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    XIV SESJA RADY GMINY

W dniu 22 sierpnia 2016 roku od-
była się XIV sesja Rady Gminy,  

w której wzięło udział 15 radnych oraz 
zaproszeni goście. 
Podczas sesji podjęte zostały uchwały:
- w sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy Rad-
wanice na lata 2016-2033,
- w sprawie zmiany budżetu 
gminy Radwanice na rok 2016,
- w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Gminy Radwanice,
- w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości,
- w sprawie zaciągnięcia dłu-

goterminowej pożyczki z wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków,
- w sprawie aktualności stu-
dium i planów miejscowych w gminie 
Radwanice,
- w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Polkowickiemu.

Na sesji radni podjęli również dysku-
sję na temat nieruchomości w Lipinie. 
Obecny na sesji sołtys wsi Pan Zbi-

gniew Łaszewski przedstawił wiele 
argumentów przemawiających za kup-
nem budynku po sklepie spożywczym 
przylegającym do świetlicy wiejskiej 
oraz działki pod świetlicą i obok niej.  
W związku z tym radni w głosowaniu 
jawnym jednogłośnie zagłosowali za 
zakupem nieruchomości. Jednocześnie 
informujemy, że w czasie między sesja-
mi odbyły się posiedzenia komisji sta-
łych Rady Gminy. Z protokołami można 
zapoznać się na stronie www.radwani-
ce.pl

    NOWY SOŁTYS WSI LIPIN I DROŻYNA

Daria Ciosek

W dniu 23 czerw-
ca br. odbyły 

się wybory sołtysa 
we wsi Lipin. Nowym 
sołtysem wybrany 
został Pan Zbigniew 
Łaszewski. Wybrano 
również nową radę sołecką, w skład, 
której wchodzą: Joanna Kusiak, Marze-

na Wyrwa, Waldemar 
Kusiak i Dorota Tyka. 
Wybory odbyły się rów-
nież we wsi Drożyna. 
Mieszkańcy w głosowa-
niu tajnym zdecydowali, 
że nowym sołtysem wsi 

zostanie Pan Mariusz Kucharski. Uzu-
pełniono również skład Rady Sołeckiej 

o osobę Pani Elżbiety Szukała i Pana 
Dariusza Leja. 

Szanowni mieszkańcy
  
     Ostatni kwartał bieżącego roku to czas, kiedy inwestycje  
w infrastrukturę gminną nabierają tempa. W wielu miejscach na-
szej gminy widać firmy budowlane, które realizują powierzone 
zadania. Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat no-
wych inwestycji oraz przyznanych dotacji, bez których realizacja 
zadań z pewnością byłaby utrudniona. Podsumowanie wszystkich 
zadań inwestycyjnych będzie można zobaczyć już w następnym 
wydaniu.
      Bardzo ważnym tematem opisywanym na łamach Biulety-
nu jest przemoc w rodzinie, która niestety jest widoczna również 
wśród naszych mieszkańców. W serii artykułu „Ważny temat” znaj-
dą Państwo informacje o formach i skutkach przemocy domowej 
oraz o tym jak sobie radzić i gdzie szukać wsparcia, aby nie paść 
ofiarą przemocy w rodzinie.
       Po raz drugi Urząd Gminy organizuje dla mieszkańców po-

wyżej 60 roku życia bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Zapraszam Państwa do dbania o własne 
zdrowie i skorzystanie z oferty.
 W skrócie przedstawiam Państwu również zmiany w oświacie, które zapowiadane są w ostat-
nim czasie przez nasz rząd. Na przedstawionej infografice można zobaczyć różnice między nowym  
a starym systemem. 
 Wszystkich miłośników biegów oraz sportów konnych zapraszam w październiku na „IX Bieg 
Papieski” oraz „X Jubileuszowy Dolnośląski Hubertus w Jakubowie”.

Pozdrawiam
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Nowym sołtysom oraz radom sołeckim 
życzymy pomyślności oraz sukcesów  
w działaniach społecznych. 
 
               Wójt Gminy Radwanice 
         Paweł Piwko
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    AKTUALNA TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI

Na Sesji Rady Gminy w dniu 22 sierpnia 2016 r. podjęto Uchwałę Nr XIV/83/16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązy-
wania dotychczasowych taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Opłaty za wodę i ścieki netto pozostają 

bez zmian i kształtują się w sposób następujący:

   1. Cena za dostarczoną wodę  - 3,48 zł/m3
    Opłata abonamentowa za 1-m-c - 3,00 zł

   2. Cena za odebrane ścieki  - 5,99 zł/m3
    Opłata abonamentowa za 1 m-c - 3,00 zł

  Przedłużone taryfy obowiązują od dnia 15 października 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

W dniu 22 sierpnia 2016 r. na XIV 
sesji Rady Gminy w Radwanicach 

podjęto uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek  podatku od nieru-
chomości.
W związku z powyższym stawki w po-
datku od nieruchomości  na 2017 rok 
kształtują się następująco:

1. Od gruntów:
• związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewiden-
cji gruntów i budynków – 0,89 zł od  
1 m2powierzchni 
• pod wodami powierzchniowy-
mi stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzch-
ni
• pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego - 0,47 
zł od 1 m2powierzchni 
• niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji  i położonych na tere-
nach, dla których miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego prze-
widuje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudo-
wę o przeznaczeniu mieszanym obej-
mującym wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepi-
sami prawa budowlanego – 2,98 zł od  
1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:
• mieszkalnych– 0,75 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej

• związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej  – 22,66 zł od 1 m2po-
wierzchni użytkowej 
• zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie obro-
tu kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej
• związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 3,10 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej
• pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 7,00 
zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli:
2% ich wartości określonej na podsta-
wie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 716 ze zm.)
Podstawa prawna : 
Uchwała Nr XIV/81/16 Rady Gminy  
w Radwanicach z dnia 22 sierpnia 2016 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2017 rok 
(Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego  z 2016 
r., poz. 3942 ).

Nie podjęto uchwał  w sprawie opłaty 
od posiadania psa oraz opłaty targowej.  
W tym zakresie opłaty będą kształto-
wały się  w wysokości obowiązującej  
w 2016 roku tj.:

1.   opłata od posiadania psa – 60 zł

2.   opłata targowa ( stawka dzienna):
• bez zadaszenia – 15 zł
• z zadaszeniem – 25 zł

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.)  
w przypadku nieuchwalenia stawek po-
datków lub opłat lokalnych, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 (podatek od nie-
ruchomości), art. 10 ust. 1 (podatek od 
środków transportowych) stosuje się 
stawki obowiązujące w roku poprze-
dzającym rok podatkowy, z zastrzeże-
niem ust. 2 (dot. stawek podatku od 
środków transportowych zawartych  
w załącznikach).

Marta Młodecka

Józef Machera

    AKTUALNE STAWKI PODATKOWE
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    DOTACJE DLA GMINY RADWANICE

    NOWA SIEDZIBA GOPS

DOTACJE POZYSKANE PRZEZ GMINĘ RADWANICE W 2016 r.

Gmina Radwanice realizuje wie-
le zadań, nie tylko tych które 

są regulowane przepisami ustawo-
wymi wynikającymi z obowiązków 
jednostek samorządu terytorialne-
go, ale także tych które wynikają  
z potrzeb jej mieszkańców. Odno-
si się to głownie do inwestycji i za-
dań realizowanych dzięki uzyska-

nym dotacjom. Niejednokrotnie 
byliśmy wyróżniani za skuteczność  
w pozyskiwaniu finansowych środ-
ków pozabudżetowych, dzięki któ-
rym mogliśmy zaspokoić potrze-
by naszych mieszkańców. Z roku 
na rok wymagania dotyczące uzy-
skania dotacji są coraz trudniejsze  
i bardziej skomplikowane (szczególnie 

odnosi się to do środków unijnych), 
jednak nie zniechęca to Gminy do nadal 
bardzo aktywnych działań związanych 
z  wnioskowaniem o uzyskanie dodat-
kowych funduszy. Poniżej prezentu-
jemy tabelę przedstawiającą dotacje,  
które Gmina Radwanice otrzymała  
w 2016 r. 

Lp. Nazwa zadania Wartość zadania ujęta we wniosku Wysokość wnioskowanej dotacji
1. ,,Usuwanie wyrobów zawierających az-

best z terenu Gminy Radwanice”
50 987,40 zł* 85% - 43 338,00 zł*

2. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 100992D 
Drożów, obręb Jakubów – etap II 0+850-
1+630”

Wartość dofinansowania będzie w wy-
sokości 80 % kosztów kwalifikowalnych, 
jednak nie więcej niż 950 000,00 zł*

950 000,00 zł*

3. ,,Przebudowa drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych - droga o pełnej konstrukcji 
podatnej i półsztywnej z podbudową  
i z warstwą jezdną o nawierzchni  asfal-
towej” w m. Przesieczna.

433 271, 07 zł* 137 550,00 zł* -pomoc finansowa w for-
mie dotacji celowej przyznawana jest na 
kilometraż drogi 210 000,00 zł/1km

4. ,,Remont Gminnego Ośrodka Kultury  
w Radwanicach”

77 301,36 zł* 30 000,00 zł*– dotacja do 50% wartości 
zadania, jednak nie więcej niż 30 tys. zł

5. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Rad-
wanicach i Lipinie, dz. nr 200, 211, 214/1 
– obręb Lipin oraz 487/2, 791/1 – obręb 
Radwanice, gmina Radwanice” (ul. Jana 
Pawła II)

224 592,61 zł* 50% kosztów kwalifikowalnych - 112 
295,00 zł*

6. ,,Rozbudowa wraz z przebudową oczysz-
czalni ścieków w Radwanicach”

3 091 424,49 zł* 70% kosztów kwalifikowalnych - 2 163 
992,00 zł*

7. ,,Opracowanie Lokalnego Programu Re-
witalizacji dla Gminy Radwanice na lata 
2016 - 2023”

55 300,00 zł* 90% - 49 770,00 zł*

8. ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Rad-
wanice ul. Jana Pawła II - Lipin”

1 224 000,00 zł* 50% - 612 000,00 zł*

Julita Wrzesińska

Na przełomie października i li-
stopada 2016 r. planowana jest 

zmiana siedziby Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radwanicach.  

