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    NOWA ODSŁONA STRONY WWW.RADWANICE.PL

Z przyjemnością informujemy, że 
uruchomiona została nowa strona 

internetowa Gminy Radwanice. Znaj-
dą Państwo na niej wszelkie niezbęd-
ne informacje na temat Gminy oraz 
funkcjonowania Urzędu. Innowacją 
wprowadzoną jest to, że od teraz bez 
problemu można przeglądać ją na 
smartfonach i tabletach. Nowa stro-
na jest również bardziej przyjazna 
dla osób niepełnosprawnych. Strona 
startowa swym zakresem obejmuje 
wszystkie ważne treści, informacje i ak-
tualności. Znajdują się na niej wszelkie-
go rodzaju komunikaty i obwieszczenia 
ważne dla mieszkańców, informacje  
i kontakt z jednostkami organizacyjny-
mi i pomocniczymi gminy (instytucje 
kultury, placówki oświatowe, sołectwa) 
oraz organizacjami pozarządowymi. 
Na stronie zawarte są informacje do-
tyczące prac Rady Gminy i jej komisji 
oraz podejmowane uchwały i protoko-
ły z obrad. Na nowej stronie zapoznać 
się można m.in. z historią gminy i jej 
miejscowości; aktualnymi, przyszłymi  
i zakończonymi inwestycjami; gospo-
darką finansową gminy; dokumentami 
strategicznymi jednostki; ofertą tere-

nów inwestycyjnych. Dla wszystkich 
korzystających z serwisu udostępnio-
ny został Interaktywny Przewodnik 
Mapowy, który świetnie 
prezentuje się na urządze-
niach mobilnych. Szukając 
danej lokalizacji (np. nr. 
działki znajdującej się na 
terenie gminy) skorzystać 
Państwo mogą Gminnego 
Portalu Mapowego. Aby 
ułatwić mieszkańcom za-
łatwianie spraw urzędo-
wych zostały opublikowa-
ne aktualnie obowiązujące  
w poszczególnych ko-
mórkach organizacyjnych 
druki do pobrania. Za po-
średnictwem strony mogą 
też Państwo skorzystać  
z Elektronicznej Skrzyn-
ki Podawczej Urzędu 
Gminy dostępnej na plat-
formie ePUAP, która umożliwia za-
łatwienie spraw urzędowych bez 
wychodzenia z domu. To tylko część 
informacji, jakich mogą Państwo za-
czerpnąć korzystając ze strony. Zapra-
szamy wszystkich do zapoznania się  

z jej szerszym zakresem. Mamy nadzie-
ję, że nowa wersja serwisu przypadnie 
Państwu do gustu, a dodawane na nią 

informacje dotyczące funkcjonowania 
urzędu jak i wydarzeń, które odbywają 
się na terenie gminy sprawią, że będą 
Państwo często gościli na naszej stro-
nie.

Drodzy Mieszkańcy

 W miesiącu czerwcu, Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gmi-
ny Radwanice absolutorium, za realizację budżetu w 2015 roku. 
Pragnę podziękować na łamach biuletynu wszystkim radnym 
za akceptację uchwał budżetowych, sołtysom i radom sołeckim  
za realizację funduszu sołeckiego oraz urzędnikom za okazane  
zaangażowanie i wsparcie w realizacji zadań. Ogromnie istotne jest to,  
że stabilny budżet pozwala realizować zadania własne Gminy oraz ocze-
kiwania mieszkańców.
 W bieżącym numerze biuletynu zachęcam Państwa do zapoznania się  
z inwestycjami w obrębie miejscowości Lipin. Oczekiwanym wskaźnikiem 
budowanej infrastruktury wodno-ściekowej oraz drogowej jest rozwój 
budownictwa mieszkalnego na terenie naszej Gminy. Warte podkreślenia 
jest również to, że Gmina przystąpiła do uporządkowania zdegradowane-
go terenu po byłej roszarni. Do końca roku budynki zostaną wyburzone,  
a teren zostanie wyrównany.
 W pierwszy weekend lipca zapraszam Państwa do wspólnego święto-
wania. Po raz drugi obchodzimy „Dni Gminy Radwanice”. Mam nadzieję, 

że przygotowany program będzie atrakcyjny dla wszystkich mieszkańców. Szczególnie chciałbym zachęcić 
Państwa do czynnego uczestnictwa i kibicowania podczas „I Turnieju Wsi”, który odbędzie się w drugim 
dniu naszego święta.
 Miesiąc lipiec i sierpień to czas wyczekiwanych wakacji. Życzę wszystkim mieszkańcom udanego  
wypoczynku, niezapomnianych wrażeń oraz wspaniałej wakacyjnej pogody.

Karolina Ferenc

Pozdrawiam
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
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    FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2017 - HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

    NOWY SOŁTYS WSI BUCZYNA

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane 
dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie 

warunków życia mieszkańców. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniach.

Decyzja o tym na co wydać pieniądze  należy tylko do Was! 
          
       

Radwanice

02.09.2016 (pt.)
godz. 18:00

Sala OSP 

Łagoszów Wielki

03.09.2016 (sob.)  
godz. 18:00

Świetlica wiejska

Drożyna

05.09.2016 (pon.)
godz. 18:00

Świetlica wiejska

Strogoborzyce

06.09.2016 (wt.)
godz. 18:00

Świetlica wiejska

Przesieczna

09.09.2016 (pt.)
godz. 18:00

Świetlica wiejska

Lipin

10.09.2016 (sob.)
godz. 18:00

Świetlica wiejska

Nowy Dwór

12.09.2016 (pon.)
godz. 18:00

Świetlica wiejska

Buczyna

15.09.2016 (czw.)
godz. 18:00

Świetlica wiejska

Jakubów

17.09.201 (sob.)
godz. 18:00

Świetlica wiejska

Drożów

22.09.2016 (czw.)
godz. 18:00

Świetlica wiejska

Nowa Kuźnia

23.09.2016 (pt.)
godz. 18:00

Świetlica wiejska

Sieroszowice

27.09.2016 (wt.)
godz. 18:00

Świetlica wiejska

Kłębanowice

24.09.2016 (sob.)
godz. 18:00

Świetlica wiejska

W dniu 14 czerwca br. we wtorek  
w miejscowości Buczyna od-

były się wybory sołtysa w związku  
z rezygnacją dotychczasowej Pani Soł-
tys Wioletty Kłos. Nowym sołtysem 
została pani Genowefa Domańska, 
którą wybrali mieszkańcy w wyborach 
tajnych. Kadencja nowej Pani Sołtys 

będzie trwała około 2,5 lat do czasu za-
rządzenia nowych wyborów sołtysów  
w Gminie Radwanice. Podczas wyborów 
wybrano również nową Radę Solecką  
w skład której wchodzą:
- Stanisław Jałowiecki,
- Mieczysława Bilińska,
- Krzysztof Nonas,

- Aleksander Samołyk,
- Teresa Szpada,
- Marek Koszmider
Na czas sprawowania kadencji sołtysa 
Wójt Gminy życzył pomyślności i ła-
twości w wykonywaniu obowiązków.

Daria Ciosek
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Uchwałą Nr IV/33/15 Zgroma-
dzenia Związku Gmin Zagłębia 

Miedziowego z dnia 1 października 
2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVII/75/13 Zgromadzenia Związku 
Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia  
6 czerwca 2013 r. w sprawie dokona-
nia wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty, ustalone zostały nowe mie-
sięczne stawki opłat tj. jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny, w następujących wysokościach:
- 17,50 zł od gospodarstwa domo-
wego jednoosobowego,
- 35,00 zł od gospodarstwa domo-
wego wieloosobowego.
Stawki opłat, jeżeli odpady nie są zbie-
rane i odbierane w sposób selektywny 
nie uległy zmianie i wynoszą:  
- 29,00 zł od gospodarstwa domo-
wego jednoosobowego, 
 - 58,00 zł od gospodarstwa domo-
wego wieloosobowego.
Wyższe stawki opłat obowiązujące  
od 01.01.2016 r. są konsekwencją 

przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego 
na realizację zadania pn. „Odbieranie  
i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomo-
ści z terenu Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego oraz Administrowanie 
Centralnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Ko-
munalnych”.  Pomimo 
wyboru najtańszej ofer-
ty i tak okazała się ona  
o kilkadziesiąt procent 
wyższa aniżeli oferty na 
realizację powyższych zadań z prze-
targów, gdy system wchodził ów ży-
cie.  Ceny, za jakie firmy gotowe są 
świadczyć swoje usługi, zmieniły się. 
Wpływ na taki stan rzczy na pewno 
miały kosztowne inwestycje, które 
firmy poczyniły by dostosować się do 
nowych wymagań prawnych i techno-
logicznych. Zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach 
z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Związek po-

krywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi, które obejmują koszty: odbie-
rania, transportu, zbierania, odzysku  
i unieszkodliwiAnia odpadów komu-
nalnych; tworzenia i utrzymania punk-
tów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; obsługi administracyj-
nej tego systemu; edukacji ekologicznej 

w zakresie prawidłowego postępowa-
nia z odpadami komunalnymi. Podwyż-
ka opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zawiera 86% wszystkich 
kosztów, które musimy zapłacić nowe-
mu konsorcjum.
Więcej informacji na temat podwyżek 
znajdą Państwo na stronie Związku.  
www.zgzm.pl
               
                  ZGZM

    XII SESJA RADY GMINY

Wdniu 30 marca 2016 roku od-
była się XII sesja Rady Gminy.  

W sesji udział wzięli radni, Wójt Gmi-
ny, pracownicy Urzędu oraz zaproszeni 
goście. Podczas sesji podjęte zostały 
jednogłośnie 3 uchwały:
- uchwała w sprawie zmiany budżetu 
na 2016 rok,
- uchwała w sprawie nadania nazwy 
drodze gminnej - ulica Cedrowa (nowa 

ulica powstała na Osiedlu Leśnym  
w Radwanicach)
- uchwała w sprawie poboru opłat  
w drodze inkasa.
Uchwała została podjęta w związku  
z tym, że w Urzędzie Gminy rozpoczęły 
się zmiany związane m.in. z likwidacją 
kasy i zamiarem ustanowienia obecne-
go kasjera, jako inkasenta opłaty skar-
bowej. W urzędzie pozostaje tylko jed-

na opłata- opłata skarbowa wnoszona 
przez petentów za czynności admini-
stracyjne. Jednocześnie informujemy, 
że w czasie między sesjami odbyły się 
posiedzenia komisji stałych Rady Gmi-
ny. Z protokołami można zapoznać się 
na stronie www.radwanice.pl

    NOWE STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Daria Ciosek

    ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY

W dniu 16 czerwca br. odbyła się XIII sesja 
Rady Gminy w Radwanicach. Była to waż-

na sesja, ponieważ jednym z punktów było pod-
jęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wój-
ta Gminy. Rada Gminy w składzie 13 radnych  
(2 nieobecnych usprawiedliwionych) stano-
wiących quorum do podejmowania prawomoc-
nych uchwał udzieliła jednogłośnie absoluto-
rium Wójtowi Gminy Radwanice. Jak wiadomo 
istota absolutorium jest sposobem kontroli or-
ganu stanowiącego czyli Rady Gminy nad wy-
konywaniem budżetu przez organ wykonawczy 
i stanowi końcową ocenę działalności organu 
wykonawczego czyli Wójta. Wójt Gminy Paweł 
Piwko podziękował wszystkim za udzielenie 
absolutorium i pomyślną współpracę.

