoszowa 
Wielkiego. Najmłodsi 
uczestnicy mogli miło 
spędzić czas w „Kąci-
ku Malucha”.

    VIII BIEG KU PAMIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II
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19 listopada 2015 r. Szkoła Podsta-
wowa w Buczynie po raz siódmy 

zorganizowała konkurs ortograficzny, 
w którym zmierzyły się reprezentacje 
szkół powiatu polkowickiego. W kon-
kursie wzięło udział trzydziestu trzech 
uczniów z jedenastu szkół powiatu.
Pierwszym etapem zmagań była część 
indywidualna – test, który miał wyło-
nić Mistrza Ortografii, a tak-
że stworzyć bazę punktów, 
z jakimi każda reprezenta-
cja rozpoczynała kolejny 
etap. Mistrzem Ortografii 
(a raczej Mistrzynią) zosta-
ła Aleksandra Jankowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Polkowicach. Podczas 
przerwy, młodsi koledzy z 
oddziału przedszkolnego 
SP Buczyna zaprezentowali 
przybyłym jesienne prze-
słanie pt. „Co zdrowego 
jest w marchewce?”. Był to też czas na 
słodki poczęstunek. Drugi etap - druży-
nowy składał się z pięciu konkurencji. 
Uczestnicy musieli zmierzyć się z: trud-
nościami ortograficznymi w postaci 
końcówek -i, -ii, -ji,  pisownią wyrazów 
z głoskami nosowymi, poprawnym łą-

czeniem partykuły „nie” z różnymi 
częściami mowy, czy też z poprawnym 
użyciem małej i wielkiej litery. 
Laureatami konkursu zostali uczniowie 
następujących szkół:
I miejsce zdobyła reprezentacja Szko-
ły Podstawowej ze Szklar Dolnych, II 
– drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 
w Polkowicach, III - Szkoła Podstawo-

wa nr 1 w Polkowicach. Uczniowie 
z Buczyny, Amelia Jeżewska, Rok-
sana Stadnik i Szymon Kłos upla-
sowali się na piątym miejscu. Każ-
dy uczestnik konkursu otrzymał 
lekturę „Mały książę” oraz upomi-
nek. Do zwycięzców trafił puchar 

przechodni Starosty Polkowickiego  
a trzy najlepsze drużyny otrzymały 
nagrody w postaci kompletu lektur 
gimnazjalnych oraz różnokolorowych 
słuchawek. Sponsorem nagród było 
Starostwo Polkowickie, Gmina Radwa-
nice oraz Towarzystwo Przyjaciół im. 
Jana Wyżykowskiego z Sieroszowic. VII 
Powiatowy Konkurs Ortograficzny ob-

jęty był patronatem Starosty Polko-
wickiego.

     VII POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY W BUCZYNIE

Dogoterapia, tak nazywa się rehabi-
litacja z wykorzystaniem psów. To 

nie tylko zabawa i miła forma spędzania 
czasu ale także nauka i przede wszyst-
kim terapia. To możliwość okazania 
uczuć, przełamania barier, akceptowa-
nia bliskiej obecności czworonoga oraz 
sposób na eliminację agresji i autoagre-
sji u dziecka. Takie zajęcia pozwalają 
rozwijać pozytywne emocje w dzie-
ciach, a także wspomagają rozwój sfe-
ry umysłowej. Dnia 25.11.2015r. dzieci  
z Przedszkola w Radwanicach odwie-
dzili wyjątkowi goście - psy: Majka i Czi-

kita wraz ze swoimi opiekunka-
mi p. Agatą Przekop i p. Beatą 
Spychaj z Bieńkowa.  Podczas 
spotkania przedszkolaki pozna-
li zasady bezpiecznego kontaktu  
z psami. Dzieci przełamywały 

s w ó j 
l ę k 
przed 
czworonoga-
mi, głaskały, 
p r z y t u l a ł y, 
mogły poczuć 
bicie serca, 
obejrzeć łapy 
i uszy, oraz 
pobawić się  
z nimi w wyści-
gi. Dzieci pod-

czas zajęć były instruowane co robić i jak 
postępować z psami. Dowiedziały się, 
jaką rolę w życiu człowieka pełni pies,  
a także na czym polega praca psa- „spe-
cjalisty”, pomocnika. Poznały mowę 
ciała psa i najważniejsze sygnały: 

chęć zabawy, spacer, pragnie-
nie. Wspólna zabawa wywołała 
mnóstwo pozytywnych emocji, 
a kontakt z czworonogami był 
dla nich bardzo dużym wyda-
rzeniem.