 
Nowy adres Ośrodka to:
Radwanice, ul. Przemysłowa 7 A  
(budynek po starej weterynarii). 

Zmianie nie ulegną godziny pracy GOPS 
i numery telefonów:
PON-  WT  7.30 – 15.30
ŚR  8.00 – 16.00
CZW - PT 7.30 – 15.30

GOPS

* wartość zadania ulegnie zmianie (zmniejszeniu) po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i rozliczenia końcowego.

Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach.
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JAKIE KROKI PODJĄĆ, ABY WYGRAĆ 
Z PRZEMOCĄ W RODZINIE:
• poszukaj pomocy – znajdziesz 
ją wśród służ zobowiązanych do zało-
żenia „Niebieskiej Karty” (przedstawi-
ciel: GOPS, Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
Policji, Oświaty czy ochrony zdrowia”). 
Wraz z nią wypełnij „Niebieską Kartę”. 
Pamiętaj, że w związku z obowiązu-
jącym prawem to sprawca przemocy, 
musi opuścić miejsce zamieszkania. 
• zgłoś się na zaproszenie gru-
py roboczej Zespołu Interdyscypli-
narnego. Gdy tego nie zrobisz, unie-
możliwiasz udzielenie sobie pomocy. 
W trakcie posiedzenia grupy roboczej 
ustalony zostanie indywidualny plan 
pomocy. Tu dostaniesz pakiet informa-
cji nt. twoich uprawnień i wachlarz roz-

wiązań trudnej sytuacji. Gdy przemoc 
nie ustaje, miej odwagę wzywać Policję 
, „wołać o pomoc”. To nie twoja wina, że 
jesteś ofiarą przemocy, to sprawca po-
winien ponieść karę lub nauczyć się jak 
żyć niestosując przemocy. 

W TRAKCIE INTERWENCJI POLICJI 
MASZ PRAWO DO:
• uzyskania od policjantów za-
pewnienia doraźnego bezpieczeństwa. 
Sprawca powinien być zatrzymany, gdy 
stwarza zagrożenie dla otoczenia,
• wykorzystania dokumentacji 
interwencji policyjnych jako dowodów 
w sprawie karnej przeciw sprawcy 
przemocy,
• uzyskania informacji, kto przy-
jechał na wezwanie (numer identyfika-
cyjny policjantów, nazwa i siedziba jed-

nostki),
• zgłoszenia interweniujących 
policjantów na świadków w sprawie 
sądowej.
•  zapisz numery służbowe poli-
cjantów oraz datę i godzinę ich przyjaz-
du - informacje o interwencjach policji 
stanowią ważne dowody w sprawie 
karnej
• jeśli policjanci odmówili po-
mocy, albo udzielili ją w sposób nie-
właściwy, możesz złożyć skargę do Ko-
mendanta Komisariatu, Komendanta 
Rejonowego Policji, Komendanta Woje-
wódzkiego Policji 

    WAŻNY TEMAT!!! - PRZEMOC DOMOWA
Przemoc domowa = przemoc w rodzinie. Czy jesteś ofiarą, a może sprawcą??

Aby zacząć omawianie zjawiska ja-
kim jest przemoc w rodzinie należy  

w pierwszej kolejności przyjrzeć się 
definicji tego pojęcia. Zgodnie z ustawą 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie  - to wszystkie działania jednorazo-
we lub powtarzające się działania lub 
zachowania osoby najbliższej, wspól-

nie zamieszkującej lub gospodarującej, 
zmuszające Cię do zachowań wbrew 
Twej woli, w szczególności narażające 
Cię na niebezpieczeństwo utraty życia, 
zdrowia, naruszające Twoją godność, 
nietykalność cielesną, wolność, w tym 
seksualną, powodujące szkody na Two-
im zdrowiu fizycznym lub psychicznym,  

a także wywołujące cierpienie i krzyw-
dy moralne. Występują różnorodne 
rodzaje przemocy przybierające róż-
norodne formy, a ich 
skutki pozostawiają 
niezatarte piętno na 
osobie jej doświad-
czającej.  

JEŚLI NIE JESTEŚ JESZCZE GOTOWA/GOTOWY,  
ZGŁOSIĆ PRZEMOCY W RODZINIE, ZADZOŃ!

22 621 35 37 TELEFON ZAUFANIA 
600 070 717  TELEFON INTERWENCYJNY

Rodzaje przemocy Formy przemocy Skutki przemocy

PRZEMOC

FIZYCZNA

szarpanie, kopanie popychanie, duszenie, odpychanie, 
przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, bicie ot-
wartą ręką, pięściami, różnymi przedmiotami, przy-
palanie papierosem, topienie, polewanie substancjami 
żrącymi, użycie broni, pozostawienie w niebezpiecznym 
miejscu, nie udzielenie niezbędnej pomocy, itp.

bezpośrednie: uszkodzenia ciała - urazy, rany, złamania, 
stłuczenia, zadrapania, siniaki, poparzenia; następują-
ce skutki: choroby w wyniku powikłań i stresu, zespół 
stresu pourazowego, życie w chronicznym stresie, po-
czuciu zagrożenia, strachu, lęku, napady paniki, bezsen-
ność, zaburzenia psychosomatyczne, itp.;

PRZEMOC

PSYCHICZNA

wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, po-
chodzenia, narzucanie swojego zdania, poglądów, stałe 
ocenianie, krytyka, wmawianie choroby psychicznej, 
izolowanie kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z in-
nymi ludźmi, wymuszanie posłuszeństwa i podporząd-
kowania, ograniczanie snu, pożywienia i schronienia, 
wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, 
upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb, szantażo-
wanie, itp.

zniszczenie poczucia mocy sprawczej ofiary, jej po-
czucia własnej wartości i godności, uniemożliwienie 
podjęcia jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą 
posłuszeństwa, osłabienie psychicznych i fizycznych 
zdolności stawiania oporu oraz wyrobienie przeko-
nania o daremności jego stawiania, odizolowanie od 
zewnętrznych źródeł wsparcia, całkowite uzależnienie 
ofiary od prześladowcy, stały strach i utrata nadziei, 
choroby psychosomatyczne, stres, zaburzenia snu, itp.

PRZEMOC

SEKSUALNA

gwałt, wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowa-
nych pieszczot i praktyk seksualnych, zmuszanie do sek-
su z osobami trzecimi, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie 
wyglądu, ciała i krytyka zachowań seksualnych, itp.

obrażenia fizyczne, ból i cierpienie, obniżona samooce-
na i poczucie własnej wartości, utrata poczucia atrak-
cyjności i godności, zaburzenia seksualne, oziębłość, 
zamknięcie się, lęk, strach, unikanie seksu, uogólniona 
niechęć i obawa do przedstawicieli płci sprawcy prze-
mocy, itp.

PRZEMOC

EKONOMICZNA

okradanie, nie łożenie na utrzymanie, uniemożliwianie 
podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawo-
wych, materialnych potrzeb rodziny, szantażowanie, za-
ciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, 
uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń niezbęd-
nych do zaspakajania potrzeb (kuchnia, łazienka) itp.

całkowita zależność finansowa od partnera, niezaspo-
kojenie podstawowych potrzeb życiowych, bieda, znisz-
czenie poczucia własnej godności i wartości, znalezie-
nie się bez środków do życia.

Źródło http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy

GOPS

Źródło: www.niebieskalinia.pl 
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    PRZEBUDOWA DROGI W PRZESIECZNEJ

W dniu 18.07.2016 r. została za-
warta umowa na przebudowę 

drogi gminnej w Przesiecznej łączącej 
centrum wsi (od skrzyżowania) z dro-
gą krajową nr 3. Wykonawcą robót jest 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Dro-
gowego z Głogowa. 
Do chwili obecnej została wykonana 
nowa nawierzchnia asfaltowa na ca-
łym długości drogi do wysokości pasa 
drogowego drogi krajowej. Wykonano 

również zjazdy do posesji i pól oraz 
wyregulowano istniejące zjazdy do po-
ziomu drogi, a także pobocza z tłucznia 
kamiennego.

Wykonanie przebudowy zjazdu  
z drogi krajowej i tym samym za-
kończenie robót przewidywane jest  
w miesiącu wrześniu. 
Docelowo droga ma długość ok. 650 
m oraz szerokość 5 m na całej dłu-

gości. Jej przebudowa zapewni bezpo-
średnie wygodne połączenie z drogą 
krajową nr 3 (kierunek na Polkowice  
i na Zieloną Górę). Przewidywany koszt 
budowy ok. 400 tyś. zł. 

W najbliższym czasie (jeszcze  
w miesiącu wrześniu) rozpo-

cznie się realizacja przebudowy drogi 
gminnej łączącej miejscowości Dro-
żów i Jakubów. W chwili obecnej trwa 

procedura przetargowa. W ramach za-
dania wykonana zostanie przebudowa 
istniejącej nawierzchni gruntowej od 
skrzyżowania w Drożowie do skrzy-
żowania (przy krzyżu) w Jakubowie. 