Daria Ciosek
Przewodnicząca Rady Gminy Radwanice - Adriana Lebit składa 
gratulacje Wójtowi Gminy z okazji uzyskania absolutorium
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Wójt Gminy Radwanice zaprasza do udzia-
łu w II przetargu ustnym  nieograniczo-

nym na zbycie nieruchomości gruntowej nie-
zabudowanej położonej na działce nr 119/3 
w obrębie Kłębanowice o powierzchni 
1153 m2. Nieruchomość posiada urządzoną 
księgę wieczystą KW Nr  LE1G/00063772/2 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Głogo-
wie. Nieruchomość jest wolna od obciążeń  
i roszczeń osób trzecich. Przeznaczenie nie-
ruchomości w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego: K.8.MN –  tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2016r. 
o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy  
w Radwanicach ul. Przemysłowa 17. 
Cena wywoławcza 36434,00 zł. + 23 VAT. Wadium w wysokości 5 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto Gniny w BS Przemków 83-8653-0004-0000-0006-5504-0004 do dnia 
28 czerwca 2016 r. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Wadium wpłacone w gotówce przez uczest-
nika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba usta-
lona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w termi-
nie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy  
to wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu  i warunkach uczestniczenia można uzyskać w tut. Urzędzie  
pokój nr 11, nr tel.76 8 311 436 lub 76 8311478 wew. 38. 

    OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK W KŁĘBANOWICACH

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do udzia-
łu w II przetargu ustnym  nieograniczo-

nym na zbycie nieruchomości gruntowej nie-
zabudowanej  położonej na działce nr 113/7  
w obrębie Kłębanowice o powierzchni 1025 
m2. Nieruchomość posiada urządzoną księgę 
wieczystą KW Nr  LE1G/00086398/3 prowa-
dzoną przez Sąd Rejonowy w Głogowie. Nie-
ruchomość jest wolna od obciążeń i roszczeń 
osób trzecich. Przeznaczenie nieruchomości  
w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego: K.4.MN – tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej. 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2016r. 
o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy  
w Radwanicach ul. Przemysłowa 17. 

Cena wywoławcza 32390,00 zł. + 23 %VAT. Wadium w wysokości 4 000,00 zł.  

Wadium należy wpłacić na konto  Gniny w  BS Przemków  83-8653-0004-0000-0006-5504-0004 do dnia  28 czerwca 
2016 r. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia 
umowy organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy to wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu  i warunkach uczestniczenia można uzyskać w tut. Urzędzie  
pokój nr 11, nr tel.76 8 311 436 lub 76 8311478 wew. 38. 
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Rozpoczęto kolejny etap prac  
w zakresie realizacji budowy 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN 
300 MOP 5,5MPa Polkowice – Żary 
wraz z infrastrukturą niezbędną do 
jego obsługi na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego. Poniżej przed-
stawiamy Państwu pismo informa-
cyjne w tej sprawie otrzymane od 
Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. Operator Gazocią-
gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
informuje, iż przystąpił do realizacji 
budowy gazociągu wysokie-
go ciśnienia DN 300 MOP 
5,5MPa Polkowice - Żary 
wraz z infrastrukturą nie-
zbędną do jego obsługi 
na terenie województwa 
dolnośląskiego. W dniu 
07.04.2016r. została zawarta 
umowa z Wykonawcą robót 
– Tesgas S.A. Inwestycja  
o długości 28 km realizo-
wana jest na terenie gmin:  Polkowice, 
Jerzmanowa, Radwanice, Gaworzyce. 
Proces realizacji inwestycji już się roz-
począł. Do właścicieli nieruchomości 
zostały wysłane, na adres wskazany  
w katastrze, zawiadomienia o termi-
nach wizji lokalnych lub zostały one 
przekazane osobiście przez przedsta-
wicieli Wykonawcy. Celem trwających 
obecnie wizji jest przeprowadzenie 
inwentaryzacji stanu działek w pasie 
montażowym gazociągu wskazanym 
przez uprawnionego geodetę. Inwenta-
ryzacja zostanie przeprowadzona przy 
udziale Wykonawcy Robót – Tesgas 
S.A. i Inwestora. W zakresie nierucho-

mości objętych ustawą o inwestycjach  
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego  w Świno-
ujściu (Dz.U. z 2014 r., poz. 1501 z późn. 
zm.), przedmiotowa inwentaryzacja 
zostanie przeprowadzona dodatkowo 
przy dziale Rzeczoznawcy majątkowego 
wybranego przez Wojewodę Dolnoślą-
skiego. Właściciele będą mogli zgłaszać 
swoje uwagi w trakcie prowadzenia 
wizji. Kolejna inwentaryzacja stanu 
nieruchomości zostanie sporządzona 
po zakończeniu robót. Protokoły spo-

rządzone na okoliczność opisanych tu 
inwentaryzacji będą stanowić  pod-
stawę do sporządzenia przez Rze-
czoznawcę opinii w formie operatu 
szacunkowego, w przedmiocie usta-
lenia wysokości odszkodowania, po 
zakończeniu budowy gazociągu. Ope-
raty szacunkowe zostaną opracowane  
w oparciu o obowiązujące w tym zakre-
sie przepisy prawa i będą sporządzane 
dla wszystkich nieruchomości objętych 
zakresem inwestycji, w tym dla nie-
ruchomości nieobjętych przepisami 
w/w specustawy gazowej, przez rze-
czoznawcę majątkowego powołanego 
przez GAZ-SYSTEM S.A. Z tytułu zajęcia 

nieruchomości przysługiwać będzie 
właścicielowi/użytkownikowi wieczy-
stemu odszkodowanie. Wysokość od-
szkodowania zostanie ustalona w decy-
zji Wojewody Dolnośląskiego – dotyczy 
nieruchomości objętych ustawą o inwe-
stycjach w zakresie terminalu regazyfi-
kacyjnego skroplonego gazu ziemnego   
w Świnoujściu (Dz.U. z 2014 r., poz.1501 
z późn. zm.). W zakresie pozostałych 
nieruchomości na podstawie operatu 
sporządzonego przez Rzeczoznawcę 
majątkowego wybranego w drodze 

publicznego postępowania 
przetargowego przez In-
westora. Odszkodowanie 
obejmować będzie wszelkie 
szkody powstałe w pasie 
montażowym w związku 
z budową gazociągu. GAZ-
-SYSTEM S.A. przykłada 
dużą wagę do kwestii zwią-
zanych z bezpieczeństwem 
zarówno podczas realizo-

wania nowych inwestycji, jak również 
wykonując prace eksploatacyjne na ist-
niejącej sieci przesyłowej. Wykonawca 
robót budowlanych zobowiązany jest 
do ścisłego przestrzegania zapisów  
w decyzjach administracyjnych, Planie 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
Poleceniach Prac

Zkońcem maja br. zawarta zosta-
ła umowa na budowę sieci wo-

dociągowej w Lipinie. Wykonawcą 
inwestycji została firma RAGEN z Gło-
gowa, nadzór inwestycyjny nad zada-
niem w imieniu gminy poprowadzi 
firma INWEST, również z Głogowa.   
W ramach zadania wykonana zosta-
nie nowa sieć wodociągowa (w miej-
sce istniejącej azbestocementowej)  
z wpięciem do istniejącego wodociągu 
w działce nr 219 o długości około 2 km 
oraz 14 sztuk nowych hydrantów prze-
ciwpożarowych. W ramach zadania  
w granicach pasów drogowych zostaną 
wykonane odcinki nowych przyłączy  

z przepięciem istniejących przyłączy 
na wysokości granicy działki. Łączna 
długość nowych odcinków przyłączy 
wyniesie około 300 mb. Główne tra-

sy sieci biegną w drogach gminnych  
i powiatowych. Odcinki przebiegające 
pod asfaltem będą wykonywane me-
todą przecisków sterowanych, jedynie 
odcinki w poboczach będą wykony-
wane wykopowo. Budowa wodociągu 
w Lipinie po zeszłorocznej budowie 
kanalizacji sanitarnej spowoduje, że 
miejscowość ta będzie uzbrojona prak-
tycznie w 100 procentach, co powodu-
je, że staje się atrakcyjnym miejscem 
do zamieszkania jak i prowadze-
nia niedużej działalności gospodar-
czej. Przewidywany koszt budowy 
wodociągu wynosi ok. 420 tys. zł 

    BUDOWA WODOCIĄGU W LIPINIE

    KOLEJNY ETAP PRAC W ZAKRESIE REALIZACJI BUDOWY GAZOCIĄGU 
    WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 300 MOP 5,5 Pa POLKOWICE-ŻARY

Marek Woźniak

GAZ-SYSTEM S.A. 
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Wmiesiącu lipcu rozpocznie się re-
alizacja przebudowy drogi gmin-

nej stanowiącej przedłużenie ulicy Jana 
Pawła II w Radwanicach w kierunku Li-
pina. W chwili obecnej trwa procedura 
przetargowa. W ramach zadania wyko-
nana zostanie przebudowa nawierzch-
ni ulicy aż do zjazdu z drogi powiatowej 
w Lipinie wraz z uzbrojeniem terenu  

w sieci: wodociągową i kanalizacji sani-
tarnej. Przebudowa polegać będzie na 
wykonaniu nawierzchni bitumicznej na 
całej długości ok. 470m wraz ze zjazda-
mi. Jezdnia będzie miała szerokość 4,5 
– 5,0 m, chodnik jednostronny z kostki 
betonowej szerokość 1,5 – 2,0m, zjaz-
dy szerokość 4,0m. Dla odwodnienia 
części drogi planuje się budowę wpu-

stów ulicznych 
oraz odcinków 
sieci kanaliza-
cji deszczowej 
o łącznej dłu-
gości 75m. Od 
skrzyżowania 
z drogą DK12 
do ul. Klonowej 
zaprojektowa-
no oświetlenie 
uliczne. W za-
kres przedmio-
tu zamówienia

    PRZEBUDOWA DROGI UL. JANA PAWŁA II - LIPIN

Marek Woźniak

W dniu 18.12.2015 r. Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego wydał firmie BUDIMEX S.A.  

z Warszawy koncesję na wydobywanie kruszywa natu-
ralnego ze złoża „Lipin”, położonego na działce nr 64/1, 
obręb Lipin, gmina Radwanice. Dzięki temu powstaje 
tam żwirownia, z której czerpane są piaski drobne, 
piaski średnie i piaski grube ze żwirem. Jej miąższość 
wynosi 8,3-18,9 m (średnio 12,8m).
Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego przeznaczo-
na jest pod budowę drogi ekspresowej S3. Wydobywa-
nie kopaliny w ciągu roku uzależnione będzie głównie 
od zapotrzebowania na wydobyty materiał oraz od 
panujących warunków atmosferycznych. Inwestor za-

kłada roczne wydobycie złoża na poziomie  
do 900 tys. ton rocznie. 
Zasoby geologiczne złoża wynoszą na-
tomiast 2,2 mln ton. Eksploatacja będzie 
prowadzona z sukcesywną rekultywacją 
wyrobisk w taki sposób, aby nie degrado-
wać walorów i funkcji przyrodniczych. Po 
zakończeniu eksploatacji powstałe wy-
robisko górnicze zostanie zlikwidowane,  
a jego likwidacja będzie polegała na wyko-
naniu prac rekultywacyjnych. Okres waż-
ności koncesji upływa z dniem 31 grudnia 
2018 roku.