    DOGOTERAPIA
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Dnia 13.11.2015 r. Dyrektor Gimna-
zjum w Radwanicach p. Stanisława 

Trzeszcz zorganizowała uroczyste pod-
sumowanie projektu pn. „Póki w naro-
dzie głos wolności żyje”. Dzięki nośni-
kom telekomunikacyjnym, osoby, które 
nie mogły uczestniczyć 
w uroczystości, wzięły udział w spotka-
niu wirtualnie. W wykreowanej prze-

strzeni studia telewizyjnego młodzi 
reporterzy relacjonowali wydarzenia 
z obchodów Święta Niepodległości. 

Odbyła się debata polityczna, prowa-
dzący łączyli się z salą koncertową,  
w której miał miejsce  koncert z tej oka-
zji, pojawiła się też relacja z lotniska, 
na którym oczekiwali młodzi Polacy, 
tuż przed wylotem z kraju. Przedsta-
wione zostały reportażowe rozmowy 
ze spotkanymi ludźmi. Gimnazjaliści 
zadali te same pytania o istotę Święta 

Niepodległości swoim 
młodszym kolegom, 
przedszkolakom, se-
niorom, samorządow-
com i politykom. Pytali 
posłów: p. Ewę Drozd 
oraz p. Wojciecha Zu-
bowskiego o cechy 
narodu polskiego, któ-
re wyróżniają nas na 

tle narodów europejskich. Spotkali się  
z przedstawicielami samorządu po-
wiatowego i gminnego. Odwiedzili 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach 
oraz Urząd Gminy w Radwanicach, 
gdzie rozmawiali z p. Markiem Tram-
siem, p. Kamilem Ciupakiem, oraz wój-
tem gminy p. Pawłem Piwko. Zebrany 
materiał zaprezentowano w formie 
krótkiego filmiku. Z szacunkiem do 
minionych wydarzeń, oraz bohaterów 
tamtych czasów, opowiedzieli gościom 
o dylematach współczesnego pokolenia  
i poszukiwaniu wartości tj. miłość, pa-
triotyzm, odpowiedzialność i wolność. 
Podzielili się obrazami swych myśli 
poprzez słowo, ruch i muzykę, podczas 
gdy obok siebie rozbrzmiewały teks-
ty Marka Grechuty i Chłopców z Placu 
Broni. Projekt, który miał na celu uczcić 
Dzień Niepodległości zrealizowano pod 
okiem p. Anny Stańczak we współpracy 
z p. M. Murak, p. A. Trochanowską, p. 
A. Steciąg, p. B. Niemczyk i p. Z. Śniosz-
kiem.

    „PÓKI W NARODZIE GŁOS WOLNOŚCI ŻYJE”

W dniach 23.11.2015r.-27.11.2015r. 
w Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym w Radwanicach, z okazji 160. rocz-
nicy śmierci Adama Mickiewicza, reali-
zowano projekt pt. „W świecie Adama 
Mickiewicza”. Sercem całej imprezy 
była Nasza Izba Regionalna wystylizo-
wana na dziewiętnastowieczną komna-
tę. W Izbie znalazły się najważniejsze 
dzieła oraz portrety Adama Mickiewi-
cza. Uczniowie mogli obejrzeć projek-
cję filmu Andrzeja Wajdy pt. Pan Tade-
usz oraz wysłuchać pięknych recytacji 
poematów Mickiewicza, odtwarzanych 
z płyt winylowych ze starodawnego 
gramofonu. Ponadto zaprezentowano 
wystawę prac uczniów, przedstawia-
jącą ilustracje do bajek poety. Głów-
nym założeniem przedsięwzięcia było 
wdrożenie mieszkańców do brania 

czynnego udziału w życiu społecznym, 
poszerzenia wiedzy na temat życia  
i twórczości poety oraz kształtowanie 
postawy poszanowania tradycji i do-
robku kulturowego narodu.
Oprócz tematycznych wystaw, w Iz-

bie zwiedzający mogą 
obejrzeć piękne stroje 
charakterystyczne dla 
tego regionu, meble, 
narzędzia codziennego 
użytku oraz zapoznać 
się z oryginalnymi ma-

p a m i  
i dokumentacją pochodzącą nawet z XIX 
wieku! Ponadto Izba kusi unikatowy-
mi zbiorami starych fotografii i listów.  