Ze względu na granice 
własności, część drogi 
zostanie poprowadzo-
na całkiem nową trasą 
przez las. W ramach 
inwestycji zostanie 
także wybudowana 
siec wodociągowa łą-
cząca w pierścień wo-
dociągi w Jakubowie  
i Drożowie. Przebu-
dowa polegać bę-
dzie na wykonaniu 
nawierzchni bitu-

micznej na całej długości ok. 800m. 
Jezdnia będzie miała szerokość 5,0 m, 
zjazdy szerokość 3,5 m - 4,5m. Prze-
budowane zostaną także przepusty 
na trasie oraz skrzyżowanie w Drożo-
wie, gdzie przebudowa droga zosta-
nie spięta z istniejącą nawierzchnią  
z kostki betonowej. 
Ww. budowa poprawi bezpośrednie 
połączenie między miejscowościami 
a w razie potrzeby może służyć, jako 
objazd dla dróg przebiegających przez 
Jakubów i Drożów. 
Przewidywany koszt budowy ok. 1 mln 
zł . 

    PRZEBUDOWA DROGI DROŻÓW-JAKUBÓW

    PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ RADWANICE-PRZESIECZNA-DROŻYNA-DROŻÓW

Dnia 21.06.2016 r. została zawarta 
umowa z Biurem Projektowania 

i Usług Technicznych „PROKOM” inż. 
Eugeniusz Piłat, z siedzibą  w Dzierżo-
niowie na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na zadanie 
„Budowa sieci wodociągowej prze-
syłowej Radwanice – Przesieczna 
(Kostaniewo) – Drożyna – Drożów 

i sieci rozdzielczej wraz z odcin-
kami przyłączy w miejscowości 
Drożyna oraz odcinków przyłączy  
w miejscowościach Przesieczna (Ko-
staniewo) i Drożów”. Długość pla-
nowanej sieci przesyłowej wynosi ok.  
5 km, sieci rozdzielczej ok. 500 m. 
Zostaną zaprojektowane odcinki przy-
łączy w granicach pasów drogowych. 

Odcinki zostaną doprowadzone do 
istniejących przyłączy a ich przepię-
cie na granicy pasa drogowego lub,  
w przypadku braku takiej możliwo-
ści, na działce, gdzie posadowiony jest 
przepinany budynek. 
Planowany termin ukończenia doku-
mentacji - do dnia 28 lutego 2017r.

Marek Woźniak

Marek Woźniak

Barbara Pach
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    UTRZYMANIE I REMONTY DRÓG

W okresie wiosenno - letnim przeprowadzono remont dróg 
gminnych o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej  na dłu-

gości ponad 10 km. Utwardzono place oraz parkingi oraz wyko-
nano  remont 2 przepustów przy ul. Tenisowej w Radwanicach.

Remont dróg o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej.

Naprawa nawierzchni parkingu na ul. Włókienniczej
Naprawa nawierzchni parkingu przy ul. Szkolnej 

Remont przepustu na ul. Tenisowej w Radwanicach 

Słupki graniczne

Danuta Czuchro

    POWIATOWE INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE

Polkowicki Zarząd Dróg Powia-
towych w Przemkowe wykonał 

przebudowę nawierzchni drogi 
powiatowej nr 1146D Strogobo-
rzyce – Nowa Kuźnia. Na przebu-
dowanym odcinku 710m ułożono 
nową nawierzchnię z mieszanek 
mineralno-bitumicznych.

W miejscowości Łagoszów Wiel-
ki realizowana jest inwestycja 
przebudowy drogi powiatowej 
1143D polegająca na wymianie na-
wierzchni chodnika na kostkę beto-
nową  na długości 600 mb.

Danuta Czuchro

Podczas prac geo-
dezyjnych doty-
czących wskazania 
granic dróg gmin-
nych wkopywane 
są słupki graniczne 
wskazujące prze-
bieg dróg.

Wymiana nawierzchni chodnika w Łagoszowie Wielkim.Droga Strogoborzyce-Nowa Kuźnia.
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Zmiany w systemie oświaty propono-
wane przez rząd od roku szkolnego 

2017/218
1.  Szkoła powszechna 8 klasowa.
Szkoła powszechna prowadzić będzie 
nauczanie na 2 poziomach. Pierwszy 
poziom to klasy 1-4 gdzie naukę prowa-
dzić będzie nauczyciel kształcenia zin-
tegrowanego, jako wychowawca. Drugi 
poziom to klasy 5-8 gdzie naukę prowa-
dzić będą nauczyciele przedmiotu. Pro-
gram nauczania zostanie rozszerzony  
o przedmioty funkcjonujące dotychczas  
w gimnazjum. Od września 2017 roku 
uczniowie klas 6 rozpoczną naukę w kla-
sie 7 szkoły powszechnej.
2. Od roku szkolnego 2017/2018 nie 
będzie prowadzona rekrutacja do gim-
nazjum tym samym gimnazjum zostanie 
wygaszane i od 2019 roku gimnazja nie 
będą funkcjonować.
3. W roku szkolnym 2019/2020 w kla-
sach pierwszych liceum i technikum 
będą absolwenci gimnazjum oraz 8 
klasy szkoły powszechnej. Absolwenci 
gimnazjum będą kształcić się 3 i 4 letnim 
systemie nauczania, natomiast absolwen-
ci 8 klasy szkoły powszechnej 4 i 5 letnim 
systemie nauczania. 
4. Od września 2017 roku zasadnicze 
szkoły zawodowe zostaną przekształ-
cone w szkoły branżowe.
5. Szkoła branżowa I i II stopnia dla absolwentów 
gimnazjów oraz 8 klasy szkoły powszechnej. Na-
uka w szkole branżowej I stopnia obejmie kształcenie 
w zakresie jednej kwalifikacji i potrwa 3 lata. Absolwent uzy-
ska wykształcenie zawodowe branżowe i będzie przygoto-
wany do podjęcia pracy lub dalszej nauki. Szkoła branżowa 

II stopnia potrwa 2 lata, obejmie naukę na poziomie techni-
kum. Uczeń będzie mógł przystąpić do matury i kontynuo-
wać naukę na studiach wyższych.

(fot. WP)

    RZĄDOWY PROGRAM „WYPRAWKA SZKOLNA”

    ZMIANY W OŚWIECIE    ZMIANY W OŚWIACIE

Wyprawka szkolna zgodnie  
z projektem Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2016 r. - jest pomocą 
w formie dofinansowania zakupu pod-
ręczników do kształcenia ogólnego, w tym 
podręczników do kształcenia specjalnego 
lub podręczników do kształcenia w zawo-
dach, dopuszczonych do użytku szkolne-
go przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania obejmuje uczniów: 

1)  słabowidzących,
2)  niesłyszących, 
3)  słabosłyszących,
4)  z niepełnosprawnością intelektualną  
w stopniu lekkim,
5)  z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym 
z afazją,
7)   z autyzmem, w tym z zespołem Asper-
gera,
8)  z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy jedną z niepełno-
sprawności jest niepełnosprawność wy-
mieniona powyżej
- posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalngo, o którym mowa  
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 2156), zwanej dalej „ustawą”, uczęsz-

czających w roku szkolnym 2016/2017 do 
szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI 
szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, 
szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej 
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształ-
cącego, technikum lub szkoły specjalnej 
przyspasabiającej do pracy  dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi lub do klasy VI ogólnokształcą-
cej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-
-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej 
szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX 
ogólnokształcącej szkoły baletowej lub li-
ceum plastycznego. 
Dofinansowanie z programu będzie obej-
mować również zakup materiałów eduka-
cyjnych w przypadku uczniów z:

Józef Machera
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    DARMOWE PODRĘCZNIKI

Ustawa o systemie oświaty (art. 22ac) 
gwarantuje prawo do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwicze-
niowych, przeznaczonych do obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego, określonych  
w ramowych planach nauczania, ucz-

niom szkół podstawo-
wych i gimnazjów dla 
dzieci i młodzieży. 
W roku  2016/2017 - 
bezpłatne podręczniki, 
materiały edukacyjne 
oraz materiały ćwicze-
niowe przeznaczone do 

obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego otrzymają ucznio-
wie: klasy III i V  szkoły pod-
stawowej I klasy II  gimna-
zjum.

Co roku na realizację zadania zleconego 
z zakresu administracji rządowej, dy-
rektorzy szkół  składają informacje nie-
zbędne do ustalenia wysokości dotacji 
celowej w 2016 r. na wyposażenie szko-
ły w podręczniki, materiały edukacyjne 
lub materiały ćwiczeniowe, w tym na 
dostosowane dla potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Na realizację  
tego zadania JST otrzymuje dotację 
celową z budżetu państwa, udzielona 
przez wojewodę zgodnie z art.22 usta-
wy o systemie oświaty.
W roku 2017/2018 - darmowe pod-

ręczniki i ćwiczenia będą dodatkowo 
dla uczniów klasy VI  szkoły podsta-
wowej oraz klasy III  gimnazjum. Już 
od roku  szkolnego 2017/2018 – dar-
mowe podręczniki i ćwiczenia będą dla 
wszystkich uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów. 

