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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Radwanice

życzymy, by magia nadchodzących Świąt sprawiła, 
że radość i miłość zawita do każdego domu, 

a serca napełnią się nadzieją, spokojem i szczęściem.
Niech Świąteczne ciepło oraz moc szczerych życzeń 

wzmocni każdego z Nas,
a nadchodzący Nowy 2017 Rok upłynie w atmosferze życzliwości 

i wzajemnego zrozumienia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Adriana Lebit

z radnymi Gminy Radwanice
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    XV i XVI SESJA RADY GMINY     

    PRACE NAD LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI  
    DLA GMINY RADWANICE ZAKOŃCZONE SUKCESEM

Jak informowaliśmy Państwa już 
wcześniej Gmina Radwanice uzyskała 

dofinansowanie, na opracowanie lokal-
nego programu rewitalizacji w ramach 
projektu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego „Przy-
gotowanie programów rewitalizacji na 
terenie Województwa Dolnośląskiego” 
współfinansowanego ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Technicz-
na 2014-2020. W ramach sporządzenia 
niniejszego dokumentu zaplanowano 
działania kompleksowe obejmujące: 
szeroko pojętą diagnozę i analizę prob-
lemów wymagających rewitalizacji, 
powołanie zespołów zadaniowych, jak 
również warsztaty i konsultacje. Reali-
zację dokumentu przewidziano na lata  
         2016-2023. Natomiast przygoto-

wanie programu rewitalizacji pozwo-
li Gminie Radwanice na długofalowe 
działania zmierzające do poprawy wa-
runków i jakości życia jej 
mieszkańców, zapobieganie 
dalszej degradacji obszarów, 
w których stwierdzono sta-
ny kryzysowe, jak również 
umożliwi Gminie ubieganie się o środki 
finansowe z Unii Europejskiej w ramach 
RPO WD 2014-2020 oraz uzyskanie do-
tacji. Głównym warunkiem refundacji 
niniejszej dotacji było zatwierdzenie 
,,Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Radwanice na lata 2016 
– 2023” przez komisję weryfikacyjną  
w zakresie zgodności niniejszego do-
kumentu z Wytycznymi programo-
wymi IŻ RPO WD dotyczącymi zasad 

przygotowania lokalnych 
programów rewitalizacji 
(lub dokumentów rów-
norzędnych) w perspek-

tywie finansowej 2014 – 2020. W dniu 
21 listopada br. Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego poin-
formował o pozytywnej ocenie nasze-
go programu. Dziękujemy wszystkim 
mieszkańcom za zaangażowanie w re-
alizację programu. Naszym szkołom za 
pomoc w rozpropagowaniu ankiet ba-
dawczych a uczestnikom warsztatów 
oraz debat za pracę nad samym doku-
mentem.

Julita Wrzesińska

W  dniu 17 października 2016r. 
odbyła się XV sesja Rady Gmi-

ny. Na sesji obecni byli wszyscy radni 
stanowiąc quorum do podejmowania 
uchwał. Podczas sesji zostały podjęte 
następujące  uchwały;
- w sprawie zmiany wieloletniej pro-
gnozy Finansowej Gminy Radwanice 
na lata 2016-2033,
- w sprawie zmiany budżetu Gminy na 
rok 2016, 

- w sprawie przyjęcia Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji, 
- w sprawie zmiany Uchwały nr 
VII/25/11 Rady Gminy w Radwani-
cach z dnia 25 maja 2011 r.  w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia przed-
szkola gminnego,
- w sprawie ustalenia wysokości sta-
wek opłat za zajecie pasa drogowego,
- w sprawie rozpatrzenia skarg.
Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

W dniu 28 listopada 2016 roku  
odbyła się XVI sesja Rady Gminy. 
Na posiedzeniu obecni byli wszyscy 
radni. Podczas sesji podjęte zostały 
uchwały:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2016-2033,
- w sprawie zmiany budżetu na 2016r.,
- w sprawie zmiany statutu GOPS,
- w sprawie programu opieki nad za-
bytkami dla Gminy Radwanice na lata 

2016-2019,
- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
będącej podstawą do ustalenia podatk 
rolnego na rok podatkowy 2017,
- w sprawie zatwierdzenia Wielo-
letniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Rad-
wanice na lata 2017-2021.
Wszystkie uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie.