    ŻWIROWNIA W LIPINIE

Paulina Bilińska

DOTACJA 
z UE

wchodzi także budowa odcinków 
sieci wodociągowej z hydrantami 
ppoż. oraz sieci kanalizacji sanitarnej  
o łącznej długości ok. 400m każda. Bu-
dowa uzbroi przyległe tereny miesz-
kaniowe i umożliwi dostęp do wody  
i odprowadzanie ścieków oraz wygod-
ny dojazd do nowopowstających pose-
sji. Przewidywany koszt budowy ok. 
1 mln zł. Inwestycja współfinansowa-
na jest ze środków unijnych.



BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 8

    ROZBIÓRKA ROSZARNI W RADWANICACH 

Ze względu na ilość materiału 
rozbiórkowego oraz wielkość 
maszyn kruszących w okresie 

pracy kruszarek (ok. 1 miesiąca) 
może występować uciążliwość 

w postaci hałasu. 

Marek Woźniak

Od kwietnia br. trwa wykonywanie robót roz-
biórkowych obiektów przemysłowych po 

dawnych Zakładach Lniarskich w Radwanicach 
(teren byłej roszarni). Prowadzi ją firma BASIS 
Piotr Czerep z Lubina pod nadzorem firmy TSJ-
-BUD Tomasz Jaremkiewicz z Głogowa. Teren 
został ogrodzony a większość obiektów została 
już rozebrana w części nadziemnej, pozostają 
do rozebrania fundamenty oraz nieliczne mniej-
sze obiekty. Materiał z rozbiórki jest częściowo 
wywożony, a częściowo składowany na miejscu, 
gdzie odbywa się segregacja i sortowanie ma-
teriału. Pozostała część materiału rozbiórko-
wego zostanie skruszona za pomocą kruszarek 
i wywieziona. Po zakończeniu robót cały teren 
zostanie wyrównany i rozplantowany. Termin 
zakończenia całego zadania przewiduje się na 
koniec listopada br. 

    BĘDZIE NOWA DROGA W PRZESIECZNEJ

Gmina Radwanice otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na sfinansowanie zadania w za-
kresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych pn.:  „PRZESIECZNA droga dojazdowa do gruntów 

rolnych”. Dotacja przyznawana jest na kilometraż drogi 210 tys. zł/1km i w odniesieniu do przedmiotowej drogi wyniosła 
137 550,00 zł.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w spra-
wie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomo-

cy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane 
przez Gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku. Jednym z projektów, 
dla których udzielono wsparcia finansowego jest wniosek złożony 
przez Gminę Radwanice pn.: ,,Remont Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Radwanicach”. Całkowity koszt zadania to 77 301,36 zł, 
natomiast dotacja - 30 tys. zł.  

    DOTACJA NA REMONT GOK-U

Julita Wrzesińska

Julita Wrzesińska
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    JAK ROŚNIE MAJĄTEK ZUK-u

Zakład Usług Komunalnych w Rad-
wanicach zajmuje się dostar-

czaniem wody i odbiorem ścieków 

socjalno-bytowych. Aby wykonać to za-
danie musimy pamiętać, że takie prace  
jak utrzymanie porządku na terenie 

Stacji Uzdatnia-
nia  Wody jak  
i w strefie ochro-
ny studni głę-
binowych, rów-
nież należyą do 
ZUK-u. Pod ko-
niec 2015 r. do 
zakładu zaku-
piono kosiar-
kę bijakową 
tylno-boczną 
BBK180. Ko-
siarka tego typu 
jest stosowa-
na do koszenia  

i rozdrabniania chwastów, zarośli  
i trawy na niezagospodarowanych te-
renach, na poboczach dróg, nasypach, 
rowach melioracyjnych, kanałach 
wodnych oraz do rozdrabniania obcię-
tych gałęzi drzew do średnicy 10 cm. 
Kosimy trawę i rozrzucamy ją odpo-
wiednio rozdrobnioną równo po całej 
skoszonej powierzchni, co pozwala na 
uzyskanie naturalnego pokosu, mine-
ralizację resztek roślinnych i ponow-
ne wprowadzenie ich do gleby.  Zakup 
tej maszyny umożliwił nam utrzyma-
nie porządku na terenach ochronnych 
ZUK-u jak również na innych terenach 
należących do gminy. 

    WYMIANA POMP NA SUW W BUCZYNIE I RADWANICACH

Tak wyglądają pompy zamontowane  
na SUW w Radwanicach i Buczynie.

Na stacji uzdatniania wody w Buczynie i Radwanicach 
wymieniono dotychczas pracujące pompy. Każda 

studnia do czerpania wody jest urządzeniem skompliko-
wanym i bardzo kosztownym. Podczas jej eksploatacji za-
chodzą naturalne procesy mechaniczne, chemiczne, bio-
logiczne i fizyczne. To one warunkują prawidłową pracę 
studni. Montaż nowych pomp przyczyni się do poprawy, 
jakości uzdatniania wody, płynności oraz zapewnienia sta-
bilnego procesu produkcji najwyższej, jakości wody do pi-
cia. Wymiana pomp wiąże się również ze spadkiem zużycia 
energii elektrycznej potrzebnej do wypompowania wody. 

     REMONT POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH W SP W BUCZYNIE  
     ZSP W RADWANICACH

Podczas okresu wakacyjnego prze-
prowadzony zostanie gruntowny 

remont pomieszczeń higieniczno-sani-
tarnych w Szkole Podstawowej w Buczy-
nie i Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Radwanicach. Przede wszystkim 
obecne kabiny, zostaną zastąpione 
przez nowoczesne, systemowe modele. 
Zostanie wykonana nowa wentylacja 
pionów kanalizacyjnych, wymieniona 
zostanie glazura, umywalki z bateriami, 
ustępy, oświetlenie, grzejniki, etc. Re-
montem objęte zostaną sanitariaty za-
równo w budynkach szkół jak i salach 
gimnastycznych. Po uzyskaniu pozwole-
nia na budowę, planowana jest również 
przebudowa pomieszczenia przynależ-
nego do sali gimnastycznej w Buczy-
nie polegająca na utworzeniu nowego 
ciągu komunikacyjnego prowadzącego  

z wiatrołapu wejściowego do obecne-
go korytarza, aby uniknąć konieczno-
ści ustawicznego przechodzenia przez 
salę gimnastyczną. 
Natomiast w Rad-
wanicach dokona-
na będzie przebu-
dowa i adaptacja 
sklepiku zlokalizo-
wanego na piętrze 
szkoły na pomiesz-
czenie sanitarne 
dla personelu.

Daniel Szkirpan

Piotr Hrywna - ZUK

Piotr Hrywna - ZUK
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Zakład Usług Komunalnych w Rad-
wanicach od stycznia 2016 r przejął  

w administrowanie cmentarz komu-
nalny w Jakubowie. Pod adresem 
www.cmentarze.radwanice.pl zo-
stała zamieszczona wyszukiwarka 
grobów cmentarza. Na dzień dzisiej-
szy zostały tam umieszczone dane 
osób pochowanych. Baza na bieżąco 
będzie aktualizowana. Wyszukiwarka 
ta, to niezwykle praktyczne narzędzie, 
umożliwiające wyszukanie miejsca 
pochowania osoby zmarłej z poziomu 
przeglądarki internetowej.  Pozwala 
ona dokładnie i jednoznacznie określić 
położenie grobu na cmentarzu, co wraz 
z mapą dojścia znacznie ułatwia jego 
odnalezienie. Osoba szukająca miej-
sca pochówku swoich bliskich może je 
odnaleźć błyskawicznie i praktycznie  
z każdego miejsca na świecie za po-
średnictwem Internetu. Należy wpisać 
do formularza szczegółowego jedno 
lub więcej z następujących kryteriów: 
imię, nazwisko, data urodzenia, data 
śmierci, lokalizacja grobu (sektor, rząd, 
numer grobu). Otrzymamy listę osób 
pochowanych, które spełniają dane 

kryteria. Należy wybrać poszukiwaną 
osobę. Oprócz podstawowych informa-
cji, takich jak imię, nazwisko, daty uro-
dzenia i śmierci, wyświetlona zostaje 
także fotografia nagrobka oraz mapa 
cmentarza, z wyróżnionym sektorem, 

ułatwiająca od-
nalezienie wy-
branego grobu. 
U ż y t k o w n i k 
wyszukiwarki 
może wybrać 
widok szcze-
gółowy, gdzie 
w przejrzysty 
sposób zostaną 
zaprezentowa-

ne podstawowe dane o osobie pocho-
wanej. W najbliższym czasie system 
nabierze pełnej funkcjonalności po 
wprowadzeniu dodatkowych modułów 
takich jak: zapalenie wirtualnego zni-
cza, zlecenie na sprzątanie nagrobka, 
zlecenie na zapalenie znicza lub ude-
korowanie grobu, dokonanie opłaty za 
miejsce na cmentarzu drogą interneto-
wą, zgłoszenie błędu w wyszukiwarce, 
umieszczenie wspomnień o danej oso-
bie zmarłej. 
W celu ułatwienia kontaktu w sprawie 
pochówku prosimy o kontakt z sołty-
sem Jakubowa - panem Władysławem 
Mamzer, tel. 76-831-23-57, 
695-949-795.

    CMENTARZ KOMUNALNY W JAKUBOWIE

    DEMONTAŻ AZBESTU W GMINIE RADWANICE

Informujemy, że Gmina Radwanice 
otrzymała dofinansowanie na rea-

lizację zadania polegającego na usu-
waniu wyrobów zawierających azbest  
z terenu gminy. Zadanie będzie realizo-
wane przy wsparciu finansowym Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu. Mieszkańcom gminy, któ-
rzy złożyli wnioski o udział w w/w 
programie umożliwiono w ten spo-
sób bezpłatny odbiór i demontaż płyt 
eternitowych. Dotacja w wysokości  

43 338,00 zł pokryje 
85 % kosztów całego 
zadania. Pozostała część 
środków pochodzić bę-
dzie z budżetu gminy 
Radwanice. W roku ubie-
głym również realizowa-
liśmy zadanie polegające 
na demontażu i utylizacji 
azbestu. Wówczas obję-
tych projektem zostało 
19 obiektów prywatnych 
właścicieli, z których ode-
brano 54,74 ton niebez-
piecznego odpadu. Julita Wrzesińska

Piotr Hrywna - ZUK
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    59 ROCZNICA ODKRYCIA ZŁÓŻ RUDY MIEDZI

W dniu 23 marca 2016 r. w miejsco-
wości Sieroszowice miała miej-

sce uroczystość związana z 59 roczni-

cą odkrycia złoża rud miedzi 
przez dr Jana Wyżykowskiego. 
Pierwsza część uroczysto-

ści odbyła się w miejscu 
gdzie 59 lat temu z szybu 
wiertniczego S-1 wyciąg-
nięto pierwszą próbkę rud 
miedzi. Druga część uro-
czystości odbyła się w sali 
Miedziowej w Sieroszowi-
cach. W części artystycznej 
wystąpiły dzieci z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Radwani-
cach, które przygotowały przedsta-
wienie pt. „O górniku i miedziowej 
rybce”. Na zakończenie wystąpił ze-
spół ludowy „Swojacy”.  Nie zabrakło 
pierogów, które są nieodzownym 
elementem świętowania. Na każdą 
uroczystość związaną z odkrywcą 
przygotowuje się ich setki. Tym ra-
zem ulepiono 1600 sztuk słynnych 
„Jaśków”, które tak lubił Jan Wyży-
kowski. Przedstawiciele zakładów 
górniczych, hutniczych, parlamenta-

rzyści Ewa Drozd i Wojciech Zubowski, 
Starostowie Powiatu Polkowickiego  
i Głogowskiego, władze samorządo-
we okolicznych gmin, Sołtys z Radą 
Sołecką Sieroszowic, młodzież i dzie-
ci ze szkół z terenu gminy Radwanice,  
a także delegacje szkół noszących imię 
odkrywcy, złożyli pod obeliskiem sym-
boliczne wiązanki kwiatów. W uroczy-
stości brała również udział Orkiestra 
Zakładów Górniczych Polkowice – Sie-
roszowice.