SZKOŁA KLASA ROK 2016/2017

PO
D

ST
AW

O
W

A

podręcznik/materiał edukacyjny materiał ćwiczeniowy

1 używany (podręczniki otrzymane/kupione wcześniej) dotacja dla organu prowadzącego szkołę na materiały ćwicze-
niowe

2 używany (podręczniki otrzymane/kupione wcześniej) dotacja dla organu prowadzącego szkołę na materiały ćwicze-
niowe

3 dotacja dla organu prowadzącego szkołę na podręcznik/
materiał edukacyjny do j.obcego

dotacja dla organu prowadzącego szkołę na materiały ćwicze-
niowe

Kl. I-III
- bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej – opracowany na zlecenie MEN;
- bezpłatny e-podręcznik do klas I-III

4 używany (podręczniki/materiały edukacyjne/otrzyma-
ne/kupione wcześniej)

dotacja dla organu prowadzącego szkołę na materiały ćwicze-
niowe

5 dotacja dla organu prowadzącego szkołę na podręczniki/
materiały edukacyjne

dotacja dla organu prowadzącego szkołę na materiały ćwicze-
niowe

6 kupuje rodzic kupuje rodzic

Kl. IV i V
- bezpłatne e-podręczniki do: języka polskiego, matematyki, historii i społeczeństwa, przyrody, zajęć komputerowych
- obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli (Kl. IV-VI)

GI
M

NA
ZJ

UM

1 używany (podręczniki/materiały edukacyjne otrzyma-
ne/kupione wcześniej)

dotacja dla organu prowadzącego szkołę na materiały ćwicze-
niowe

2 dotacja dla organu prowadzącego szkołę na podręczniki/
materiały edukacyjne

dotacja dla organu prowadzącego szkołę na materiały ćwicze-
niowe

3 kupuje rodzic kupuje rodzic

- bezpłatne e-podręczniki do: języka polskiego, matematyki, historii, wos, biologii, geografii, fizyki, chemii, edukacji dla bezpie-
czeństwa, informatyki
- obowiązuje jeden podręcznik do danego przedmiotu wybrany przez zespół nauczycieli (Kl. I-III),

Legenda:
• podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, 
• materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniających podręcznik, umożliwiający realizację programu naucza-
nia, mający postać papierową lub elektroniczną, 
• materiał ćwiczeniowy – materiał, przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

a) niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym, 
b) niepełnosprawnościami sprzę-
żonymi w przypadku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, uczęszczających w roku 
szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci  
i młodzieży do: 
- klas I-III - w przypadku gdy ucz-
niowie ci nie korzystają z podręcznika do 
zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej i społecz-
nej, zapewnionego przez ministra właś-
ciwego do spraw oświaty i wychowania,  
o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy,
- klasy VI szkoły podstawowej,
- klasy III gimnazjum,
- szkoły ponadgimnazjalnej.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu 
podręczników udzielana jest na wniosek 
rodziców ucznia (prawnych opiekunów, 
rodziców zastępczych, osób prowadzą-
cych rodzinny dom dziecka), pełnoletnie-
go ucznia lub innej osoby, za zgodą  rodzi-

ców ucznia zgodnie z aktualnym w danym 
roku rozporządzeniem Rady Ministrów. 
Wniosek składa się z początkiem roku 
szkolnego do dyrektora szkoły, do której 
uczeń będzie uczęszczał w danym roku 
szkolnym. Celem programu jest wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i wspieranie 
rozwoju edukacyjnego uczniów przez do-
finansowanie zakupu podręczników.

Jolanta Mielnik

Jolanta Mielnik
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Urząd Stanu Cywilnego w Radwani-
cach funkcjonuje od 1946 roku.

Setki par połączyło swe życie w murach 
naszego urzędu. Od listopada 1998 
roku wprowadzono przepisy prawne 
radykalnie zmieniające istniejący od 
stycznia 1946 roku porządek praw-
ny w zakresie formy zawarcia związ-
ku małżeńskiego. Wprowadzono ślub 
konkordatowy. Urząd Stanu Cywilnego  
w Radwanicach zarejestrował od tam-
tej pory 75 małżeństw zawartych przed 
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilne-
go. Z parami, które wybrały nasz urząd 
jako miejsce zawarcia małżeństwa spo-
tykamy się przy okazji obchodzonych 
jubileuszy. Są to niezwykle miłe i wzru-
szające chwile.

W którym urzedzie stanu cywilnego 
można zawrzeć związek małżeński?
Zawarcie małżeństwa następuje w USC 
wybranym przez narzeczonych. Nie 
obowiązuje już rejonizacja, która wy-
magała kiedyś udania się do najbliższe-
go urzędu stanu cywilnego.

Kto może wystąpić z wnioskiem/ za-
inicjować sprawę?
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które 
ukończyły 18 lat. Sąd może warunkowo 
zezwolić na małżeństwo kobiecie, któ-
ra ukończyła 16 lat. 

Wymagane dokumenty:
- dokument stwierdzający tożsamość 
(dowód osobisty lub paszpotrt) do 
wglądu.

Opłaty:
opłata skarbowa 
•  za sporządzenie aktu małżeństwa - 
84 zł. 
•  za zezwolenie na skrócenie terminu 
oczekiwania na zawarcie związku mał-
żeńskiego - 39 zł
Opłaty uiszcza się w chwili składania 
dokumentów niezbędnych do zawarcia 
związku małżeńskiego.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Narzeczeni powinni zarezerwować ter-
min ślubu. W celu dokonania rezerwacji 

terminu ślubu 
należy zgłosić 
się osobiście do 
USC. Następnie 
narzeczeni zgła-
szają się do usc z 
ważnymi doku-
mentami tożsa-
mości, składają  
z a p e w n i e n i a 
o braku prze-
szkód do za-
warcia małżeń-
stwa i uiszczają 
opłatę skarbo-
wą. Dokumenty 
i oświadczenia 
niezbędne do 
zawarcia związ-
ku małżeńskie-
go nażeczeni 
składają osobi-
ście. Jeżeli nie 
ma takiej moż-

liwości, by zgłosili się do USC  jedno-
cześnie, mogą dopełnić formalności  
w różnych terminach.  
Zapewnienie o braku przeszkód do za-
warcia małżeństwa ważne jest pół roku, 
zaś małżeństwo nie może być zawarte 
przed upływem miesiąca od złożenia 
zapewnienia, że nie istnieją okoliczno-
ści wyłączające zawarcie małżeństwa.
Zatem narzeczeni, w celu dopełnienia 
formalności związanych z zawarciem 
małżeństwa, powinni zgłosić się do usc 
nie wcześniej niż na pół roku przed pla-
nowanym ślubem i nie później niż na 
miesiąc przed uroczystością.  
Kierownik USC może na wniosek nup-
turientów* skrócić ustawowy, mie-
sięczny termin oczekiwania na zawar-
cie małżeństwa, jeżeli przemawiają za 
tym ważne względy.

Ślub w plenerze
Na wniosek osoby zamierzającej za-
wrzeć małżeństwo Kierownik USC 
przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu 
w związek małżeński poza urzędem 
stanu cywilnego w okręgu rejestracji 
stanu cywilnego (tj. w obrębie Gminy 
Radwanice), w którym jest on właś-
ciwy, jeżeli wskazane we wniosku 
miejsce zawarcia małżeństwa zapew-
nia zachowanie uroczystej formy jego 
zawarcia oraz bezpieczeństwo osób 
obecnych przy składaniu oświadczeń 
o wstąpieniu w związek małżeński.  Za 
udzielenie ślubu poza lokalem usc po-
bierana jest opłata dodatkowa w wyso-
kości 1000 zł.

*nupturient-osoba mająca zawrzeć związek mał-
żeński.

Sylwia Grabowska

    ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Sala ślubów w Urzędzie Gminy Radwanice.
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    ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Zgodnie z Uchwałą  Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego nr IV/31/15 

z dnia 01.10.2015 r.    w sprawie szcze-
gółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczo-
na przez właściciela nieruchomości 
opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  
komunalnymi  ze  zm., zbiórka  mebli  

i innych odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego odbywa się w ramach 
mobilnego punktu selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych tzw.Gra-
towozu.
Zbiórka ww. odpadów prowadzona jest 
zgodnie z ustalonym wcześniej harmo-
nogramem, przy czym terminy przy-
padają wyłącznie w soboty. Odpady  
w ramach Gratowozu odbierane są przy 

każdym Osiedlowym PSZOK-u 
raz w roku. Harmonogram do-
stępny jest na stronie interneto-
wej Związku w zakładce Gospo-
darka odpadami (http://www.
zgzm.pl/gospodarka-odpada-
mi-2/gratowoz/ ). 
Mieszkańcy zobowiązani są 
dostarczać odpady bezpośred-
nio do Gratowozu, do wybra-
nego przez siebie Osiedlowego 

PSZOK-u - we wskazanym w harmono-
gramie terminie. Jednocześnie infor-
mujemy, że usługa Gratowozu nie doty-
czy nieruchomości niezamieszkanych.
W przypadku konieczności pozbycia 
się ww. odpadów w innym terminie 
przypominamy o funkcjonowaniu Cen-
tralnego Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych, który 
mieści się w Polkowicach przy ul. Dział-
kowej 18.
Centralny PSZOK czynny jest w dni 
powszednie - od poniedziałku do 
piątkuw godzinach 12:00-19:00, 
natomiast w soboty w godzinach 
10:00-15:00. 
Telefon kontaktowy do Centralnego 
PSZOK - 606 276 657.

Danuta Czuchro
Źródło: www.zgzm.pl

    ZAKUPILI NOWY DEFIBRYLATOR

NIVEA wybudowała piękny plac 
zabaw w Przesiecznej! 

Zgłoszony do konkursu przez Gminę 
Radwanice plac zabaw został odebrany 
i przekazany w użytkowanie w dniu 15 
września br. w związku, z czym dzieci 
mogą korzystać z urządzeń i bezpiecz-
nie się bawić. 
Przypomnijmy…
W ramach konkursu pn. „Podwórko 

NIVEA” miejscowość 
Przesieczna wygrała 
piękny plac zabaw! 
Dzięki aktywności 
i zaangażowaniu 
mieszkańców oraz lo-
kalnej społeczności, 
miejscowość znalazła 
się w zwycięskiej 20-
stce z ilością 122 500 

głosów, co dało 15 
pozycję w rankingu. 
Wszystkim głosują-
cym serdecznie dzię-
kujemy! Mamy na-
dzieję, że plac zabaw 
będzie przez wiele lat 
służył mieszkańcom i 
sprawi wiele radości 
z zabawy dzieciom. 

Jest to już drugi plac zabaw w gminie 
wybudowany w ramach tej akcji.