Daria Ciosek

Szanowni Państwo

 Kolejny rok naszej współpracy dobiega końca. To dobry czas na podsu-
mowanie zadań inwestycyjnych oraz zaangażowania w działalność kulturalną  
i społeczną. 
 Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, sołtysom, Radzie Gmi-
ny, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych oraz urzędnikom 
za realizację zadań, które przyczyniają się do lepszego życia w naszej gminie. 
 Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że jesteśmy dobrze 
przygotowani pod względem merytorycznym jak i planistycznym do dalszych 
działań zmierzających do rozwoju naszej gminy. Przez ostatnie dwa lata przy-
gotowaliśmy i uchwaliliśmy dokumenty strategiczne (Strategię Rozwoju Gmi-
ny na lata 2015-2023, Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023, Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020), które są niezbędne do rea-
lizacji zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych. 
Aktualnie jesteśmy na etapie sporządzania nowego  Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Począwszy od roku 2015 

przystąpiliśmy również do porządkowania planów zagospodarowania przestrzennego. Cel, jaki sobie okre-
śliliśmy to objęcie planem całego obszaru gminy. 

Pozdrawiam
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
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    PROJEKT GMINY RADWANICE NA PIERWSZYM MIEJSCU         
    W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

    „GMINA POLSKA” - WYWIAD Z WÓJTEM GMINY

Julita Wrzesińska

@

Szanowni Państwo jest nam niezmier-
nie miło poinformować, że projekt 

Gminy Radwanice pn.: ,,Wdrożenie e-
-usług publicznych w Gminie Radwa-
nice” złożony w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 
znalazł się na pierwszym miejscu na 

,,Liście projek-
tów, które speł-
niły kryteria wy-
boru projektów  
i uzyskały kolej-
no największą 
liczbę punktów, 
z wyróżnieniem 
projektów wy-
branych do dofi-

nansowania”. W ramach realizacji tego 
przedsięwzięcia przewiduje się two-
rzenie lub rozwój usług publicznych  
w zakresie e- administracji, dostępu do 
informacji przestrzennej, bezpieczeń-
stwa kryzysowego oraz zwiększenie 
uczestnictwa mieszkańców w proce-
sach podejmowania decyzji. Całkowita 
wartość projektu to 1 039 350,00 zł. 
natomiast kwota dotacji to 883 447,50 
zł. W ramach projektu przeprowadzo-
na zostanie zmiana oprogramowania  
w zakresie obsługi finansowo-księgo-
wej Radwanice i jej jednostek organiza-
cyjnych, wymiana sprzętu komputero-
wego i serwera głównego. Ponadto dla 
usprawnienia pracy urzędu jak rów-
nież zwiększenia dostępu do urzędu 

głównie w sferze e-usług przewidzia-
no około 14 usług w zakresie obsza-
ru finansowego w tym m.in. złożenie 
deklaracji na podatek rolny, leśny, od 
nieruchomości, o wielkości gospo-
darstwa rolnego, użytków rolnych, 
wydaniu zaświadczenia o zaleganiu/
niezaleganiu w podatkach itp. w zakre-
sie obszarów spraw ogólnych przewi-
dziano 15 usług w tym m.in. zgłaszanie 
propozycji atrakcji turystycznych, inf.  
o działaniach rady gminy, opłaty za 
miejsca pogrzebowe na cmentarzu itp. 
W zakresie partycypacji społecznej ok. 
12 usług w tym m.in. złożenie wniosku 
do projektu budżetu, złożenie petycji, 
konsultacje społeczne.  

W listopadowym numerze ogól-
nopolskiego miesięcznika „Gmina 

Polska” ukazał sie artykuł i wywiad 
z Wójtem Gminy Radwanice. Poniżej 
przedstawiamy Państwu tereść artykułu 
jaki ukazał się pod nazwą „Liderzy sło-
necznej energii”.