    „50 LAT MINĘŁO...”

OSP

GOK

Dina 7 maja 2016r. jednostka Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Jakubowie 

obchodziła jubileusz 50- lecia powsta-
nia. Z tej okazji szanownej jubilatce 
zorganizowano uroczystość ze „stra-
żacką pompą”. Rozpoczęto od Mszy 
Świętej w sanktuarium jakubowskim 
koncelebrowaną przez księdza biskupa-  
Pawła Sochę, który modlił się w inten-

cji strażaków i ich rodzin. Grono 
druhów uświetnili swoją obecnoś-
cią m.in. wspomniany wcześniej 
ksiądz biskup - Paweł Socha, 
Prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP we Wrocła-
wiu - dh Wacław Dziędziel, księ-
ża kapelani oraz władze gminne. 

Barwny korowód na czele 
z pocztami sztandarowy-
mi wszystkich jednostek, 
gminnym oraz górniczym wraz z 
zaproszonymi gośćmi w asyście 
wozów strażackich przemasze-
rował z kościoła pod salę wiejską  
w Jakubowie. Tutaj również 
były same upominki: OSP Ja-
kubów otrzymało nowy sztan-
dar zakupiony z budżetu Gmi-
ny Radwanice oraz dzięki 

lokalnym sponsorom. Najbardziej za-
służeni druhowie otrzymali medale  
i odznaczenia za wysługę lat. Najwyż-
sze odznaczenie w Związku OSP RP, 
czyli Medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza, otrzymał dh Kazimierz 
Żalejko z Jednostki OSP Radwanice. 
Po oficjalnej części uroczystości za-
proszonych gości i wszystkich dru-
hów zaproszono na poczęstunek  

w Sali Wiej-
skiej zakoń-
czony zaba-
wą taneczną
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    HISTORIA NASZYCH MIEJSCOWOŚCI - DROŻÓW

Drożów jest najmniejszym sołe-
ctwem w Gminie Radwanice. Daw-

ne nazwy miejscowości to Hünerei  
i Drużyna.
Po wojnie do roku 1950 pierwszymi 
mieszkańcami byli państwo: Barań-
scy, Bień, Blaho, Foltanowicz, Garbacz, 
Iskra, Kiełczała, Ksenicz, Piwowarscy  
i Walner. 
Pani Anna Ksenicz pochodzi ze Szkla-
rek w gminie Przemków. Do Drożowa 
przeprowadziła się w maju 1957 r. 
Wraz z mężem zamieszkiwała u teś-
ciów. Wspólnie prowadząc gospodar-
stwo rolne wychowali dwoje dzieci – 
córkę i syna. Pani Anna lata spędzone 
w Drożowie wspomina ciepło i miło 
– Ludzie żyli w zgodzie. Wspierali się  
w pracach rolnych i pomagali sobie na-
wzajem. W okresie żniw organizowana 
była „młocka”. Z Koła Rolnego wypo-
życzano maszynę, która wędrowała  
od domu do domu. 
Pani Paulina Rewak dzieciństwo i lata 
młodzieńcze spędziła w Żelaznym Mo-
ście w powiecie polkowickim. Z mężem 
w roku 1962 kupili w Drożowie dom nr 
12 od pana Woźniaka. Po wojnie byli 
jego czwartymi właścicielami. Dom 
wcześniej należał do pana Blaho i pana 
Bulika. Państwo Rewak mieli dwie cór-
ki. Jedna z nich - Anna mieszka nadal 
w rodzinnym domu. Mąż pani Pauliny 
pracował w Roszarni, ona zajmowała 
się domem i obejściem. 
Pani Paulina z uśmiechem wspomina 
pierzajki - To były dobre czasy. Odby-
wały się pierzajki. Za każdym razem  
w innym domu darło się pierze i opo-
wiadało różne historie. Przeważnie były  
to opowieści o duchach. Pierzajki to tra-
dycja darcia pierza.  Zaczynała się od 
podskubywania piór kaczkom i gęsiom. 
Gdy uzyskano pierze, w domach orga-
nizowano spotkania, na które zapra-
szano gospodynie. Na „pierzajach” go-
spodynie oddzielały puch od szypułki. 
Zwyczaj ten zamarł w drugiej połowie 
lat sześćdziesiątych.
Wszystkie miejscowe kobiety zrzeszo-
ne były w Kole Gospodyń Wiejskich. 
Organizowano różne wycieczki oraz 
zabawy na Dzień Kobiet i Dożynki, na 
których muzykiem był pan Roman 
Bagiński. We wsi prosperował klub,  
w którym organizowane były zabawy  
i spotkania. Czasami chodzono na zaba-
wy do Jakubowa. Wcześniej spotykano 
się w domach i robiono na nie kotylio-
ny.  

Kiedyś we wsi  (przy 
świetlicy) znajdował się 
sklep. Pracowały w nim 
pani Garbacz i Walner.  
W budynku tym w  la-
tach 40-stych była szko-
ła, do której uczęszczali 
uczniowie z Drożowa  
i Drożyny. Obecnie jest 
to dom mieszkalny nr 
1 (znajdujący się przy 
drodze krajowej nr 
12). Jego mieszkańcami 
byli: Gulis Józef, Sawi-
cki Wincenty - obecnie 
Państwo Iskra. We wsi 
odbywały się warty.  
Po wiosce chodziła ku-
renda z informacją, kto 
ma stróżować. Ten, któ-
ry stróżował danej nocy 
następnego dnia prze-
kazywał wartę drugie-
mu. Składał mu ustny
raport na temat tego 
co działo się w nocy.
Było to zarządzeniem Naczelnika 
Gminy. Warty miały służyć bezpie-
czeństwu mieszkańców i ich posesji.
Ludzie dbali o porządek i wygląd wo-
kół swoich domów. Codziennością 
było to, że wokół nich sprzątano dro-
gę. Wiele lat była to droga gruntowa, 
którą każdy we własnym zakresie 
i w miarę możliwości podsypywał  
i remontował.
W stronę miejscowości Drożyna stoją 
zabudowania – to stodoły, w których 
trzymano zboża, należały do PGR-u. 

Budynki aktualnie stanowią własność 
prywatną. Niegdyś mieszkańcy w okresie 
zimowym, gdy było mniej pracy na roli, 
dorabiali pracując w PGR-ach. 

Część dawnych domów w miejscowości 
już nie ma. Za to budują się nowe. Aktu-
alnie we wsi znajduje się 19 budynków 
mieszkalnych, w których zamieszkuje  
70 osób.

 Z panią Pauliną Rewak i Anną Ksenicz  
 rozmawiała - Karolina Ferenc.

Zdjęcie ucznów szkoły w Drożynie z roku 1946



BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 13

Gmina Radwanice przystąpiła do 
wykonania dokumentacji rewitali-

zacji parków zabytkowych położonych  
w miejscowościach Buczyna i Radwa-
nice. Zakres prac projektowych obej-
mujący park w Radwanicach stanowi: 
inwentaryzacja geodezyjna drzew, pro-
jekt placu zabaw wraz z urządzeniami 
siłowni zewnętrznej, oświetlenie ale-
jek oraz wyczyszczenie stawu i istnie-
jących rowów. Natomiast projekt prac  
w parku w Buczynie obejmuje: inwenta-
ryzację geodezyjną drzew oraz projekt 
ogrodzenia wraz z oświetleniem wej-
ścia. Ponadto zakres wykonywanych 
prac obejmuje: wykonanie inwentary-
zacji dendrologicznej drzew (numera-
cja roślin, określenie rodzaju, gatunku 

bądź odmiany, obwód pnia, 
opis stanu zdrowotności 
oraz dane na temat: adap-
tacji, usunięcia, wykonania 
zabiegów pielęgnacyjnych), 
wykonanie projektu prac 
konserwatorskich szaty ro-
ślinnej (wskazanie drzew 
i krzewów do usunięcia, 
adaptacji lub zabiegów pie-
lęgnacyjnych, wskazanie 
układu alejek parkowych, 
lokalizację polan, punktów 
i osi widokowych, lokali-
zację placu zabaw odnoś-
nie parku w Radwanicach, lokalizację 
ewentualnych nowych nasadzeń). Fi-
nalny efekt przygotowanej dokumen-

tacji uzależniony jest od uzgodnień  
z Konserwatorem Zabytków

Barbara Pach

    DOKUMENTACJA NA REWITALIZACJĘ ZABYTKOWYCH PARKÓW W BUCZYNIE 
    I RADWANICACH

    ŻELAZNA I ZŁOTA ROCZNICA

Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Złożona przysięga zobowiązuje do by-
cia ze sobą na dobre i złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż przeciwności w życiu bywa wiele. W maju bieżącego roku 

Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko odwiedził dwie pary małżeńskie z naszej gminy, które świętowały 65 –lecie i 50-lecie  
zawarcia związku małżeńskiego.

Wójt Gminy tegorocznym Jubi-
latom w imieniu własnym oraz 

samorządu życzył długich 
i pogodnych lat życia w jak 

najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, 
w niegasnącej miłości otoczenia 
bliskich, wszelkiej pomyślności 

oraz doczekania kolejnych 
jubileuszy.Państwo Irena i Zygmunt Kołodziej  

w latach młodzińczych

Państwo Wacława 
i Stanisław Grzebielec 
w dniu Ślubu

Sylwia Grabowska

Państwo Irena i Zygmunt Kołodziej zawarli małżeństwo w Urzędzie Stanu Cywilnego w Radwanicach 13 stycz-
nia 1951 roku. Przeżyli do tej pory ze sobą 65 lat. To były dobre lata. Wspominają oboje. Poznali się w Radwanicach 
podczas zabawy tanecznej. Pani Irena pracowała w radwanickiej roszarni, mąż przejął po rodzicach gospodarkę i praco-
wał ciężko w rolnictwie. Pracy było tak wiele, że Pani   Irena postanowiła zwolnić się i pomóc małżonkowi. Dochowali 

Państwo Wacława i Stanisław Grzebielec przeżyli wspólnie 50 lat. Akt ślubu podpisali 
w naszym urzędzie 4 lutego 1966 roku. Wspólne życie to wiele życiowych kompromisów 
i zrozumienia. Nie zawsze jest kolorowo, ale zawsze podąża się we dwoje- mówią jubilaci. Mał-
żonkowie poznali się w Radwanicach. Chodzili wspólnie do szkoły. Oboje pracowali w tutejszej 

Państwo Irena i Zygmunt Kołodziej

Państwo  
Wacława i Stanisław Grzebielec

się trojga dzieci 9 wnucząt i 13 prawnuków.

roszarni. Wspominają, tę pracę z sen-
tymentem. Dziś są rodzicami dwóch 
córek i dziadkami dwojga wnuków.
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    „ORGANIZACJE SPOŁECZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY” 

Do tegorocznej edycji konkursu pn. „Organizacje społeczne dla mieszkańców gminy” zgłoszonych zostało 8 inicjatyw rea-
lizowanych przez naszych mieszkańców. Celem konkursu jest promocja działań podejmowanych przez organizacje spo-

łeczne, stowarzyszenia i grupy nieformalne, a także zwiększenie integracji wśród mieszkańców oraz pobudzenie inicjatyw 
lokalnych służących zaspokojeniu ich potrzeb. 21 marca 2016 roku komisja w składzie: 
Jerzy Cirka, Ewa Flak, Piotr Korobczak, Robert Przywara 
i Grzegorz Saja przyznała punkty poszczególnym projektom.
W wyniku ich oceny nagrodzone zostały 3 inicjatywy:
• I miejsce i nagrodę 1500 zł otrzyma Sołectwo Radwanice 
za projekt „Siłownia zewnętrzna w Radwanicach”;
• II miejsce – 1000 zł – Towarzystwo Przyjaciół im. Jana 
Wyżykowskiego za „Modernizację infrastruktury plenerowej”;
• III miejsce – 500 zł – nieformalna grupa „Mieszkańcy wsi 
Kłębanowice” za projekt „Łowcy Optymizmu”
W roku bieżącym termin składania zgłoszeń minie 31.12.2016 r.  
Już dziś zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Przesieczna i Jakubów  
już wygrały!  