Z wystaw prezentowanych w ostat-
nim czasie, na uwagę zasługuje m.in. 
wystawa numizmatyczna, pochodząca 
ze zbiorów prywatnych mieszkańców 
gminy - panów A. i P. Rakusiów. 
W innej ekspozycji poświęconej za-
bytkom i literaturze Dolnego Śląska 
swoje kolekcje udostępnili: p. I. Jokiel, 
p. J.Cech 
i p. W. Ogończyk. Dzięki wystawie 
Różne oblicza książki, nasi uczniowie 

mogli poznać historię książki od naj-
dawniejszej - na kamieniach i papiru-
sach - po najnowszą - na e-czytnikach. 
W wystawie poświęconej przyrządom 
do mierzenia i liczenia, mogliśmy poka-
zać: chińskie liczydło, kręciołki i stare 

kalkulatory. Dobrą zachętą do czytania 
była też ekspozycja Ulubionej książki  
z dzieciństwa pracowników naszej 
szkoły. Istotnym elementem wiedzy,  
w którą powinien być wyposażony 
uczeń jest historia, tradycja, specyfika 
geograficzna, przyrodnicza i etnogra-
ficzna własnego regionu. Przed II wojną 
światową było tu państwo niemieckie. 
Następnie ziemie te zamieszkali prze-
siedleńcy z Kresów i Polski centralnej, 
a także wysiedleńcy z południa Pol-
ski. W izbie zgromadzone są pamiątki 
odnoszące się do każdej z tych grup. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
naszej gminy i posiadaczy pięknych ko-
lekcji, do podzielenia się nimi. Twórz-
my historię naszego regionu wspólnie, 
by nasze dzieci wiedziały, jakie mamy 
korzenie i pokazujmy, że warto mieć 
pasje. 

    IZBA REGIONALNA TĘTNI ŻYCIEM
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2 listopada 2015 r. w Gimnazjum  
w Radwanicach realizowany był 

przez terapeutów p. Łukasza Rachwal-
skiego oraz p. Beatę Niemczyk, pro-
gram profilaktyczny z zakresu prze-
ciwdziałania środkom zmieniającym 
świadomość. Celem było wspieranie 
młodych ludzi w taki sposób, aby radzili 

sobie lepiej i bez nadmiernego napięcia  
z rozwiązywaniem problemów, których 
dostarcza im życie. Zajęcia pozwoliły 
między innymi zrozumieć mechanizm 

nacisku grupowego i uczyły, jak można 
mu się przeciwstawić. Podczas zajęć 
młodzież miała możliwość zrozumieć 
jak wielkie znaczenie ma wsparcie ze 
strony najbliższego otoczenia. 
Gimnazjum w Radwanicach  oraz Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych byli również organiza-

torami koncertu 
profilaktyczne-
go „Dlaczego 
nie mówimy”  
w wykonaniu 
Piotra Nagię-
ła, który jest 
m u z y k i e m , 
d z i a ł a j ą c y m 
od wielu lat na 
polskim rynku.  
W 1983 r. zwią-
zał się na 12 
lat z zespo-

łem Kama-X. Razem z nim wystę-
pował w warszawskim klubie „Sto-
doła” obok takich gwiazd, jak Kult, 
Wilki, Oddział Zamknięty.

Poza grą w zespole, Piotr Nagiel wystę-
puje z programami profilaktycznymi  
w całej Polsce kierowanymi do mło-
dzieży gimnazjalnej i licealnej. Muzyk 
opowiada o swoich doświadczeniach, 
przemyśleniach i o tym, jak mądrze po-
kierować swoim życiem. Program „Dla-
czego nie mówimy”, z którym wystąpił 
w naszej szkole 29 września 2015 r., 
skupiał się głównie na przemocy i cy-
berprzemocy wśród młodych ludzi.  
W spotkaniu z muzykiem uczestniczyli 
również  uczniowie ze szkół podstawo-
wych z gminy Radwanice.
Piotr Nagiel zwracał uwagę na fakt, że 
współczesna młodzież nie mówi o swo-
ich problemach i krzywdach. Wska-
zywał, jak tragiczne skutki może mieć 
bierne przyglądanie się i znieczulenie 
na uczucia innych oraz brak rozmowy.