    JUŻ JEST! PODWÓRKO NIVEA W PRZESIECZNEJ

Mieszkańcy Gminy Radwanice mogą 
czuć się bezpieczniej, ponieważ 

od sierpnia 2016r. na stanie jednostki 
OSP Radwanice znajduje się Defibry-
lator AED. Sprzęt został zakupiony 
dzięki dotacji z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego oraz budżetu 
Gminy Radwanice. Przeszkoleni ra-
townicy z jednostki w Radwanicach  
w razie konieczności mogą używać 
tego nowoczesnego sprzętu ratujące-

go życie zanim dojedzie lekarz lub 
karetka.  Wezwanie pogotowia wiąże 
się oczywiście z czasem oczekiwania 
na dojazd ambulansu nawet do kil-
kudziesięciu minut. Mając taki sprzęt 
na wyposażeniu, radwaniccy strażacy 
mogą udzielić pomocy już po kilku 
minutach od wezwania. Życzeniem 
każdego strażaka jest, by defibrylator 
nigdy nie musiał być potrzebny. 

OSP Radwanice

Dziękuję wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w głsowanie, przez co przy-
czyniły się do powstania tego miejsca. 

  Wójt Gminy Radwanice  
            Paweł Piwko

Karolina Ferenc
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    I MIEJSCE „OPTYMISTÓW”

W sobotę 9 lipca 
w gaworzyckim 

parku pod patronatem 
Starosty Polkowickie-
go odbył się V Turniej 
Powiatowy pod hasłem 
„Dla zdrowia i rado-
ści”. Przeprowadzono 
10 konkurencji, wśród 
których były m.in. obie-
ranie jabłka, rzuty do 
tarczy, scenka z życia, 
zbieranie ziemniaków 
na czas, kultura przy 
stole czy sztafeta pisa-
na. Podczas konkurencji 
oprócz rywalizacji widać 
było wspaniałą zaba-
wę seniorów.  Z terenu 
powiatu polkowickie-
go udział wzięły cztery drużyny  
(z Polkowic, Radwanic, Przemkowa 
oraz z Klubu Seniora w Gaworzy-
cach). I miejsce zdobył Klub Seniora  

OPTYMIŚCI, za nimi uplasowały się  
kolejno drużyny z Gaworzyc, Przem-
kowa i Polkowic. Nagrody oraz pa-
miątkowe dyplomy dla wszystkich 

uczestników turnieju wręczyła pani 
Danuta Pawliszyn Przewodnicząca 
Rady Gminy Gaworzyce. Serdecznie 
gratulujemy!

GOK

    WNIOSKI NA DEMONTAŻ AZBESTU

Gmina Radwanice po raz kolejny stara 
się o dofinansowanie z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 
usuwanie wyrobów zawierających az-
best. W przypadku otrzymania środków 
finansowych przez Gminę, WFOŚiGW 
pokryje 85% kosztów związanych  
z usuwaniem wyrobów zawierających 
azbest, natomiast pozostałe 15% kosz-
tów zostanie sfinansowane ze środków 
budżetu Gminy. Dofinansowanie będzie 
dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, 
zbierania, transportu  i utylizacji zde-
montowanych wyrobów azbestowych, 
nie będzie natomiast obejmować za-
kupu i wykonania nowego pokrycia 
dachowego. Warunkiem wykonania 

ww. usługi jest złożenie przez zainte-
resowanych właścicieli lub zarządców 
nieruchomości,  poprawnie wypełnio-
nego wniosku wraz z załącznikami. 
Wniski należy składać w Urzędzie 
Gminy Radwanice w terminie od 3 
października do 30 listopada 2016r.
Druk wniosku dostępny jest na stronie 
www.radwanice.pl w zakładce druki do 
pobrania lub w Biurze Obsługi Intere-
santa w Urzędzie Gminy w Radwani-
cach.
Wnioski mogą składać:
-  osoby fizyczne, nie będące przedsię-
biorcami,
-  osoby fizyczne posiadające działal-
ność gospodarczą, ale zarejestrowaną 
i prowadzoną pod innym adresem niż 

adres nieruchomości objętych dofinan-
sowaniem,
-  osoby fizyczne prowadzące działal-
ność w rolnictwie i/lub rybołówstwie.

Szczegółowe informacje uzyskać można  
w Urzędzie Gminy Radwanice, 

I piętro, pokój nr 9, tel. 76 759 20 37, 
e-mail: rafal.sip@radwanice.pl

Rafał Sip
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    HISTORIA NASZYCH MIEJSCOWOŚCI - DROŻYNA

Z Sokolnik k. Lwowa, 25 marca 1946 r. 
wraz z rodzicami w wieku 12 lat trans-
portem do Kłobuczyna przyjechał pan 
Franciszek Kukła. Wraz z nim przyje-
chało 10 innych rodzin. W Sokolnikach 
taki transport organizowany był raz na 
2 miesiące. Jego rodzina szukając do-
mostwa osiedliła się w Drożynie. Domy 
były bardzo zniszczone, kto co zajął tam 
mógł zamieszkać. Żona pana Franciszka 
w Drożynie osiedliła się w roku 1948.  
Tu się poznali, pobrali i wychowali 
czworo dzieci. W roku 2014 obchodzili 
złotą rocznicę ślubu. Dawniej miesz-
kańcy głównie utrzymywali się z roli  
i trzody chlewnej. Warunki były ciężkie 
gdyż nie było jej, czym uprawiać. We wsi 
były 4 konie, jednego otrzymali rodzice 
pana Franciszka w ramach darowizny.  
Od roku 1949 mieszkańcy mieli prąd.  
W latach 50-tych PGR w Wierzchowi-
cach dostał telewizor, który mieszkań-
cy Drożyny chodzili oglądac. Pierw-
szy telewizor we wsi wraz z kilkoma 
krzesłami do budynku, który został 
udostępniony mieszkańcom na świet-
licę wiejską zakupiono w roku 1962 
za pieniądze z darowizny i zbiórki 
mieszkańców. W tamtych latach nie 
było tak rozwiniętej sieci telefonii jak 
dziś. Aby móc zadzwonić chodzono 
na stacje do Kłobuczyna lub do PGR-u  

Pałac w Drożynie. 
źródło: http://www.glogow.pl/okolice/images/stare/33-2.jpg

Drożyna leży w północnej czę-
ści gminy Radwanice. Jej nazwa 

prawdopodobnie wywodzi się od pol-
skiej nazwy „drewno”. Heinrich Adamy  
w swoim dziele o nazwach miejscowo-
ści na Śląsku, jako najstarszą nazwę 
miejscowości wymienia Drowo podając 
jej znaczenie „Mitten im Walde”, czyli 
„Wieś leżąca w środku lasu”. Do 1937 
roku wieś nazywała się Druse, następ-
nie do roku 1945 Wiesenbusch – dziś 
jest to Drożyna. Liczba jej mieszkańców 
wg. stanu na dzień 08.09.2016r. wynosi 
86 osób. Do 1945 roku we wsi znajdo-
wał się pałac rodu von Rittberg. Przez 
wieś przepływa kanał Kłobka, który 
wpływa do Szprotawicy – prawego do-
pływu rzeki Szprotawa. 

Występ zespołu folklorystycznego.

Mieszkańcy Drożyny podczas Dożynek Gminnych.

Przydrożna kapliczka w Drożynie.

Z Państwem  
Ireną i Franciszkiem Kukła  
rozmawiała  
Karolina Ferenc.

w Wierzchowicach.  
W związku z pełnie-
niem funkcji sołtysa to 
pan Franciszek posia-
dał pierwszy telefon we 
wsi. To on powiadamiał 
mieszkańców o wszyst-
kich połączeniach. Dziś, 
kiedy rozwój technolo-
gii teleinformatycznych 
jest na tak wysokim 
poziomie i ma charak-
ter raczej powszechny, 
trudno jest czasem wy-
obrazić sobie jak od-
powiedzialne zadanie 
spoczywało na sołtysie. 
Ludzie, którzy  chciel 
obejrzeć wiadomości 
czy wezwać karetkę 
pogotowia musieli być 
dobrze zorganizowa-
ni. Przez ponad 30 lat 
do końca roku 2015  
w miejscowości pro-
sperował sklep. Najbliż-
szym sąsiedztwem wsi 
Drożyna jest Drożów. Droga łącząca te 
dwie miejscowości wymagała remon-
tu. Pan Franciszek, jako sołtys wsi wraz  
z naczelnikiem gminy udał się z wizytą 
do wojewody legnickiego, który wyraził 
pozytywną opinię i zarządził remont.  
W związku z ustaleniami, jakie zapadły 
we wsi zorganizowano huczne przyję-
cie, na którym goszczono przedstawi-
ciela województwa. Prócz ciężkiej pracy 
i wielu obowiązków dnia codziennego 
znajdowano czas na rozrywkę i wspól-
ne spotkania. Na potańcówki chodzono 
do Kłobuczyna i Jakubowa. Wieczorami  
w domach odbywały się pierzajki. 
Mieszkanki Drożyny śpiewały w zespole 
ludowym w Nielubi. 
Od wielu lat dla mieszkańców Drożyny 
ważnym miejscem jest przydrożna ka-
pliczka. Z inicjatywy pana Franciszka  

i jego ojca powstał pomysł wznie-
sienia krzyża. Mieszkańcy wspólnie 
usypali ziemię, lecz zamiast krzyża 
wybudowali kapliczkę. W roku 2016 
została pięknie odnowiona. Wciąż 
stoi w niej pierwotna figurka Matki 
Bożej. W miesiącu maju przy kaplicz-
ce śpiewane są majówki. Raz w roku  
odbywa się również msza święta, którą 
zainicjował ks. Stanisław Czerwiński. 
 Pan Franciszek funkcję sołty-
sa pełnił już od roku 1960, nieprze-
rwanie przez 32 lata. Bycie sołtysem 
nie było łatwym zadaniem, lecz spra-
wiało mu dużą przyjemność. Wszyst-
kie prace wykonywane były w czynie 
społecznym. Jedynym otrzymywanym 
wynagrodzeniem był dochód związany 
z roznoszeniem podatków. Pan Fran-
ciszek pełnił nie tylko funkcję sołtysa. 