W dniach od 8 do 22 maja br. za 
pośrednictwem portalu www.

aktywny.dolnyslask.pl odbyło się gło-
sowanie w ramach pierwszego pilo-
tażowego budżetu obywatelskiego 
– Aktywny Dolny Śląsk. W ramach 
głosowania na projekt pn. „X JUBI-
LEUSZOWY HUBERTUS W JAKUBO-
WIE”, Gmina Radwanice uzyskała 
dofinansowanie na organizację tej 
imprezy w wysokości 40 000,00 zł. 
W całym głosowaniu udział wzięło 
125 projektów z całego województwa, 
które podzielono na pięć okręgów. Na 
wniosek z naszej gminy głosowali-
śmy w okręgu Legnickim, w którym 
z pośród 24 wniosków dofinanso-
wanie otrzymały 4. Nasz znalazł się 
na 3 miejscu z ilością 3458 głosów. 

Przesieczna wygrała „Podwórko  
NIVEA”! Dzięki pełnej mbbilizacji i za-
angażowaniu mieszkańców w pierw-
szym etapie konkursu organizowa-
nym przez markę NIVEA, trwającym 
w terminie od 5 maja do 1 czerwca, 

miejscowość Przesieczna znalazła 
się na 15 miejscu z ilością 111 500 
głosów (w I i II turze konkursu place 
zabaw wygrywa 20 lokalizacji z naj-
większą liczbą głosów). Jest to drugi 
plac zabaw budowany przez markę 
NIVEA w ramach tej akcji. Przypo-
mnijmy – w roku ubiegłym podwórko 
Nivea powstało w miejscowości Lipin 

Teraz czas na
 Buczynę i Nową Kuźnię!

O głosy prosi Buczyna. Miejsco-
wość ta bierze udział w konkur-

sie pn. „Nestlé poRusza Polskę”.  
W ramach akcji organizowanej  
z okazji 150 urodzin, marka Nestlé  
w każdym z 16 województw wybu-
duje siłownię zewnętrzną składa-
jącą się z dziewięciu urządzeń. Aby 
wygrać należy wejść na stronę www.
nestleporusza.pl, znaleźć swoją lokali-
zację i głosować! Po kliknięciu przyci-
sku „Głosuj” należy podać adres e-mail, 
na który wysłany zostanie link aktywa-
cyjny, w który Głosujący winien klik-
nąć, aby jego głos został ważnie oddany.  
Z jednego adresu e-mail można oddać 

jeden głos dziennie. Głosowanie trwa 
do 06.07.2016 r. 

Dzięki Państwa Głosom w tym roku 
możemy wygrać jeszcze jeden wspa-

niały plac zabaw w ramach akcji NIVEA!  
O podwórko walczy jeszcze jedna nasza 
miejscowość. W II etapie konkursu  
w terminie do 30 czerwca prosimy  

o głosy dla miejsco-
wości Nowa Kuźnia. 
Głosować można na 
stronie www.nivea.
pl/podworko2016 
Każdy głos ma duże 
znaczenie, ponieważ  
w konkursie udział 
bierze aż 978 lokali-
zacji z całej Polski.

    GŁOSUJ NA NASZĄ LOKALIZACJĘ!

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom za czynny udział  

w głosowaniach! Dzięki Państwa 
zaangażowaniu możemy cieszyć  

się z wspaniałych wygranych!  
Jednocześnie zapraszamy do udzia-

łu w tych trwających i kolejnych 
konkursach!

Paulina Bilińska

Karolina Ferenc
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Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce. Celem „Działaj Lokalnie” jest akty-
wizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów  
o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy 
organizowanie konkursów grantowych, w ramach których 

wspierane są projekty inicju-
jące współpracę mieszkańców  
z małych miejscowości. 
W dniu 13 czerwca 2016r., 
Zarząd Fundacji „Porozumie-
nie Wzgórz Dalkowskich”,  
zatwierdził listę rankingo-
wą ocenionych przez Komisję 
selekcyjną projektów, któ-
re wpłynęły w odpowiedzi  
na ogłoszony konkurs. Do do-
finansowania wybrano 34 pro-
jekty spośród 70 wniosków. 
Łącznie projekty dofinansowa-

no na kwotę 165.000,00 zł.
Przyznanie dotacji jest 
możliwe dzięki wsparciu: 
Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, 12 sa-
morządów ze Wzgórz Dal-
kowskich oraz środków 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Z naszej gminy dofinansowanie otrzymały 4 projekty:
• „Na pamięć” - archiwum społeczne – 4 000,00 zł 
(Fundacja Animacji Kultury i Sztuki „Mamut”)
• Teatr doświadczeń czyli „Pomieszanie światów”  
– 5 000,00 zł (Fundacja Aktywności Społecznej i Kultural-
nej „Pole”)
• Tu i Teraz – 5 000,00 zł 
(Stowarzyszenie „Pomagamy Razem”)
• Wyspa aktywności - tlen dla witalności – 5 000,00 zł
(sołectwo Przesieczna)

    IX EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE

Karolina Ferenc

    WIOSENNE PORZĄDKI ZE STRAŻAKAMI

Z inicjatywy Prezesa Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP- dh Tadeusza Ducz-

mala oraz Komendanta Gminnego- 
dh Krystiana Malinowskiego 28 maja 
w godzinach popołudniowych zosta-
ła przeprowadzona akcja społecz-
na, która miała na celu uprzątnięcie  
i przygotowanie Radwanickiego Parku 
na obchody I Gminnego Strażackiego 
Dnia Dziecka. Park wcześniej został 
przygotowany do gruntownego po-
rządku przez młodzież oraz nauczycieli  

z Gimnazjum w Radwani-
cach, którzy napełnili śmie-
ciami niejeden worek.  Prezes 
i Komendant zadysponowali 
około 50 strażaków ochot-
ników z terenu naszej gmi-
ny do prac porządkowych.  
W pracach wspomogli stra-
żaków pracownicy Gminne-
go Ośrodka Kultury. 

W ruch poszły pilarki 
spalinowe, podkszar-
ki, drabiny, grabie oraz 
mnóstwo worków na 
śmieci. Teraz, tak przygo-
towany Park, mogły od-
wiedzić setki dzieci za-
proszonych na I Gminny 
Strażacki Dzień Dziecka.

Wszystkim strażakom, młodzieży, nauczycielom, pracownikom 
Gminnego Ośrodka Kultry oraz innym zaangażowanym osobom 

serdecznie dziękuję. 

     Wójt Gminy Radwanice
               

OSP
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    GMINNY STRAŻACKI DZIEŃ DZIECKA

Dnia 4 czerwca 2016 r. w Radwanickim parku odbył się Gminny 
Strażacki Dzień Dziecka. Dla uczestników zabawy przygotowano 

szereg atrakcji! Malowanie twarzy, kącik plastyczny, pokazy sprzętu 
ratowniczego oraz darmowe dmuchańce. Wszystko to sprawiło, 
że na twarzy każdego dziecka goś-
cił szeroki uśmiech! Dla wszystkich 
dzieci przewidziana była kiełbas-
ka z grilla, woda i słodycze. Odbyły 
się konkurencje strażackie prze-
prowadzone przez jednostki OSP 
oraz pokaz ratownictwa medycz-
nego. Podczas imprezy nie zabra-
kło występów dzieci i młodzieży  
z przedszkola, szkół podstawowych, 
gimnazjum oraz ośrodka kultury.  
W ramach Dnia Dziecka przeprowa-
dzono też akcję zbiórki krwi. Dzięki 
mobilnej stacji krwiodawstwa nasi 
mieszkańcy mogli podzielić się swo-
ją krwią z innymi. 

Głównym organizatorem wydarzenia, przy współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury i Urzędem Gminy w Radwanicach były Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Gminy Radwanice. 
Serdecznie dziękujemy za włożoną pracę i zaangażowanie Gminnemu  
Zarządowi OSP w Radwanicach oraz wszystkim naszym strażakom, któ-
rzy włączyli się w organizację tak wspaniałej imprezy dla najmłodszych  
mieszkańców. GOK
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XIV Piknik Rodzinny w Dobromi-
lu odbył się 21 maja 2016 r. pod 

hasłem „Bezpieczny Senior” – „Późna 
dorosłość to czas pomyślny, nie daj się 
oszukać”. Kampania społeczna prowa-
dzona w całej Polsce zachęciła Dyrek-
tora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, 
pracowników oraz rodziców do podję-
cia takiej inicjatywy przy współpracy 
środowiska lokalnego – Starostwa Po-
wiatowego w Polkowicach, Powiatowej 
Komendy Policji w Polkowicach, Wójta 
Gminy Radwanice oraz Klubu Seniora 
„Optymiści” i GOK w Radwanicach do 
udziału w konkursie w formie hap-
peningu. Piknik Rodzinny w Dobro-
milu to dobry sposób na spędzenie 
czasu wolnego z rodziną, dobrą za-
bawę, podniesienie kondycji fizycz-

nej w konkurencjach 
sportowych oraz pre-
zentacje artystyczne. 
Na początku odbyła się 
kolorowa parada. Gru-
py przedszkolne w ko-
lorowych chustach oraz 
uczniowie nieśli barwne 
transparenty z hasłami 
o Bezpiecznym Senio-
rze. Wszystkie wystę-
py na scenie dotyczyły 

właśnie tej tematyki. O metodzie na 
wnuczka uświadamiał w pogadance 
na temat bezpieczeństwa seniorów 
pan Łukasz Rachwalski z Komendy 
Powiatowej w Polkowicach. Bezpiecz-
ny senior to również zdrowy i chętny 
do ćwiczeń. Radwaniccy „Optymiści” 
zaproponowali uczestnikom pikniku 
zabawy sportowe tj. rzut drewnia-
nym oszczepem, toczenie szprychą 
koła rowerowego, skoki w dal, rzu-

tach piłką i przeciąganie 
liny. Dodatkową atrak-
cją była loteria fantowa 
przygotowana przez Radę 
Rodziców, przejazdy sa-
mochodem strażackim, 
motocyklem policyjnym 
oraz przejażdżka konna. 
Za udział w  prezenta-
cjach artystycznych grupy 
przedszkolne otrzymały 
nagrody, sponsorowane 
przez Starostwo Powia-

towe w Polkowicach.   Na zakończenie 
odbyło się losowanie nagrody głównej – 
roweru wśród nabywców losów loterii, 
ufundowanej przez Państwa Alinę i Fer-
dynanda Burasów, właścicieli obiektu 
Victoria, na którego terenie odbywa się 
piknik. Szczęśliwcem okazał się pan Ro-
man Szulga. Nagrody specjalne ufundo-
wane zostały przez Wójta Gminy, Koło 
Łowieckie „Jaźwiec” w Radwanicach  
i Radę Rodziców.