     PROGRAMY, WARSZTATY I SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE W GIMNAZJUM

Dnia 23.11.2015 r. w Gaworzycach od-
był się XV Powiatowy Konkurs Recy-

tatorski „Kocham Cię Ojczyzno”. Wzięło  
w nim udział 36 uczestników z terenu po-
wiatu polkowickiego. Gimnazjum w Rad-
wanicach reprezentowało 5 osób. Paulina 
Rymarowicz zajęła II miejsce w kategorii 
uczniów kl. I.
23.11.2013 r. Borys Kiszyniew w Konkur-
sie Wiedzy o KGHM zakwalifikował się do 
dalszego etapu, który odbył się 4.12.2015 
r. w Lubinie.

GIMNAZJALIŚCI NA KONKURSACH

Dzieci z grupy „Motylki” z Pub-
licznego Przedszkola przy Ze-

spole Szkolno - Przedszkolnym  
w Radwanicach zostały już prawdzi-
wymi przedszkolakami. Pasowanie 
na przedszkolaka to bardzo ważna 
uroczystość dla całego przedszkola 
i rodziców dzieci. W naszym przed-
szkolu odbyło się ono 20.11.2015r. 
Dzieci podeszły do tego z entuzja-
zmem - przez wiele tygodni pilnie 
uczyły się piosenek, wierszy i tańca, 
cierpliwie znosiły próby części arty-
stycznej. Był to dla nich ogromny, ale 
miły wysiłek, nagrodzony gromkimi 
brawami w dzień samego występu. 
Uroczystość ta w dużym stopniu sta-
nowi zakończenie procesu adapta-

cyjnego dzieci do warunków i zasad 
panujących w przedszkolu. Podczas 
uroczystości pasowania maluchy 
swoim zachowaniem potwierdziły, 
że dobrze czują się w przedszkolu. 
Odświętny strój, a także wystrój sali, 
podkreśliły doniosłość wydarzenia. 
W dalszej części dzieci złożyły uro-
czyste ślubowanie a pani Bogusła-
wa Niemasz - Dyrektor Przedszkola  
z pomocą zaczarowanego ołówka do-
konała pasowania. Na pamiątkę tej 
ważnej chwili każde dziecko otrzy-
mało dyplom, książeczkę oraz pla-
kietkę super przedszkolaka. Po czę-
ści oficjalnej, rodzice wraz z dziećmi 
zostali zaproszeni do wspólnej zaba-
wy oraz poczęstunku.  

    PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
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Dnia 15 listopada w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Radwanicach 

odbył się finał projektu „Sztuka tole-
rancji” realizowanego w ramach „Dzia-
łaj Lokalnie” przez nieformalną grupę 
Mig Mig, podczas którego premierę 
miał spektakl teatralny „Migawki”  
w reżyserii Agnieszki Wilczyńskiej-Ur-

banowskiej. Na scenie ramię w ramię 
stanęli niepełnosprawni mieszkańcy ze 
swoimi pełnosprawnymi przyjaciółmi. 
Spektakl składał się z kilku scen, które 
w sposób symboliczny przedstawiły to, 
z czym na co dzień zmagają się osoby 
niepełnosprawne (i nie tylko). Wymo-
wa spektaklu była mocna, a wielu wi-

dzów nie kryło łez 
wzruszenia. Wyko-
rzystano elementy 
języka migowe-
go, dzięki czemu 
spektakl mogły 
zrozumieć osoby 

niesłyszące (dwumiesięczne warsztaty 
języka migowego były częścią projektu 
„Sztuka tolerancji”). Tuż po spektaklu 
odbyło się otwarcie wernisażu fotogra-
fii „Podaj dalej: tolerancja”.
Grupa Mig Mig ze swoim spektaklem 
dostała się na Dolnośląski Integracyjny 
Festiwal Teatrów Amatorskich „Kobie-
rzycki Arlekin”. Dzięki wsparciu finan-
sowemu Urzędu Gminy oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury w Radwanicach gru-
pa teatralna 20 listopada pojechała na 
festiwal. Na scenę weszli jako ostatni  
z 16 grup. „Migawki” poruszyły nie tyl-
ko całą widownię, ale i profesjonalne 

jury, które przyznało 
im pierwszą nagrodę 
- Złotego Arlekina, za 
spektakl, który wzru-
szył ich najbardziej  
i pokazał integrację  
z niepełnosprawnymi. 
Gratulujemy mło-
dym aktorom i ży-
czymy dalszych suk-
cesów i kolejnych 
projektów realizo-
wanych w tak sym-
patycznym gronie!