Przez 18 lat był także 
przewodniczącym Rady 
Nadzorczej przy Gmin-
nej Spółdzielni w Rad-
wanicach. Świadczy to  
o jego zaangażowaniu 
w życie społeczne i zauf 
aniu, jakim obdarzyli go 
ludzie.
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Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów odbyło 
się 4 września w Grodowcu. Niedzielne uro-

czystości rozpoczęły się mszą świętą w Sanktu-
arium Matki Bożej, celebrowaną przez Jego Eks-
celencję Zbigniewa Kiernikowskiego - Biskupa 
Legnickiego. Po uroczystościach mszalnych odby-
ła się  ceremonia dożynkowa. Jak co roku delegacje 
z wszystkich gmin powiatu przybyły z najładniej-
szymi wieńcami dożynkowymi ze swoich sołectw.   
Naszą gminę reprezentował wieniec wykonany 
przez sołectwo Nowy Dwór. Podczas uroczy-
stości zaprezentowano również stoiska gminne,  
w których każda z gmin powiatu przedstawiła 
m.in. regionalne przysmaki i lokalną twórczość. Ze 
swoim stoiskiem podczas dożynek zaprezentowa-
ło się sołectwo Sieroszowice. Całość uroczystości 
uświetniły występy lokalnych artystów.

    DOŻYNKI POWIATOWE

Karolina Ferenc

Wieniec dożynkowy niesiony przez mieszkańców Nowego Dworu.

Stoisko dożynkowe wystawione przez sołectwo Sieroszowice.
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    REALIZUJĄ PROJEKTY Z „DZIAŁAJ LOKALNIE”

Celem projektu „Na pamięć” 
- archiwum społeczne jest 

digitalizacja ważnych dla społeczności 
Radwanic zasobów archiwalnych takich 
jak zdjęcia, listy, pocztówki, dokumenty, 
a także wspomnienia mieszkańców. 
Fundacja Mamut chce zatrzymać 
w pamięci ślady historii, które giną  
w natłoku informacji. 
Projekt „Na pamięć” ruszył na dobre 
pod koniec czerwca. Do tej pory odbyło 
się kilka spotkań grupy projektowej, po-
czyniono pierwsze niezbędne zakupy,  
a także ruszyły warsztaty dzienni-
karskie, podczas których uczestnicy 
zapoznali się z podstawami sztuki 
dziennikarskiej. W czasie zajęć prak-

tycznych i animacyjnych adep-
ci dziennikarstwa społecznego 
uczą się prowadzić rozmowy, 
radzić sobie z nietypowymi oko-
licznościami, a do tego świet-
nie się bawią. Młodzież oprócz 
wywiadów przeprowadziła do 
tej pory jedną sondę społeczną,  
w której pytała się mieszkań-
ców o to, co było kiedyś a teraz 
już nie ma. Już niebawem ruszą 
prace nad tworzeniem „ławek 
pamięci”. Do pracy nad nimi za-
proszona zostanie młodzież, 
niepełnosprawni oraz seniorzy. Co się 
kryje pod tą tajemniczą nazwą? Nic in-
nego tylko… ławki. Jak będą wyglądać, 

o czym przypominać i gdzie 

staną? To zależeć będzie od samych 
uczestników.

Ważne! Fundacja nadal 
zbiera zdjęcia, pocztówki, 

dokumenty itp.  
z Radwanic, a także poszu-
kuje osób, które chciałyby 

podzielić się wspomnienia-
mi o tym, jak wyglądało 

kiedyś życie  
w miejscowości. 

Fundacja Animacji Kultury 
i Sztuki  „Mamut”

W ramach projektu „Tu i Teraz" 
realizowanego z programu 

Działaj Lokalnie współfinansowanego 
przez Fundację porozumienia Wzgórz 
Dalkowskich Stowarzyszenie "Po-
magamy Razem" zorganizowało już  
3 warsztaty tj. Piknik integracyj-
ny "Razem", "Sztuka przez duże S" 
oraz gry edukacyjno - stolikowe a to 
wszystko dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej oraz ich zdrowych 

przyjaciół. Realizowany 
projekt ma na celu in-
tegrację osób niepełno-
sprawnych ze społecznoś-
cią lokalną.

Stowarzyszenie  
„Pomagamy Razem”
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    BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Ogólnopolskie działania pn. „BEZ-
PIECZNA DROGA DO SZKOŁY" 

rozpoczynają się na początku każde-
go roku szkolnego. Policjanci podjęli 
działania, aby najmłodsi czuli się bez-
piecznie idąc na zajęcia szkolne. Funk-
cjonariusze wcześniej przeprowadzili 
lustrację dróg w rejonach placówek 

oświatowych, zwracając uwagę na stan 
oznakowania w tych miejscach. Poli-
cjanci będą szczególną uwagę zwracali 
na zachowanie się kierowców w rejo-
nie szkół. Pamiętajmy, że w przygoto-
waniu dziecka do szkoły ogromną rolę 
odgrywają też rodzice. Powinniśmy 
dawać dzieciom dobre wzorce. Upew-

nijmy  się, że nasze pocie-
chy wiedzą, że przecho-
dzą przez jezdnię tylko  
w miejscach dozwolonych  
w sposób rozsądny i od-
powiedzialny. By zwięk-
szyć bezpieczeństwo 
dzieci, ich ubrania oraz 
plecaki wyposażmy w wi-
doczne po zmroku odbla-
skowe elementy. Ponadto 
każdy z opiekunów może 
dzieciom pokazać:

•  bezpieczną drogę 
do szkoły – przejdź-
my z naszymi dzieć-
mi i pokażmy, gdzie 
są przejścia dla pie-
szych i sygnalizacja 
świetlna, 
•  na co podczas drogi do szkoły dzie-
cko powiny zwrócić uwagę,
•  jak należy się zachować dochodząc 
do przejścia dla pieszych, w którą stro-
ną należy spojrzeć zanim wejdziemy na 
„pasy”,
•  kiedy można wejść na przejście dla 
pieszych
•  że najbezpieczniejsza droga do szko-
ły wcale nie musi być ta najkrótsza

Źródło: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

    PARKUJEMY IV

W radwanickim parku dnia 28 sierpnia 2016r. 
po raz czwarty odbył się piknik pod nazwą 

PARKujemy!! Plenerowe Kino Rodzinne IV.  
Na licznie zgromadzonych uczestników festynu 
czekało wiele atrakcji m.in. tj. gry i zabawy dla dzie-
ci, darmowe dmuchańce, warkoczyki, malowanie 
twarzy, kawiarenka. Wszystkie atrakcje cieszyły 
się ogromnym powodzeniem, a dzieciom sprawi-
ły wiele radości. Po raz pierwszy zaproszono do 
współpracy partnerów CCC MKS Polkowice klub 
kolarstwa górskiego i szosowego, gdzie można 
było spróbować swój potencjał w sportach rowe-
rowych na stacjonarnych trenażerach oraz Stowa-
rzyszenie „Pomagamy Razem”, które miało swoje 
stanowisko z malowaniem twarzy. Centralnym  
i najbardziej wyczekiwanym punktem imprezy 
była projekcja filmowa wielkoformatowa. Wy-
świetlono dwie projekcje – dla dzieci bajkę „Zwie-
rzogród”, a dla nieco starszych komedię romantyczną. Inicjatywa Aktywistów  
Społecznej Integracji „Bez Balastu” będzie miała kolejną odsłonę w przyszłym 
roku. Już dziś zapowiadają moc nowych atrakcji, na które serdecznie zapra-
szamy! Karolina Ferenc
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    ZAKUPIĄ NOWE KSIĄŻKI

Gminna biblioteka Publiczna w Rad-
wanicach otrzymała dotację na za-

kup nowości wydawniczych  
w wysokości  6700,00zł w 
ramach programu Biblioteki 
Narodowej "Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek". 

Celem programu, realizowanego w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa na 
lata 2016-2020, 
jest wzbogace-
nie i odnowie-
nie księgozbio-

rów polskich bibliotek publicznych,  
a w konsekwencji zwiększenie oferty 
czytelniczej dla użytkowników biblio-
tek.

Biblioteka w Radwanicach

    NOWE TECHNOLOGIE W BIBLIOTECE W SIEROSZOWICACH

    WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ

Biblioteka w Sieroszowicach realizu-
je projekt pn. ,,Cyfrowy czytelnik”, 

na który otrzymała dofinansowanie  
z Fundacji KGHM Polska Miedź w wyso-
kości 8 000,00 zł. Kwota dofinansowa-
nia przeznaczona jest na zakup sprzętu 
multimedialnego i informacyjnego. Re-

alizacja projektu pozwoli m.in. zwięk-
szyć różnorodność oferty biblioteki  
i dotrzeć do szerszego grona odbior-
ców.

Biblioteka w Sieroszowicach

Wakacje w Sieroszowicach rozpoczęły się 
zakończeniem projektu ,,Pracownia zdzi-

wień” realizowanego przy wsparciu środków  
z Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnie-
niom. 

W czasie wakacji dzieci korzystały z różnych 
gier i zabaw m.in.   tenis stołowy, rzutki, gry 
komputerowe, gry na x-boxie.  
Skorzystały również z wyjazdów organizowa-
nych przez GOK – warsztaty ,,Przystań Biblio-
teka” i Rejs po Odrze. 