Dnia 5.06.2016 r. na stawie pana Łaszewicza 
w m. Buczyna zorganizowano zawody pn. 

Wędkarski Dzień Dziecka. W zawodach wzięło 
udział ponad 70 osób w tym 34 zawodników. 
Oto zwycięzcy  zawodów: 
1. Bartosz Seweryn
2. Natalia Szczepańska
3. Aleksandra Rakuś 
Puchar  Wójta  Gminy  Radwanice za  największą 
rybę  otrzymała  Nikola Kędzierska.
Grupa wolontariuszek z Gimnazjum w Radwa-
nicach zapewniła bezpieczeństwo oraz obsługę 
podając ciepły posiłek oraz napoje w trakcie za-
wodów. W zawodach brała udział także grupa 
uczniów z Domu Dziecka w Głogowie.
Głównymi organizatorami i opiekunami za-
wodów byli Krzysztof Leszczewski, Zbigniew 
Naumowicz, Jacek Staszak oraz Zdzisław Śnioszek. Dodatko-
wą atrakcję uczestnikom zapewnił Pan Waldemar Miszczuk 

dokonując pokazu oraz umożliwiając uczestnikom skorzy-
stanie z PAINTBALLU.

    WĘDKARSKI DZIEŃ DZIECKA W BUCZYNIE

    RODZINNY PIKNIK W DOBROMILU

ZSP w Radwanicach
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W piątek, 3 czerwca 2016r., odbył  
się IV Gminny Konkurs Piękne-

go Czytania. Organizatorami przedsię-
wzięcia są biblioteki szkolne Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Radwani-
cach oraz Szkoły Podstawowej w Bu-
czynie. Gospodarzem tegorocznej edy-
cji konkursu była szkoła w Buczynie, 
patronat zaś sprawował Wójt Gminy 
Radwanice Paweł Piwko. W zmaga-
niach wzięło udział 36 uczniów z obu 
szkół podstawowych Gminy Radwani-
ce, którzy podzieleni zostali na cztery 
kategorie konkursowe.
Podczas prezentacji uczniów komisja 
konkursowa oceniała: płynność i po-
prawność czytania, wyrazistość, dykcję 
oraz intonację, a także interpretację 
czytanego tekstu.
Jury wyłoniła następujących laure-
atów:
- kategoria pierwsza: klasy I
I miejsce: Kewin Radło,  
II miejsce: Maja Niemasz, 
III miejsce: Alicja Kasprzak
Wyróżnienie: Oliwia Chodak, Amelia 
Piwko, Hubert Stadnik

- kategoria druga: klasy II
I miejsce: Natalia Janas,  
II miejsce: Hanna Kałużka,  
III miejsce: Klaudia Żyłka
Wyróżnienie: Bartosz Piwko, Bartosz 
Seweryn i Arkadiusz Wołoszyn
- kategoria trzecia: klasy III i IV
I miejsce: Magdalena Piotrowska,  
II miejsce: Zuzanna Niemiec
III miejsce: Wiktoria Piasecka
- kategoria czwarta: klasy V i VI
I miejsce: ex aequo Blanka Waliszew-
ska i Aleksandra Stęplewska
II miejsce: Natalia Żuk, 
III miejsce: Weronika 
Woźniak
Celem konkursu była pro-
mocja czytelnictwa, chęć 
wzbudzenia zaintereso-
wania wartościową polską 
literaturą dziecięcą i mło-
dzieżową, stworzenie ucz-
niom możliwości prezenta-
cji własnych umiejętności  
i porównania ich z dokona-
niami innych, kształtowanie 
umiejętności pięknego czy-

tania oraz uczenie rywalizacji w miłej 
atmosferze. 

    GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

    „MAGICZNE DRZEWO. CZERWONE KRZESŁO” 
    VIII POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY

Dnia 27.04.2016r. w Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym odbył się VIII 

Powiatowy Konkurs Czytelniczy. Or-
ganizatorami konkursu już po raz pią-
ty był Zespół Szkolno – Przedszkolny  
i Gminna Biblioteka Publiczna w Rad-
wanicach. Patronat nad konkursem 
sprawował Powiatowy Ośrodek Po-
radnictwa Psychologiczno – Pedago-
gicznego i Doradztwa Metodycznego  
w Polkowicach. W tym roku zma-
gania uczestników poświęcone 
były książce Andrzeja Maleszki 
„Magiczne drzewo. Czerwone krze-
sło” oraz jego adaptacji filmowej. 
W szranki stanęło 9 drużyn z po-
wiatu polkowickiego. Rywalizacja 
była bardzo zacięta, uczestnicy wy-
kazali się wielką znajomością za-
równo książki jak i filmu. Zadania 
były bardzo różnorodne od testu  
z lektury poprzez konfrontacje 
scen filmowych z książką, krzy-
żówkę i znajomość fragmentów 
powieści. kształcić jest dobry. Naj-
bardziej zaciekła okazała się walka 
o pierwsze miejsce. 
Po dwóch dogrywkach I miejsce 
zajęła drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej w Buczynie reprezen-
towana przez Ulę Piwko i Mikołaja 

Sychowicza. II miejsce Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Polkowicach: Miłosz Ku-
charczyk i Dominika Habas, a III Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Radwani-
cach: Blanka Waliszewska i Weronika 
Woźniak. Sponsorem nagród i upomin-
ków dla uczestników był Wójt Gminy 
Radwanice oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna. Celem konkursu była popu-
laryzacja czytelnictwa i wartościowej 

literatury dla dzieci i młodzieży. Pamię-
tajmy, że czytanie ze zrozumieniem jest 
kluczową umiejętnością, potrzebną we 
wszystkich dziedzinach i każdy sposób, 
aby ją kształcić jest dobry.

SP w Buczynie

ZSP w Radwanicach
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Dnia 23.05.2016r. uczniowie Gim-
nazjum w Radwanicach wystawili 

anglojęzyczny spektakl muzyczny pod 
tytułem „Mały Książę”. Widowisko po-
łączone było z warsztatami językowo-
-teatralnymi i konkursami do-
tyczącymi sztuki. Adresatami 
tego projektu byli uczniowie 
klas 4-6 szkół podstawowych. 
23 maja gościliśmy dzieci  
z SP1, SP2, SP3 w Polkowicach 
oraz dzieci z SP Jędrzychów,  
z radością jednak wyczeki-
waliśmy dnia 8 czerwca, gdy 
w naszych progach już po raz 
czwarty zagościli uczniowie 
ze szkoły podstawowej w Rad-
wanicach. To właśnie oni byli 
pierwszymi odbiorcami na-
szych warsztatów 4 lata temu 
i to oni dodali nam skrzydeł 
zachęcając do kontynuowania 
projektu w kolejnych latach. Projekt 
wymagał od gimnazjalistów ogrom-
nego nakładu pracy. Przeznaczyli oni 
mnóstwo godzin m.in. na opanowanie 
i dokładne zrozumienie tekstu anglo-
języcznego scenariusza oraz samej 
sztuki aktorskiej. Efekt jednak zasko-
czył samych uczniów. Dzieci prosiły  
o autografy i robiły zdjęcia. Nic dziwne-
go – nasza młodzież cudownie się nimi 
zaopiekowała. Były konkursy, zabawy, 
tańce i śpiewy. W dniach 28.05 – 1.06. 
2016 młodzież wyjechała na obóz ję-
zykowy EURO-WEEK, natomiast po 
powrocie, z nowymi siłami rozpoczę-
ła przygotowania do dalszej realizacji 
projektu „Śladami Małego Księcia”.

W marcu uczniowie wzięli udział w re-
jonowym konkursie „I can do Maths 
in English”. Konkurs ten sprawdzał 
umiejętności młodzieży zarówno  
z matematyki jak i języka angielskie-
go. Pomimo tego, że nasi gimnazjaliści 

startowali w nim po raz pierwszy, już 
mogą poszczycić się osiągnięciami. To-
masz Niewiadomski, uczeń klasy III b 
(jeden z półfinalistów wojewódzkiego 
konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista  

z języka angielskiego) uzyskał na kon-
kursie tym wyróżnienie.  Kolejnym 
konkursem, w którym brali udział ucz-
niowie jest „Polkowicki Poliglota”.  
Z całego rejonu polkowickiego tylko 
23 uczniów uzyskało wynik kwalifiku-
jący do etapu powiatowego z tego aż  

5 z naszej szkoły!  Są to: Natalia Ka-
czanowska, Hubert Polewski, Milena 
Suchocka, Weronika Kowalska oraz 
Rozalia Rzepka. Konkurs miał za za-
danie wyłonić poliglotę – ucznia, który 

będzie biegle posługiwał się dwo-
ma językami: angielskim i niemie-
ckim lub angielskim i francuskim.

Dnia 30.04.2016r. uczniowie 
Gimnazjum w Radwanicach za-
jęli zaszczytne I miejsce na  
w Przeglądzie Piosenki i Tańca 
w Gaworzycach! Sukces zespo-
łowi gimnazjalnemu FOR FUN 
przyniosła piosenka „Materiał 
Girl” przygotowana pod kierow-
nictwem pani Mieczysławy Mu-
rak. Na tym samym konkursie, 
w kategorii „Soliści gimnazjalni”, 
wyróżniono również Katarzynę 
Aleksandrowicz, której akompa-

niował na gitarze akustycznej Wojciech 
Murak. Wykonali oni piosenkę „True 
colours”. Duet popisał się już wcześniej 
na Powiatowym Konkursie Piosenki 
Obcojęzycznej w Polkowicach, organi-
zowanym przez POPPiDM, gdzie Ka-
sia i Wojtek zajęli III miejsce. Piosenki 

anglojęzyczne przynoszą 
naszej młodzieży dużo 
szczęścia, śmiało, więc 
rzec można, że obce ję-
zyki, zdecydowanie SĄ 
siłą muzyki!  „Konkurs 
przebiegał w niezwykłej 
atmosferze. Uczestniczyli 
w nim nie tylko gimnazja-
liści, ale także uczniowie 
ze szkół podstawowych 
w Buczynie i Radwani-
cach.