To gmina będąca przykładem rozwo-
jowej ciągłości, wieloletniego dobrego 
zarządzania, pomysłowości i zarad-
ności. Świadczą o tym m.in. metalowe 
słonie wykonane na cześć zdobytego  
w roku 1974 tytułu Krajowego Wice-
mistrza Gospodarności oraz późniejsze 
spektakularne osiągnięcia miejscowe-
go samorządu. A dzisiejsze Radwani-
ce to gmina innowacyjnie zarządza-
na, gdzie konsekwencja idzie w parze  
z zapobiegliwością, pracowitością i ot-
wartością na wyzwania niesione przez 
XXI wiek. W roku 2010 w rankingu „Eu-
ropejski Samorząd” dziennika „Rzecz-
pospolita”, wyróżniającym gminy najle-
piej pozyskujące i wydające finansowe 
środki unijne, Radwanice w kategorii 
gmin wiejskich zajęły 14. lokatę w kraju 
(na 1576 samorządów), a w roku 2011 
w tym samym rankingu gmina upla-
sowała się na drugiej pozycji w Polsce  
i oczywiście pierwszym w wojewódz-
twie dolnośląskim. Także w roku 2011 
Radwanice zostały laureatem nagro-
dy „Dolnośląski Gryf” za efektywność 
w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy. 
Dzisiejsza gmina Radwanice zarzą-

dzana jest energicznie i nowocześnie, 
a podejście do środowiska naturalne-
go jest przykładem dla wielu innych 
samorządów. – Wybudowaliśmy farmę 
fotowoltaiczną w Buczynie i była to 
pierwsza tak duża farma na Dolnym 
Śląsku – mówi wójt Paweł Piwko. – Od 
tego czasu zainteresowanie naszą gmi-
ną bardzo wzrosło, kolejnych osiem 
farm przechodzi etapy procedowania  
i wydawania pozwoleń na budowę. 
Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że 
gmina Radwanice położona jest w naj-
lepiej nasłonecznionej części regionu 
i trzeba z tego skorzystać. Poza tym 
panele fotowoltaiczne nie budzą tylu 
sprzeciwów i kontrowersji co na przy-
kład wiatraki. To czysta energia uzy-
skiwana ze słońca, idziemy w dobrym 
kierunku, bowiem odnawialne źródła 
energii to nasza przyszłość i wypeł-
nianie unijnych zobowiązań. W gminie 
Radwanice, jak w każdym roku, także 
w 2016 najważniejsze są inwestycje. 
– Kładziemy duży nacisk na gospodar-
kę wodno-ściekową – podkreśla wójt 
Paweł Piwko. – W tej kadencji zamie-
rzamy wybudować dwie oczyszczalnie 
ścieków i w tym roku rozpoczęła się 
budowa pierwszej z nich. Poza tym 

przystąpiliśmy do wymiany azbesto-
wych sieci wodociągowych. Corocznie 
kanalizujemy jedną z naszych miejsco-
wości, to główny priorytet mój i naszej 
rady gminy. Ponadto przygotowujemy 
projekt termomodernizacji – wymiany 
źródeł ciepła – w jednej z naszych szkół 
i liczę na dofinansowanie tego zadania. 
Staramy się również o środki zewnętrz-
ne na przeprowadzenie projektu  
e-urząd i przystąpimy do opracowa-
nia lokalnego programu rewitalizacji.
Kiedyś były prezydent USA Bill Clinton, 
pytany o to, co jest najważniejsze w ży-
ciu państwa, powiedział m.in.: „Przede 
wszystkim gospodarka, głupcze”. 
W gminie Radwanice wójt, jego współ-
pracownicy i radni dobrze o tym wie-
dzą. – Przygotowujemy obszar pod 
strefę przemysłową, lokalizacja jest 
dobra, przy głównym węźle budowanej 
drogi S3 i drogi krajowej nr 12. Chcemy, 
aby w przyszłości było to 160 ha pod 
przemysł – wyjaśnia Paweł Piwko. 

Źródło:www.gminapolska.com
/radwanice-liderzy-slonecznej-energii
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    PORZĄDKOWANIE PLANÓW  
    ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Aby zachować ład prze-
strzenny na danym te-

renie Gmina opracowuje 
Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania 
przestrzennego, a następnie 
Miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego.