    ZŁOTO DLA GRUPY MIG MIG

Konkurs ,,Piękna Wieś Dolnośląska” 
w 2015 roku organizowany był 

przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego po raz siódmy. Jest 
to jeden z elementów wsparcia sołectw 
uczestniczących w regionalnym progra-
mie Odnowa Wsi Dolnośląskiej.  Celem 
konkursu jest wyłonienie najbardziej 
wzorcowych i pomysłowych przykła-
dów aktywności mieszkańców wsi.  
W bieżącym roku, w ramach czterech 
kategorii konkursowych: „Najpiękniej-
sza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, 
„Najlepsze przedsięwzięcie odnowy 
wsi” oraz „Najlepszy start w odnowie 
wsi”, zgłoszono ogółem 31 wsi. Wśród 
jednej z nich znalazła się miejscowość 
Sieroszowice z projektem ,,Miedziowe 
znaki czasu”. 
Projekt był odpowiedzią na chęć pod-
niesienia atrakcyjności miejscowości 
poprzez wzmocnienie indywidualnych 
cech miejscowości i bazował na indy-
widualnych cechach miejscowości – 
bardzo żywych tradycjach górniczych. 
Dotyczył zagospodarowania terenu 
w miejscowości Sieroszowice, gdzie 
powstało miejsce reprezentacyjno – re-
kreacyjne. 

W ramach 
r e a l i z a c j i 
p r o j e k t u 
w y k o n a -
no witacz 
- instalację 
s y m b o l u 
geologicz-
no – górni-
czego w po-
staci 2-óch 
wież wraz 
tablicą pa-
miątkową, 
z a g o s p o -
darowano 
teren po-
przez na-
sadzenia zieleni, położenie kostki 
brukowej i umieszczono 3 prezentacje 
opisujące historię odkrycia złóż miedzi 
na tym terenie.
Realizowane zadanie uzyskało uzna-
nie komisji konkursowej i tym samym 
Sieroszowice ulokowały się na II-gim 
miejscu w województwie dolnośląskim 
w kategorii  „Najlepsze przedsięwzięcie 
odnowy wsi”. Uroczyste wręczenie na-
grody w wysokości 2 tys. zł odbyło się 

na podsumowaniu konkursu w miej-
scowości Czaple. 
Warto podkreślić tu, że miejscowość 
Sieroszowice w ramach przedmioto-
wego konkursu została już nagrodzona 
po raz drugi. Nagroda za II –gie miejsce, 
w tej samej kategorii, trafiła do Siero-
szowic w 2012 roku za projekt ,,Dobrze 
mieć miedź”.
Gratulujemy laureatom i życzymy 
dalszych sukcesów.  

    SIEROSZOWICE - LAUREAT KONKURSU „NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE ODNOWY WSI”



BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 35

Od października w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwa-
nicach organizowane są warsztaty tematyczne, związane 

z zanikającymi rzemiosłami i rękodziełem. 26 października 
odbyły się warsztaty z tkactwa artystycznego, w którym 
uczestnicy poznali i nauczyli się specjalnych technik tkania 
oraz mogli wymienić się doświadczeniem. Zajęcia poprowa-
dziła artystka z Krępy p. Leokadia Adamowicz. Odbyły się 

również warsztaty ceramiczne. Były to dwa spotkania, na 
których uczestnicy wykonali z gliny swoje miseczki, anioł-
ki i ozdoby świąteczne. Warsztaty poprowadziła Katarzyna 
Sieradzka. A już niedługo kolejne ciekawe zajęcia. Zachęca-
my do śledzenia strony ośrodka kultury, jak i profilu na por-
talu społecznościowym facebook.com