Biblioteka w Sieroszowicach

    NARODOWE CZYTANIE

Radwanicka odsłona Narodowego 
Czytania zorganizowana została 

przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz 
Gimnazjum w Radwanicach. W sobot-
nie popołudnie wysłuchaliśmy adapta-
cji powieści „Quo Vadis” Henryka Sien-
kiewicza autorstwa Tomasza Burka. To 
piękna książka o zwycięstwie prawdy  
i miłości – historia wiary, która pozwa-
la budować silne więzi kształtujące 
wspólnotę. W rolę bohaterów powieści 
oraz narratorów wcielili się mieszkań-
cy naszej gminy: dzieci, młodzież oraz 
dorośli. Było to międzypokoleniowe 

spotkanie literackie 
na tle historii. Bardzo 
dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, lektorom 
oraz prowadzącym za 
udział  w akcji Narodo-
wego Czytania. 

Biblioteka  
w Radwanicach
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    WIELKA ZABAWA NA PIKNIKU PRZEDSZKOLNYM

Dnia 23 czerwca 2016 r. dzieci 
wszystkich grup przedszkolnych 

Publicznego Przedszkola w Radwa-
nicach i ich wychowawcy brali udział  
w Pikniku przedszkolnym zorgani-
zowanym przez Radę Rodziców. Sło-
neczna pogoda, ogród przedszkolny, 
roześmiane dzieci i panie to sprawiło, 
że zabawa w pełni się udała. Wszyst-
kich powitali bohaterowie bajek - Żółw 
Ninja i Minionek, którzy potem chęt-
nie bawili się razem z milusińskimi. 
Z wielkim zapałem Motylki zaczęły 
podskoki na małej dmuchanej śliz-
gawce, a Żabki czekały na malowa-
nie twarzy z wymarzonym motywem  
z bajki. Wśród bohaterów znalazły 

się: motylki, elfy, Elza, Spiderman, 
dzwoneczki, piłkarze. Muchomorki 
radośnie fikały na dmuchanym zoo. 

Smerfiki układały 
konstrukcje z gigan-
tycznych klocków, a Ja-
gódki wspinały się na 
dmuchaną zjeżdżalnię. 

Dla najmłodszych był też mały basen  
z kulkami. Pod namiotem i w cieniu 
pod dębem przedszkolaki mogły odpo-
cząć, napić się czy też zjeść orzeźwia-
jącego arbuza lub inne owoce. W tych 
chwilach smutek ukazał się jedynie, 
kiedy była kolejka czekania na kolejny 
zjazd. Uśmiech, który gościł na twa-

rzach dzieci 
był wspania-
łą nagrodą za 
pobyt dzieci  
w przedszko-
lu w minio-
nym roku 
szkolnym. 

ZSP  
w Radwanicach

    PSZCZÓŁKI W PRZEDSZKOLU

Najmłodsze dzieci najlepiej uczą się 
poprzez doświadczenie, przeży-

cie, zmysły i oczywiście zabawę. Za-
jęcia ekologiczne „Fascynujący świat 
pszczół”, które odbyły się 13 czerw-
ca 2016 r. w grupach: Motylki, Żab-
ki i Smerfiki oraz 14 czerwca 2016 r.  
w grupach: Muchomorki i Jagódki do-
starczyły dzieciom takich wrażeń. Pan 
Mirek, pszczelarz w ramach autorskie-
go projektu pana Aleksandra Ręba-
cza ukazał nam tajemnice życia tych 

owadów. Każda grupa przedszkolna  
w czasie ponad 60 min. poznawała ule 
dzisiejsze i dawne, zwyczaje i rolę po-
żyteczną pszczół. Przedszkolak mógł 
oglądać szklany ul i przyjrzeć się tym 
owadom przez lupę. Dekoracje pana 
Mirka w postaci uli drewnianych, pej-
zaży drzew, kwiatów, obrazów spra-
wiły, że maluchy czuły się jak na łące 
wśród bzyczących pszczół. Pan pszcze-
larz przedstawił drogę od kwiatka do 
miodu. Wartość zdrowotna 

miodu przekonała 
dzieci, że kromka 
chleba z miodem 
to nie tylko smako-
łyk - palce lizać. Pan 
pszczelarz mówił  
o tym, że koi on ner-
wy, ożywia mózg, goi 
rany. Ma właściwo-
ści antybakteryjne 
- niektóre bakterie 
zwalcza lepiej niż an-

tybiotyki. Warto, dlatego wprowadzić 
miód do codziennego menu młodszego 
i starszego członka rodziny. Każde dzie-
cko mogło spróbować żelowych ku-
lek miodowych i wafelków z miodem.  
W salach przedszkolaki wykonały 
świeczki z naturalnego wosku pszcze-
lego. Radość była ogromna, kiedy ob-
darowani zostali słoiczkiem miodu, pa-
łeczką do jego nakładania i dyplomem. 

ZSP w Radwanicach
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    POCZĄTKI W PRZEDSZKOLU

   TYLU MAMY PRZEDSZKOLAKÓW

W roku szkolnym 2016/2017 bę-
dzie korzystało z  oddziału zero-

wego i przedszkola - 172 dzieci („0”- 
65 dzieci, przedszkole-107 dzieci).

1. W  Zespole Szkolno - Przedszkolnym  
w Przedszkolu  w Radwanicach  będzie       
6 grup:
•   oddział zerowy „0a” - 25 dzieci 
•   oddział zerowy „0b” - 25 dzieci 

•   grupa 5-latków - 25 dzieci   
•   grupa 4-latki - 25 dzieci 
•   grupa 3-4-latki - 24 dzieci 
     (3 latki- 17 dzieci,4 latki - 7dzieci)  
•   grupa 3-latki - 15 dzieci
 Ogółem będzie uczęszczało: 139 dzie-
ci  („0”- 50, przedszkole- 89)

2. W punkcie przedszkolnym  przy 
Szkole Podstawowej w Buczynie będą 

2 grupy:
•   oddział zerowy ”0” - 15 dzieci (6 latki 
-8 dzieci, 5 latki-7dzieci)
•   grupa 4-5 latków - 18 dzieci 
     (4 latki -  0 dzieci, 3 latki -8 dzieci)

Ogółem  będzie uczęszczało: 33 dzieci 
(„0”- 15, przedszkole- 18)

Jolanta Mielnik

Nową przygodę zaczną najmłod-
si milusińscy i nieliczni trochę 

starsi, którzy pierwszy raz odwie-
dzą przedszkole. Pierwsze dni to 
trudny okres i sprawdzian dla dzie-
ci i rodziców. Proponujemy kilka 
bardzo prostych rad dla rodziców.  
Prowadząc dziecko do przedszko-
la przez cały pierwszy okres należy 
podkreślać dumę z jego postawy oraz 
z tego, że jest mądre, odważne i że na 
pewno da sobie radę. 
Pożegnanie powinno odbywać się  
z uśmiechem, bez łez i smutnych spoj-
rzeń, bez zbędnego przedłużania same-
go momentu rozstania. Rodzic pozosta-
wiając dziecko musi być przekonany, 
że nie stanie się jemu żadna krzywda  
i dlatego nie powinien wykazywać 

zdenerwowania i niepokoju. Spokojne, 
zdecydowane rozstanie sprawia, że na-
wet bardzo rozpaczające dziecko uspo-
kaja się, oswaja i nawiązuje kontakt  
z rówieśnikami. 

Aby pomóc dziecku w pierwszych trud-
nych dniach pobytu w przedszkolu mo-

żemy skrócić  w miarę możliwości czas 
jego przebywania. 
Bywa i dość często, że po kilku dniach 
bardzo chętnego pozostawania  
w przedszkolu dziecko zaczyna pła-
kać i protestować. Należy być jednak 
konsekwentnym i nie okazywać waha-
nia. Powoli nasza pociecha zrozumie,  
że przedszkole jest jego „obowiązkiem” 
i kiedy zaakceptuje reguły grupy (dzie-
lenie się zabawkami, ustępowania, 
słuchania poleceń itp.) pobyt w przed-
szkolu stanie się dla niego po prostu 
przyjemnością i dobrze przygotuje się 
do nowego etapu, jakim będzie szkoła. 

ZSP w Radwanicach

    ROZPOCZĘLI NOWY ROK SZKOLNY

W czwartek 1 września zadzwonił 
pierwszy dzwonek roku szkol-

nego 2016/2017. We wszystkich pla-
cówkach oświatowych naszej gminy, 
rok szkolny rozpoczął się mszą św., 
po której odbyły się uroczystości in-
auguracyjne. Władze gminy wraz  
z dyrektorami szkół przywitały dzie-
ci, uczniów, rodziców, zaproszonych 
gości oraz grono pedagogiczne, skła-
dając najserdeczniejsze życzenia.  
Rozpoczyna się kolejny rok zmagań  
w zdobywaniu wiedzy. Jest to czas zdo-
bywania nowych doświadczeń, umoż-
liwiający pogłębianie zainteresowań  
i odkrywanie nowych pasji. 

Nowy rok szkolny niech przyniesie 
uczniom wiele radości, nauczycie-
lom satysfakcji z pracy a rodzicom 
zadowolenia z  sukcesów dzieci.

 Wójt Gminy Radwanice 
   Paweł Piwko
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    TOWARZYSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku trwa-
ła druga edycja Towarzyskiej Ligi Tenisa Ziemnego, 

do której zgłosiło się 14 zawodników z terenu Gminy Rad-
wanice. Wszystkie mecze odbywały się na zasadzie „każdy  
z każdym” i zakończyły się Turniejem Tenisa, w którym 
zmierzyli się najlepsi gracze. Po rozegraniu meczy finało-
wych wyłoniono zwycięzców.

I miejsce i Pu-
char Wójta Gminy 
Radwanice zdobył 
Grzegorz Kukła,
II miejsce - Walenty 
Frąckowiak,
III miejsce - Sławo-
mir Bartnicki,
IV miejsce - Bartek 
Różycki.

Puchar Wójta Gminy i nagrody rzeczowe zostały uroczyście 
wręczone podczas dożynek gminnych w dniu 27 sierpnia. 
Wszystkim graczom serdecznie dziękujemy za udział a zwy-
cięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Orga-
nizatorem Towarzyskiej Ligi Tenisa Ziemnego był Gminny 
Ośrodek Kultury w Radwanicach oraz UKS „Alternatywa”.