Co to takiego?
Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego (SU-
iKZP), najczęściej określane 

w skrócie jako studium uwa-
runkowań lub studium – to 
dokument sporządzany dla 
całego obszaru gminy, okre-
ślający w sposób ogólny po-
litykę przestrzenną i lokalne 
zasady zagospodarowania 
(pl.wikipedia.org).
Studium, jako dokument 
ukierunkowujący wszystkie 
działania związane z zago-
spodarowaniem przestrzeni 
stanowi zbiór ogólnych wy-
tycznych dla opracowania:

•      planów miejscowych;
•  programów inwestycyj-
nych i operacyjnych;
• innych przedsięwzięć 
związanych z zarządzaniem 
przestrzenią stanowiących 
instrumenty realizacji przy-
jętej polityki przestrzennej.
Miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzenne-
go (potocznie: plan miejsco-
wy, MPZP) jest to akt prawa 
miejscowego przyjmowany 
w formie uchwały rady gmi-

ny, określający przeznacze-
nie, warunki zagospodaro-
wania i zabudowy terenu, 
a także rozmieszczenie in-
westycji celu publicznego. 
Składa się z części tekstowej 
(uchwała) oraz graficznej 
(załącznik do uchwały) (pl.
wikipedia.org).
Gmina Radwanice w 54% 
posiada pokrycie miejsco-
wymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego (jest 
to 11 miejscowych planów). 

Rys. 1 Aktualny stan prawny MPZP
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Na pozostałych obszarach 
stanowiących 46% po-
wierzchni gminy wydawane 
są decyzje o warunkach za-
budowy (sytuację przedsta-
wia rys. nr 1).
CYFRYZACJA PLANÓW
W roku 2016 Gmina przystą-
piła do cyfryzacji aktualnych 
miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzen-
nego.
Wszystkie aktualne miej-
scowe plany i studium 
można podejrzeć bez od-
wiedzania Urzędu Gminy, 
na stronie internetowej 
www.radwanice.pl w za-
kładce: Miejscowe Plany 

Zagospodarowania Prze-
strzennego, lub bezpo-
średnio na stronie  http://
mapa.inspire-hub.pl/#/
gmina_radwanice, gdzie 
wystarczy wpisać numer 
działki, która nas interesuje 
i jej obręb.
Dzięki cyfryzacji miejsco-
wych planów zagospoda-
rowania przestrzennego 
interesanci Urzędu Gminy 
Radwanice mogą liczyć na 
ekspresowe wręcz wydanie 
wypisu czy wyrysu z MPZP, 
tak bardzo potrzebnych przy 
planowaniu budowy domku, 
czy realizacji jakiegoś przed-
sięwzięcia.

W związku z ciągłym rozwo-
jem naszej gminy niezbędne 
jest wprowadzanie zmian 
i aktualizacji do studium  
i miejscowych planów. Obec-
nie jesteśmy na końcowym 
etapie uchwalenia nowego 
„Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego obrębów Radwanice  
i Pudło” oraz opracowuje-
my aktualizację Studium. 
W sierpniu tego roku zo-
stał opracowany Wielolet-
ni program sporządzania 
miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzen-
nego w gminie Radwanice, 
który zobrazowuje kolejność 

opracowywania i uchwala-
nia nowych planów. Celem 
jest objęcie pięcioma Miej-
scowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego 
100% obszaru Gminy Rad-
wanice. Po obrębach Rad-
wanice i Pudło przyjdzie 
kolej na Lipin, Drożów, 
Drożynę i Przesieczną, 
co związane jest głównie 
z budową nowej drogi S3  
i stworzeniem terenów prze-
mysłowych w okolicy drogi 
ekspresowej. Przedstawioną 
sytuację obrazuje rysunek 
(rys. nr 2).