Gimnazjum

    GIMNAZJUM W RADWANICACH JĘZYKAMI STOI ...
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Dnia 9 maja 2016r. w Filii Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Buczynie 

odbyło się spotkanie autorskie z panem 
Michałem Zawadką. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Buczynie mogli kolejny 
raz spotkać się z pisarzem. Nasz gość 
przygotował dla zgromadzonych dwu-
godzinne interaktywne warsztaty, któ-
rych tematem była „Nauka w codzien-
ności”. Dzieci miały okazję zapoznać się 
z ciekawostkami świata natury i dowie-
dzieć się, że dzięki obserwacjom i na-
śladowaniu przyrody naukowcy doko-
nują wielkich wynalazków. Uczestnicy 
spotkania wraz z pisarzem: odkrywali, 
czy wynalazca musi być super mądry, 
dowiedzieli się, kogo podglądają na-
ukowcy, poznali siłę drzemiącą w po-
pełnianiu błędów, dowiedzieli się, co 

pancernik robi na rowerze, rozwiązy-
wali zagadki wielu wynalazków, zoba-
czyli, jak pszczoły badają kosmos, zbu-
dowali rakietę odrzutową, poznali, co 
napędza ciekawość. Spotkanie autor-
skie z panem Michałem Zawadką ufun-
dowała Miejsko – Gminna Biblioteka  
w Polkowicach. 

Dnia 11 kwietnia 2016r.  
w  Gminnej Bibliotece Pub-

licznej w Radwanicach odbyło się 
spotkanie autorskie z panią Gra-
żyną Bąkiewicz. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie klas 4  
z Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Radwanicach. Pani Gra-
żyna Bąkiewicz w trakcie spot-
kania opowiedziała uczniom  
o swoich książkach i inspira-
cjach, jakie czerpie do ich napi-
sania. Wspomniała, iż większość 
historii bohaterów i splotów zda-
rzeń, które przelała na papier jest 
prawdziwa. Usłyszane historie 
przez blisko 30 lat pracy w szkole, 
zarówno od swoich uczniów, jak  
i własnych dzieci stały się inspira-

cją do opisania niezwykłych 
przygód i wydarzeń. W ter-
minie od 07 marca 2016 r. do 
04 kwietnia 2016 r. odbył się 
Powiatowy Konkurs pn. QUIZ 
HISTORYCZNY NA PODSTA-
WIE KSIĄŻKI GRAŻYNY BĄ-
KIEWICZ, „ALE HISTORIA… 
MIESZKO, TY WIKINGU ”, Spośród 
poprawnie wypełnionych testów, 
komisja konkursowa wylosowała 
3 zwycięzców. Jednym z nich zo-
stał Konrad Wójcik uczeń Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Rad-
wanicach, który otrzymał nagro-
dę książkową z dedykacją autorki. 

Spotkanie autor-
skie z panią Gra-
żyną Bąkiewicz 
oraz nagrodę 
książkową ufun-
dowała Miejsko 
– Gminna Biblio-
teka w Polkowi-
cach.

Dnia 9 maja 
2016r. w Filii 
Gminnej Biblio-
teki Publicz-

nej w Buczynie odbyło się spot-
kanie autorskie z panią Renatą 
Piątkowską. Renata Piątkowska 
jest autorką blisko trzydziestu 
książek dla dzieci, docenianych 
zarówno przez krytyków, jak  
i najmłodszych czytelników. Two-
rzy piegowate i przygodowe opo-
wieści dla przedszkolaków, pisze 
o prawach dzieci, przesądach, 

zwyczajach, przysłowiach, koniach, 
psach, kotach… Nie unika też tema-
tów ważnych i poważnych, dlatego 
opowiada dzieciom o Irenie Sendlero-
wej. Właśnie to spotkanie poświęcone 
było książce „Wszystkie moje mamy”. 
Uczniowie słuchali z przejęciem, gdy 
pani Renata opowiadała o kobiecie, 
która uratowała dwa i pół tysiąca ży-
dowskich dzieci z getta. Gościliśmy 
również panią Malwinę Kożurno- za-
wodową lektorkę, która czytała dzie-
ciom fragmenty książki. Książka ta jest 
hołdem dla Ireny Sendlerowej- MAMY 
wielu dzieci, która pozostawiła nam 
wszystkim przesłanie: ”Dopóki będę 
żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze będę 
mówiła, że najważniejsze na świecie  
i w życiu jest DOBRO” Spotkanie autor-
skie ufundowała Miejsko – Gminna Bi-
blioteka w Polkowicach.

SP w Buczynie, Biblioteka 
w Radwanicach

    SPOTKANIA AUTORSKIE - BIBLIOTEKA W BUCZYNIE I RADWANICACH
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    GIMNAZJADA 

W dniu 15 czerwca 2016r. Gim-
nazjum w Radwanicach było 

organizatorem imprezy sportowo-
-rekreacyjnej pn. „Gimnazjada-2016”. 
Impreza odbyła się pod patronatem  
i dzięki wsparciu finansowemu 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  
w Polkowicach. W imprezie oprócz  go-
spodarzy  udział wzięły reprezentacje   
z Gimnazjum Gaworzyce , Gimnazjum  
Jerzmanowa oraz Gimnazjum Przem-
ków. Otwarcia  Gimnazjady  dokonał  
Wójt Gminy Radwanice - Pan  Paweł  
Piwko. W ramach Gimnazjady  prze-
prowadzono  rywalizacje sportowe   
w piłce  nożnej i unihokeju oraz  kon-
kurs plastyczny polegający na  nary-
sowaniu plakatu ,,Jak widzimy ZGZM ‘’.   
W  rywalizacji uczestniczyły  15  osobo-
we  zespoły składające się z dziewcząt 
i chłopców klas  pierwszych i drugich  
gimnazjum. W ramach rywalizacji po-
szczególne miejsca zajęli uczniowie:

I miejsce  -  Gimnazjum  Radwanice
II miejsce  - Gimnazjum  Gaworzyce
III miejsce - Gimnazjum  Przemków
IV miejsce - Gimnazjum  Jerzmanowa
Każdy  zespół oprócz pamiątkowych  
dyplomów i pucharów  otrzymał kom-
plet  piłek do  gier   zespołowych  , które 
wręczyła Dyrektor  Gimnazjum  w  Rad-

wanicach - Pani  Stanisława  Trzeszcz. 
Ponadto  uczestnicy  imprezy  otrzy-
mali gorący posiłek i napoje. Całość  
Gimnazjady  przygotował i prowadził 
wspólnie z wolontariuszami nauczyciel  
w - f  Zdzisław  Śnioszek .

Gimnazjum 

Realizując innowację pedagogiczną  
z języka angielskiego i tworząc an-

glojęzyczne portfolio promujące Dol-
ny Śląsk oraz ludzi z nim związanych, 
uczniowie Gimnazjum w Radwanicach:  
Natalia Grochowska, Agata Budzińska, 
Agnieszka Stachura oraz Wojciech Mu-
rak postanowili wybrać się w odwiedzi-
ny do Pani Agnieszki Mieszczanowicz, 
90-letniej mieszkanki Szlichtyngowej, 
z którą przeżyły najbardziej porusza-
jącą lekcję historii w ich życiu. Pod-
czas kilkugodzinnego spotkania Pani 
Agnieszka opowiedziała dziewczyn-
kom historię swojej rodziny: m.in. taty 
zmuszonego do walki w armii pruskiej 
gdy Polska była pod zaborami, mamy, 
drżącej o życie swojej rodziny podczas  
II wojny światowej, brata Stanisława 

Majewskiego walczącego w AK i po-
śmiertnie odznaczonego przez Prezy-
denta RP Krzyżem Narodowego Czynu 
Zbrojnego, męża również walczącego  
o wolną Polskę podczas II Wojny Świa-
towej i represjonowa-
nego w czasach komu-
nizmu, a nade wszystko 
soją własną – 12 letniej 
dziewczynki, która pa-
trząc na rozżarzone od 
ognia niebo i słysząc huk 
armat oraz krzyk ludz-
kiego cierpienia zastana-
wiała się czy właśnie ma 
miejsce koniec świata. 
Szczegółowy zapis wy-
wiadu oraz pełną histo-
rię rodziny Pani Agniesz-

ki uczniowie zaprezentują w czerwcu 
w dwujęzycznej pracy „Zwyczajni – nie-
zwyczajni”. 

    ANGLOJĘZYCZNE PORTFOLIO

Gimnazjum

    EWAKUACJA SZKOŁY - ĆWICZENIA NA WYPADEK WTARGNIĘCIA TERRORYSTY

Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Polkowicach 

wspólnie z dyrekcją oraz kadrą pe-
dagogiczną z Gimnazjum w Rad-
wanicach, przeprowadzili próbną 
akcję ewakuacyjną z terenu szko-
ły. Założeniem ćwiczeń było wtar-
gnięcie uzbrojonego terrorysty na 
teren placówki oraz sprawna ewa-
kuacja z budynku uczniów oraz 
pracowników. Przeprowadzone 
działania miały na celu przypo-
mnienie zasad postępowania  

w przypadku zagrożenia ter-
rorystycznego.

Serdecznie dziękujemy Poli-
cjantom z KPP w Polkowicach 
za troskę o bezpieczeństwo 
uczniów, współpracę i zaanga-
żowanie.

Gimnazjum
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    PRIMUS INTER PARES

    ANIMEK - SZUKAMY ANIMATORÓW

Po raz drugi w naszej gminie wrę-
czono nagrodę PRIMUS INTER PA-

RES „Pierwszy wśród równych sobie”. 
Nagroda dla najlepszego absolwenta 
wręczona została w ZSP, SP i Gimnazjum 
w Radwanicach. Wyróżnienie to otrzy-
mały osoby, które przez wszystkie lata 
nauki w szkole otzymały świadectwo 
z biało-czerwonym paskiem oraz uzy-
skały największą ilość punktów według 
kryteriów określonych w regulaminie  
tj.: średnia ocen na świadectwie, zachowa-
nie, wynik egzaminu końcowego, udział  
w konkursach i olimpiadach.

Statuetka została zaprojektowana i wykonana  
przez artystę rzeźbiarza - pana Janusza Owsianego. Karolina Ferenc

    STYPENDIUM WÓJTA GMINY RADWANICE

Uczniowie uczęszczający do na-
szych szkół, którzy osiągnęli wy-

sokie wyniki w nauce (średnia ocen 
powyżej 5,4) oraz szczególne osiąg-
nięcia sportowe, otrzymali Stypen-
dium Wójta Gminy Radwanice.  
W roku szkolnym 2015/2016 stypen-
dium otrzymało 13 uczniów. 

SP Buczyna:  
Szymon Kłos,  
Urszula Piwko,  
Mikołaj Sychowicz.

ZSP Radwanice:  
Mikołaj Kałużka,  
Aleksandra Stemplewska,  
Weronika Woźniak  
oraz za osiągnięcia sportowe  
Anastazja Budzińska.

Gimnazjum Radwanice:  
Paulina Cichoń,  
Natalia Kaczanowska,  
Bartosz Karliński,  
Weronika Kowalska,  
Tomasz Niewiadomski,  
Rozalia Rzepka. Karolina Ferenc

Program Rozwoju Świetlic Wiejskich „ANIMEK” rea-
lizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwani-

cach, Urząd Gminy w Radwanicach oraz Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Radwanicach. Zapraszamy wszyst-
kich lokalnych animatorów, liderów, aktywistów i działa-
czy społecznych do wzięcia udziału w Programie Rozwoju 
Świetlic Wiejskich „Animek”, którego celem jest animacja 
minimum 5 świetlic wiejskich z terenu Gminy Radwanice  
po przez zatrudnienie lokalnych animatorów w okresie  
od października 2016 r. do marca 2017 r.

Animkiem, czyli Animatorem Lokalnym może 
zostać osoba w wieku od 18 do 55 lat, ener-
giczna i kreatywna, która zna swoich miesz-

kańców i chętnie włącza się  
w działania kulturalne na rzecz swojej  

społeczności lokalnej.  
Na zgłoszenia czekamy do 29.07.2016 r. 

w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Radwanicach, 

ul. Szkolna 5a, 59-160 Radwanice. 