Karolina Ferenc

   TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W NOWEJ KUŹNI

Dnia 23.08.2016r. w m. Nowa Kuźnia 
odbył się Turniej Siatkówki Plażo-

wej o Puchar Wójta Gminy Radwanice.  
W turnieju udział wzięło 6 drużyn z na-
szej gminy (OSP Radwanice, Osp Nowa-
-Kuźnia, Osp Buczyna, Osp Sieroszowi-
ce, Osp Łagoszów 
Wielki, OLDBOY 
Radwanice). Zwy-
cięzcą turnieju 
zostało Osp Rad-
wanice wygry-
wając w finale  
z gospodarzami 
turnieju Osp No-
wa-Kuźnia. Trze-
cie miejsce zajęli 
OLDBOY Radwa-
nice. Najlepszym 
graczem turnieju 

został Grzegorz Basałyga z Osp Nowa-
-Kuźnia. W trakcie przerw swoje umie-
jętności prezentował zespół taneczny 
CYKADY z Przemkowa. Głównym or-
ganizatorem turnieju było Sołectwo 
Nowa Kuźnia. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział a zwycięzcom gratulujemy.  

Sołectwo Nowa Kuźnia



BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 25

    „PŁOMIEŃ” I „ZADZIOR” - ROZPOCZĘCIE SEZONU

Rozgrywki Ligowe
W całym sezonie odbędzie się 15 kolejek, 
w których nasze zespoły rozegrają po 15 
spotkań. Zapraszamy do zapoznania się  
z harmonogramem rozgrywek oraz do 
kibicowania i śledzenia wyników!

Gratulujemy wygranych spotkań  
i życzymy kolejnych zwycięskich meczów.

TERMINARZ 2016/2017

Kol. Data Drużyna 1 Drużyna 2 Wynik

1 2016-08-21 PŁOMIEŃ RADWANICE Orzeł Czerna 3:0

1 2016-08-21 KS ZADZIOR BUCZYNA Zryw Kotla 6:1

2 2016-08-28 Gwardia Białołęka KS ZADZIOR BUCZYNA 1:0

2 2016-08-28 Mieszko Ruszowice PŁOMIEŃ RADWANICE 0:2

3 2016-09-04 PŁOMIEŃ RADWANICE KS Łagoszovia Łagoszów 3:1

3 2016-09-04 KS ZADZIOR BUCZYNA Iskra Droglowice 5:2

4 2016-09-11 Zawisza Serby KS ZADZIOR BUCZYNA 2:1

4 2016-09-11 Korona Czernina PŁOMIEŃ RADWANICE 1:9

5 2016-09-18 PŁOMIEŃ RADWANICE LZS Komorniki 6:1

5 2016-09-18 Dragon Jaczów KS ZADZIOR BUCZYNA 2:2

6 2016-09-25 KS ZADZIOR BUCZYNA Victoria Siciny

6 2016-09-25 Zryw Kotla  PŁOMIEŃ RADWANICE

7 2016-10-02 PŁOMIEŃ RADWANICE Gwardia Białołęka

7 2016-10-02 Victoria Parchów  KS ZADZIOR BUCZYNA

8 2016-10-09 Iskra Droglowice  PŁOMIEŃ RADWANICE

8 2016-10-09 KS ZADZIOR BUCZYNA  Sokół Jerzmanowa

9 2016-10-16 Pogoń Góra  KS ZADZIOR BUCZYNA

9 2016-10-16 PŁOMIEŃ RADWANICE Zawisza Serby

10 2016-10-23 KS ZADZIOR BUCZYNA PŁOMIEŃ RADWANICE

11 2016-10-30 Orzeł Czerna KS ZADZIOR BUCZYNA

11 2016-10-30 PŁOMIEŃ RADWANICE  Victoria Siciny

12 2016-11-06 KS ZADZIOR BUCZYNA Mieszko Ruszowice

12 2016-11-06 Victoria Parchów PŁOMIEŃ RADWANICE

13 2016-11-11 PŁOMIEŃ RADWANICE  Sokół Jerzmanowa

13 2016-11-11 KS Łagoszovia Łagoszów KS ZADZIOR BUCZYNA

14 2016-11-13 KS ZADZIOR BUCZYNA Korona Czernina

14 2016-11-13 Pogoń Góra PŁOMIEŃ RADWANICE

15 2016-11-20 LZS Komorniki KS ZADZIOR BUCZYNA

15 2016-11-20 PŁOMIEŃ RADWANICE Dragon Jaczów

W dniu 3 września br. w m. Buczy-
na odbyły się spławikowe zawo-

dy wędkarskie „Zakończenie Sezonu 
2016”. Zawody zorganizowało Koło PZW 
„Kleń” 40 z Głogowa wraz z sekcją węd-
karską działającą przy UKS „Alternatywa”  
w Radwanicach. W zawodach udział wzięło 
15 uczestników. Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali nagrody i poczęstunek. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Pierwsze miejsca i nagrody Wójta Gminy 
Radwanice zdobyli:

I miejsce - Wiktoria Piasecka – 2410 pkt.
II miejsce - Marysia Maksymczak – 1760 pkt.
III miejsce – Mateusz Ściernicki – 1720 pkt.

   WĘDKARSKIE ZAKOŃCZENIE SEZONU

Karolina Ferenc

Karolina Ferenc
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   ZAPRASZAMY NA IX BIEG PAPIESKI

    MOBILNY PRZEWODNIK „MOJA KOMENDA”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
uruchomiło aplikację „Moja ko-

menda”. Mobilna usługa ułatwia lo-
kalizowanie komend i komisariatów 
Policji. Dzięki niej można w prosty 
sposób odnaleźć najbliższą jednostkę,  
a następnie sprawdzić, jak najszybciej 
do niej trafić. „Moja komenda” to apli-
kacja, która zapewnia każdemu użyt-
kownikowi szybki dostęp do informacji  
o adresach i numerach telefonów  
policyjnych obiektów. Została przy-
gotowana z myślą o osobach, które 
kontaktują się z Policją w sytuacjach 
innych, niż te zagrażające życiu lub 
zdrowiu. Przypominamy, że w nagłych 

przypadkach należy korzystać z nume-
rów alarmowych 112 lub 997.
Aplikacja „Moja komenda” zawiera 
bazę teleadresową wszystkich komend 
i komisariatów w Polsce. Została wy-
posażona w dwa tryby wyszukiwania 
informacji. Po włączeniu usług loka-
lizacyjnych w telefonie sama odnaj-
dzie najbliższe policyjne obiekty. Po 
przejściu w tryb online wystarczy 
jedno kliknięcie, by wskazała trasę do 
najbliższej komendy lub komisariatu. 
Równie sprawnie połączy nas z dyżur-
nymi policjantami z wybranej jednost-
ki. Dodatkowo „Moja komenda” umoż-
liwia wyszukanie po nazwie jednostki, 

ulicy lub kodzie 
pocztowym.
 „Moja Komen-
da” dostępna 
jest na telefony 
z systemem iOS 
oraz Android. 
Można ją po-
brać w App Sto-
re i Google Play. 
Usługa jest 
bezpłatna.  

Źródło:www.mswia.
gov.pl

    BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE

W najbliższym czasie Urząd Gminy 
w Radwanicach planuje konty-

nuację bezpłatnych szczepień ochron-
nych przeciw grypie dla seniorów - 
mieszkańców naszej gminy  powyżej 
60 roku życia. Wszelkie informacje 
odnośnie szczepień będą umieszczone 
na stronie Urzędu Gminy tj. www.rad-
wanice.pl Jolanta Mielnik

POWIEDZ STOP GRYPIE

Czy wiesz, że... 
Grypa to ostra choroba zakaźna układu od-
dechowego wywołana zakażeniem wirusem 
grypy? Przenosi się pomiędzy ludźnmi drogą 

kropelkową np. podczas kichania, a największa 
ilość zachorowań występuje podczas sezono-

wych epidemii.
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    CHWILA RELAKSU - KRZYŻÓWKA

Wyniki krzyżówki z biulety-
nu nr 6
W poprzednim numerze nasze-
go „Biuletynu” hasło prawid-
łowo rozwiązanej krzyżówki 
brzmiało: ZAPRASZAMY NA 
DNI GMINY RADWANICE. Spo-
śród prawidłowo nadesłanych 
rozwiązań wylosowane zostały 
3 osoby, które otrzymały na-
grody. W losowaniu najwięcej 
szczęścia miały panie: Karoli-
na Gerula i Irena Kasprzak 
z Radwanic oraz pan Marian 
Kobzda również z Radwanic. 
Zwycięzcy w nagrodę otrzymali 
kosze podarunkowe. Gratuluje-
my!

KRZYŻÓWKA 
Odpowiedzi prosimy wysyłać 
na adres: Urząd Gminy Rad-
wanice, ul. Przemysłowa 17, 
59-160 Radwanice, (na kart-
kach pocztowych z naklejonym 
kuponem i dopiskiem „Krzy-
żówka - Biuletyn nr 7”). Wśród 
osób, które nadeślą prawid-
łowe rozwiązania rozlosuje-
my 3 nagrody. Na rozwiązania 
czekamy do 31 październi-
ka 2016 r. (rozwiązania mogą 
przesyłać wszyscy mieszkańcy 
Gminy Radwanice)
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STWÓRZ WŁASNĄ KRZYŻÓWKĘ
Zapraszamy szaradzistów z te-
renu gminy Radwanice do przy-
gotowania krzyżówki, którą mo-
glibyśmy umieścić w kolejnym 
wydaniu naszego biuletynu. 
Propozycje krzyżówek prosimy 
wysyłać na adres: biuletyn@rad-
wanice.pl.
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