    NOWE WARSZTATY W GOKu

Od 17 listopada do 02 grudnia  
w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Radwanicach prowadzony był kurs 

komputerowy skierowany do osób 
pełnoletnich, niepracujących i posiada-
jących aktualne orzeczenie o umiarko-

wanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub rów-
noważne. Kurs realizowany 
był przez Fundację Aktywiza-
cja z Wrocławia przy współ-
pracy z Gminą Radwanice  
i Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Radwanicach, w ra-
mach projektu „Profesjonal-
ni niepełnosprawni”. Zajęcia 
prowadzil trener Dominik 
Zduńczuk, pod którego czuj-
nym okiem uczestnicy naby-

li podstawowe umiejętności obsługi 
komputera, zdolność poruszania się po 
sieci, a także  poznali podstawy pakietu 
Ms Office. Łącznie 66 godzin profesjo-
nalnych zajęć.
Ale na tym nie koniec. Projekt „Profe-
sjonalni niepełnosprawni” to nie tylko 
kurs komputerowy, to także spotkania 
z radcą prawnym, doradcą zawodo-
wym, prawnikiem, czy psychologiem. 
W ramach projektu uczestnicy zajęć 
uzyskają dostęp do kompleksowe-
go, zindywidualizowanego wsparcia, 
umożliwiającego wejście na rynek pra-
cy oraz przygotowującego do podjęcia 
zatrudnienia.

    KURS KOMPUTEROWY

     SUKCESY W POWIATOWYM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

10 listopada 2015 roku przedsta-
wiciele naszych szkól podsta-

wowych zmierzyli się w X Powiatowym 
Konkursie Pieśni Patriotycznej w Ję-
drzychowie. W kategorii chóry/grupy 
wokalne konkurowało ze sobą 6 zespo-
łów ze szkół podstawowych z Buczyny, 
Chocianowa, Gaworzyc, Jędrzychowa, 
Polkowic, Przemkowa, Radwanic oraz 
Rzeczycy.
Celem konkursu było uczczenie rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości oraz popularyzowanie wśród 
uczniów pieśni patriotycznych z róż-
nych okresów historii naszej ojczyzny.
I miejsce jury konkursu przyznało 
zespołowi „Buczynki“ ze Szkoły Pod-
stawowej w Buczynie, który przygoto-
wał utwór „Uwięziony ptak“ do slów El-

żbiety Buczyńskiej i muzyki Jarosława 
Piątkowskiego.
II miejsce zdobył zespół „Flexible“ ze 
Szkoły Podstawowej w Radwanicach, 
który zaprezentował utwór „Pieśń kro-
nika“ do słów Ernesta Brylla i muzyki 
Katarzyny Gartner.
W skład zespołu Bu-
czynki wchodzą: Nadia 
Bardon, Justyna Dłu-
gosz, Joanna Grabow-
ska, Dagmara Mazur-
czak, Alicja Dąbrowska, 
Klaudia Kozakiewicz  
i Angelika Pietrzak.
W skład zespołu Fle-
xible wchodzą: Aleksan-
dra Stemplewska, Anto-
nina Niemczyk, Dorota 

Kubiś, Natalia Kasprzak i Natalia Kumi-
nek, Daria Płaskoń, Oliwia Ludwisiak  
i Mikołaj Kałużka.
Gratulujemy naszym wykonawcom  
i pani Ewie Krawczyk, która przygo-
towała oba zespoły!

Zespół Buczynki



    TABELA LIGOWA A KLASY na koniec rundy jesiennej 2015/2016 (fragment)

Lp. DRUŻYNY MECZE WYGRANA REMIS PORAŻKA BRAMKI PUNKTY
1. ARKON PRZEMKÓW 15 12 2 1 56-22 38
2. LZS BUCZYNA 15 12 2 1 49-16 38
3. MIESZKO RUSZOWICE 15 12 1 2 52-18 37
4. PŁOMIEŃ RADWANICE 15 11 1 3 57-23 34
5. ZRYW KOTLA 15 8 1 6 37-32 25
6. GWARDIA BIAŁOŁĘKA 15 8 1 6 32-21 25
7. VICTORIA PARCHÓW 15 8 0 7 47-37 24

W dniu 06.11.2015 r. na boisku OR-
LIK  w Radwanicach rozegrano 

pierwszy Nocny Turniej Piłki Nożnej  
o Nagrodę Wójta Gminy Radwanice.  