Zgłoszenia można również wysyłać 
elektronicznie na adres email: 

r.pawlak@radwanice.pl

GOK

Wszystkim  
stypendystom  

serdecznie  
gratulujemy  

i życzymy  
dalszych  

sukcesów!

W roku szkolnym 2015/2016 
nagrody otrzymali:
SP Buczyna - Szymon Kłos
ZSP Radwanice - Natalia Kuminek
Gimnazjum - Rozalia Rzepka

Uczniom wyróżnionym nagrodą  
serdecznie gratulujemy  

i życzymy kolejnych sukcesów  
w następnych latach edukacji.
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Był to bardzo udany rok 
pod względem sporto-

wym w naszej szkole. Nasi 
uczniowie odnosili sukcesy 
w takich dyscyplinach jak 
biegi przełajowe, piłka nożna 
i piłka ręczna. Największym 
priorytetem w tym roku była 
piłka ręczna. W szkole po-
wstała sekcja co raz bardziej 
popularnego „szczypiornia-
ka”. Przystąpiliśmy do cyklu 
turniejów Małej Ligi Piłki 
Ręcznej „Handball land” gdzie  
w klasyfikacji generalnej za-
jęliśmy czwarte miejsce na 
dziewięć  zespołów co trze-
ba uznać za dobry rezultat. 
W ramach cyklu odbyło się  
6 turniejów, w których 
chłopcy prezentowali się 
bardzo dobrze i dwukrotnie 
zajmowali 3 miejsce. Wię-
cej o naszych występach  
w „Handball land” można 
przeczytać na stronie szko-
ły gdzie zamieszczone 
jest obszerne podsumo-
wanie. Oprócz małej ligi 
wzięliśmy udział także 
w trzech turniejach pił-
ki ręcznej. Turnieju Pił-
ki Ręcznej Chłopców 
ZGZM, który chłopcy  
w pięknym stylu wygra-
li, Turnieju Piłki Ręcznej 
Chłopców „Szczypior-
niak na Orlikach” gdzie 
zajęliśmy drugie miej-
sce w grupie młodszej  

i czwarte w starszej 
oraz w Powiatowym 
Turnieju Piłki Ręcz-
nej Chłopców, który 
wyraźnie nam nie 
wyszedł - V miejsce.  
Oprócz piłki ręcznej 
startowaliśmy rów-
nież w zawodach 
piłki nożnej gdzie 
młodzi piłkarze   
z ZSP triumfowali  
w  Turnieju Piłki 
Nożnej Chłopców 
ZGZM oraz Tur-
niej Piłki Nożnej Chłopców  
o Puchar Premiera RP (eli-
minacje gminne). W zawo-
dach piłkarskich chłopcy 
ocierali się o strefę medalo-
wą jeszcze dwukrotnie nie-
stety po remisie punktowym 
dającym ex aequo 3 miejsce 
niekorzystny stosunek bra-
mek spychał naszą drużynę 
na dalsze pozycje.

Duże sukcesy nasi mło-
dzi sportowcy odnosi-
li również indywidualnie 
w biegach przełajowych, 
w których startowaliśmy 
czterokrotnie dając tym sa-
mym spory zastrzyk punk-
towy dla naszej gminy  
w Igrzyskach Młodzieży 
organizowanych przez Dol-
nośląskie Zrzeszenie LZS.  

W zawodach strefowych 
trzykrotnie triumfowa-
li chłopcy (2 razy na 800  
i raz na 400 m) dodatkowo 
zdobyliśmy również dwa  
V i jedno VI miejsce na 400m. 
Wśród dziewcząt miejsce  
II i V na 400 oraz 6 na 600m. 
Bardzo dobre wyniki odno-
towaliśmy również w zawo-
dach wojewódzkich. Wśród 

chłopców IV i VI miejsce 
na 800m oraz VII i VIII 
na 400 oraz III miejsce na 
400 m wśród dziewcząt.
Rok 2015/2016 w licz-
bach
- 40 młodych sportowców
- 17 turniejów 
- 10 medali (6 zwycięstw  
1 drugie miejsce 3 trzecie 
miejsca)

                        

    SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU W ZSP

W dniu 04.06.2016 r. w gminie Lu-
bin na boiskach w Księgienicach 

i Siedlcu rozegrany został Finał Woje-
wódzki Turnieju Piłki Nożnej Dziew-
cząt „Piłkarska Kadra Czeka’’ w ramach 
Dolnośląskich Igrzysk LZS. Niezmiernie 
miło jest nam poinformować, że dru-
żyna dziewcząt z Gimnazjum w Rad-
wanicach po wygraniu strefy znalazła 
się w grupie 8 najlepszych zespołów 
z terenu województwa i wzięła udział 
w tym Finale. Turniej rozgrywano  
w dwóch grupach systemem każdy 
z każdym.  Zwycięzcą Turnieju i mi-
strzem województwa została drużyna z 
Bielawy. Nasz zespół zajął V – te miejsce 

- najlepsze w histo-
rii dotychczasowych 
udziałów w tym Tur-
nieju. Drużynę stano-
wiło 13 uczennic klas 
pierwszych i drugich 
naszego Gimnazjum. 
Drużynnę przygoto-
wał i prowadził Zdzi-
sław Śnioszek dzię-
kując dziewczętom 
za ducha walki oraz 
godne reprezento-
wanie Szkoły i Gminy 
Radwanice.

    PIŁKARSKA KADRA CZEKA

Gimnazjum

ZSP Radwanice
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    PŁOMIEŃ I ZADZIOR - TABELA LIGOWA A KLASY - ZAKOŃCZENIE SEZONU

    DOFINANSOWANIE DLA KS „PŁOMIEŃ RADWANICE”

Klub Sportowy „Płomień 
Radwanice” w ramach 

programu „Klub” otrzymał 
dofinansowanie w wysokości  
10 000,00 zł. 
Klub Sportowy przy współ-
pracy z pracownikami Urzędu 
Gminy, złożył wniosek o dofi-
nansowanie w ramach Progra-
mu „Klub”, organizowanego 
przez Ministerstwo Sportu  
i Turystyki. Z pośród 3644 
złożonych wniosków, 1264 

otrzymało wsparcie finan-
sowe. Łączne dofinansowa-
nie klubów wyniesie ponad  
14 milionów złotych.
Kwota dofinansowania prze-
znaczona zostanie na prowa-
dzenie zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży oraz zakup 
sprzętu sportowego niezbęd-
nego do prowadzenia zajęć  
i nauki gry w piłkę nożną.

                            Karolina Ferenc

    ZAWODY WĘDKARSKIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 maja 2016 r. w m. Buczyna 
przy stawie prywatnym pana 

Bogdana Łaszewicza, odbyły się za-
wody wędkarskie dla osób niepeł-
nosprawnych. W zawodach udział 
wzięło 18 osób z powiatu polkowi-
ckiego i głogowskiego. Organiza-
torem zawodów było koło PZW Nr 
40 „Kleń” w Głogowie, Sekcja Węd-
karska UKS Alternatywa działająca 
przy gimnazjum w Radwanicach, 
OSP w Buczynie oraz uczniowie 
szkół średnich z Głogowa. I miej-
sce w zawodach oraz Puchar Wój-
ta Gminy Radwanice za złowienie 
największej ryby (karaś – 1,84 kg) 
zdobył Grzegorz Byczyński. II miej-
sce zdobył Damian Olejniczak, II 
miejsce należało do Kamila Auguś-

cik. Zawodnicy oraz 
opiekunowie (Zbi-
gniew Naumowicz, 
Krzysztof Lesz-
czewski, Zdzisław 
Śnioszek) po zakoń-
czeniu zawodów  
i wręczeniu nagród 
zostali zaproszeni 
na mały poczęstu-
nek. Fundatorem 
nagród w zawodach 
byli: Wójt Gminy 
Radwanice, Prezy-
dent Miasta Głogo-
wa, Starostwo Po-
wiatowe w Polkowicach, Koło PZW 
„Kleń” w Głogowie, UKS Alternaty-
wa w Radwanicach. 

Wszystkim zwycięzcom i zawodnikom serdecznie  
gratulujemy! Życzymy kolejnych sukcesów  

wędkarskich, udanych połowów oraz zapraszamy  
za rok na kolejne zawody!

Lp. DRUŻYNY MECZE WYGRANA REMIS PORAŻKA BRAMKI PUNKTY
1. UKS PRZEMKÓW HUTA 30 24 4 2 105-37 76
2. MIESZKO RUSZOWICE 30 22 3 5 112-42 69
3. POMIEŃ RADWANICE 30 22 2 6 110-41 68
4. ZADZIOR BUCZNA 30 17 6 7 81-43 57
5. GWARDIA BIAŁOŁĘKA 30 18 2 10 73-40 56
6. ZAWISZA SERBY 30 15 5 10 86-55 50
7. VICTORIA PARCHÓW 30 14 1 15 83-72 43
8. DRAGON JACZÓW 30 12 6 12 67-78 42
9. SOKÓŁ JERZMANOWA 30 10 5 16 69-107 35
10. VICTORIA SICINY 30 10 3 17 54-66 33
11. KORONA CZERNINA 30 10 2 18 67-115 32
12. POGOŃ GÓRA 30 8 6 16 57-76 30
13. ZRYW KOTLA 30 9 1 18 49-69 28
14. łAGOSZOVIA łAGOSZÓW 30 8 3 18 51-103 27
15. ORZEŁ CZERNA 30 6 8 16 55-95 26

16. LZS KOMORNIKI 30 4 3 23 47-100 15
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STWÓRZ WŁASNĄ KRZYŻÓWKĘ
Zapraszamy szaradzistów z terenu gminy Radwanice 
do przygotowania krzyżówki, którą moglibyśmy umieś-
cić w kolejnym wydaniu naszego biuletynu. Propozycje 
krzyżówek prosimy wysyłać na adres urzędu bądź na  
biuletyn@radwanice.pl.

Wyniki „Krzyżówki nr 2”
W poprzednim numerze na-
szego „Biuletynu” prawidło-
we rozwiązania krzyżówki 
(hasło: DOWÓD OSOBISTY 
JEST ZA DARMO) nadesłało  
35 osób. Wylosowane zosta-
ły 3 osoby, które otrzymały 
nagrody. W losowaniu naj-
więcej szczęścia miały pa-
nie: Teresa Dutkiewicz  
z Radwanic oraz Katarzyna 
Kania z Kłębaonowic, które  
w nagrodę otrzymały zestaw 
kosmetyków marki ZIAJA. 
Trzecim zwycięzcą został pan 
Wiesław Saczka z Radwanic, 
który w nagrodę otrzymał 
blender ręczny z zestawem ak-
cesoriów. Gratulujemy !

KRZYŻÓWKA 
Odpowiedzi prosimy wysy-
łać na adres: Urząd Gminy  
w Radwanicach,  ul. Przemy-
słowa 17, 59-160 Radwanice,  
(na kartkach z naklejonym ku-
ponem i dopiskiem „Krzyżówka 
- Biuletyn nr 6”). Wśród osób, 
które nadeślą prawidłowe 
rozwiązania rozlosujemy  
3 nagrody. Na rozwiąza-
nia czekamy do 31 lipca 
2016 r. (rozwiązania mogą 
przesyłać wszyscy mieszkańcy 
Gminy Radwanice)

KUPON

„B
iuletyn nr 6

”
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