W Turnieju udział wzięło 6 zespo-
łów o tak egzotycznych nazwach jak: 
FC Incognito, Tasmania, Los Amigos, 
Alternatywa, Orły Osiedla czy Za-
dziorne Koty czyli 74 zawodników 
bawiących się piłką przy sztucznym 
oświetleniu. Łącznie rozegrano 12 
meczy, w których strzelono 51 bra-
mek. Klasyfikacja końcowa Turnieju 
przedstawia się następująco:
I – miejsce – Tasmania
II – miejsce – Los Amigos

III – miejsce – FC Incognito
IV – miejsce – Alternatywa
V – miejsce – Orły Osiedla
Zespół „Tasmania” otrzymał pamiąt-
kowy Puchar ufundowany przez Wójta 
Gminy, a wszystkie zespoły otrzymały 
piłki nożne. Ponadto wręczono pamiąt-
kowy Puchar Starosty Powiatu Polko-
wickiego dla najlepszego zawodnika, 
który otrzymał zawodnik „Tasmanii” 
Arkadiusz Sioma. Turniej przygotowali 
i prowadzili we współpracy z GOK- iem 
Bartek Różycki i Zdzisław  Śnioszek.

    NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
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Biuletyn: Jak pan ocenia grę Klubu 
Zadzior Buczyna w rundzie jesien-
nej?
Mariusz Jurak: Uważam, że była to bar-
dzo dobra runda w naszym wykonaniu. 
Ja jestem w Buczynie 3 lata i ten zespół 
robi ciągłe postępy, jest niesamowicie 
waleczny, zdyscyplinowany i realizują-
cy wszystkie zadania taktyczne. 

B: W czym tkwi sukces tak wysokiej 
pozycji w tabeli? 
M.J.: Zespół składa się w 90 % z zawod-
ników z Buczyny i okolicznych wiosek, 
zawodnicy utożsamiają się z drużyną, 
co pozwala na stworzenie doskonałej 
atmosfery w zespole. To spowodowa-
ło, że w tej rundzie osiągnęliśmy taki 
dobry wynik (12 wygranych, 2 remisy,  
1 porażka).

B: Nie było żadnych potknięć w sezo-
nie jesiennym?
M.J.: Mieliśmy oczywiście problemy  
w trakcie rundy: kontuzje, kartki, ale 

tak się składa, że jestem też trenerem 
juniorów Buczyny i w sposób kontrolo-
wany mogę wprowadzać młodzież do 
pierwszego zespołu. Jeszcze niedawno 
Kuba Wywiał grał tylko w juniorach, 
dzisiaj jest podstawowym zawodni-
kiem w seniorach. Do drużyny pukają 
tacy zawodnicy jak Bartek Łaszewicz, 
czy Artur Zaorski i wielu innych.

B: Czyli nie musimy się martwić, że 
kiedyś drużyna się „zestarzeje” i nie 
będzie komu grać?
M.J.: W Zadziorze jest, jak na tę kla-
sę rozgrywkową, rozwinięty system 
szkoleniowy (Żaki, Juniorzy, Seniorzy). 
Chłopcy garną się do treningów. To 
wszystko pozwala zachować ciągłość  
i można być spokojnym o przyszłość 
Zadziora.
B: Czy już przygotowujecie się do 
rundy wiosennej?
M.J.: Przygotowania zaczynamy 10 
stycznia o godz. 12:00, Gra Noworocz-
na: Seniorzy – Juniorzy. Trenować bę-

dziemy na pięknym obiekcie w Buczy-
nie przy sztucznym świetle. Mamy już 
zaplanowane sparingi. Czeka nas sza-
lona runda rewanżowa, zdajemy sobie 
sprawę, że będziemy w roli faworyta  
i każdy zespół będzie chciał z nami wy-
grać, natomiast my będziemy chcieli 
dobrze się przygotować i ciągle udo-
skonalać nasz sposób gry: walczyć na 
całym boisku i w każdym meczu grać  
o całą stawkę.

B: Czy chciałby pan coś jeszcze do-
dać?
M.J.: Chciałbym podziękować wszyst-
kim sympatykom Zadziora Buczyny, 
najwierniejszym kibicom, Zarządowi 
za wsparcie i co najważniejsze, zawod-
nikom za wspaniałą rundę. My wszyscy 
tworzymy ten sukces.    

W następnym biuletynie wywiad z tre-
nerem Płomień Radwanice.
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    WYWIAD Z MARIUSZEM JURAK - trenerem Zadzior Buczyna

Kompletną tebelę można znaleźć na stronie http://www.90minut.pl/liga/0/liga8374.html.
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