Paulina Bilińska

Rys.  2 Docelowy stan prawny MPZP
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W dniu 22 września 2016 r. został pod-
pisany akt notarialny, w którym Agen-
cja Nieruchomości Rolnych we Wroc-
ławiu nieodpłatnie przekazuje Gminie 
Radwanice dwie działki: działka nr 
362/25 obręb Radwanice i 246 obręb 
Nowa Kuźnia. Obie działki przekazano  
w celu zaspokojenia sportowych po-
trzeb społeczności lokalnej.

Łączna wartość 
przekazanych działek 
to 63.301,44 zł:

•   42.891,36 zł 
     – dz. 246 
     o powierzchni 1,52 ha,
•   20.410,08 zł 
   – dz. 362/25 
    o powierzchni 0,7233 ha. 

    NOWE DZIAŁKI OD ANR

Paulina Bilińska

UCHWAŁA W SPR. GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKALNYM

Rada Gminy w Radwanicach na sesji 
w dniu 28 listopada 2016 r. podjęła 

uchwałę nr XVI/97/16 w sprawie za-
twierdzenia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Radwanice na lata 

2017 – 2021. Program ten, poza okre-
śleniem wielkości  oraz stanu technicz-
nego zasobu mieszkaniowego Gminy, 
analizuje potrzeby oraz plan remon-
tów w kolejnych latach, przedstawia 
planowaną sprzedaż mieszkań, okre-

śla zasady polityki czynszowej oraz 
inne działania związane z gospodarką 
mieszkaniową.

Poniżej przedstawiamy zestawienie ilościowe mieszkań 
należących do Gminy Radwanice. Aktualnie są to 34 mieszkania, 

na które składa się 15 mieszkań socjalnych i 19 komunalnych.
Lp. MIEJSCOWOŚĆ ILOŚĆ MIESZKAŃ 

KOMUNALNYCH
ILOŚĆ MIESZKAŃ 

SOCJALNYCH
1. BUCZYNA 2 1

2. DROŻÓW 1 0

3. KŁĘBANOWICE 0 1

4. RADWANICE 10 12

5. SIEROSZOWICE 3 1

6. STROGOBORZYCE 3 0

Od 01 stycznia 2017 roku ulegają zmia-
nie stawki bazowe za wynajem lokali  
i wynoszą odpowiednio:
• 4,00 zł za 1 m2 
– wynajem mieszkania komunalnego
• 1,80 zł za 1 m2 
– wynajem mieszkania socjalnego.

Paulina Bilińska
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UCHWAŁA W SPR. GOSPODAROWANIA ZASOBEM MIESZKALNYM

    ZWROT CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO

UWAGA ROLNICY! Przypominamy, iż każdy rol-
nik, który chce odzyskać 

część środków finansowych 
wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej 
(powinien zbierać faktury VAT) 
Najbliższy termin to 1-28 lute-
go 2017 r., gdzie należy złożyć 
odpowiedni wniosek do Wójta 
Gminy  wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami) stanowiący-

mi dowód zakupu oleju napę-
dowego w okresie od 1 sierp-
nia 2016 r. do 31 stycznia 
2017 r. (druk wniosku dostęp-
ny w Urzędzie Gminy pok. nr 
5 oraz na stronie internetowej  
w zakładce „druki do pobra-
nia”). Rząd opracował właśnie 
projekt rozporządzenia doty-
czący przyszłorocznych pla-
nów zwrotu akcyzy. Z opubli-

kowanego dokumentu wynika, 
że stawka zwrotu części podat-
ku akcyzowego zawartego w 
paliwie zużytym w produkcji 
rolniczej ma wynieść 1 złoty do  
1 litra, a zatem tak samo jak  
w 2016 roku.

ZWROT AKCYZY Marta Młodecka

W bieżącym roku Gminna Spół-
ka Wodna w Radwanicach 

przeprowadziła konserwację ro-
wów melioracyjnych na odcinku 
7.570mb w miejscowościach: Rad-
wanice, Kłębanowice i Nowa Kuź-
nia. Konserwacji poddano rowy bę-
dące własnością członków spółki 
wodnej oraz Starosty Polkowickie-
go. Łączny koszt prac wyniósł blisko  
71 tys. zł. Środki na wykonanie prac 
pozyskane zostały: z budżetu Staro-

sty Polkowic w wysokości 10.000 zł,  
z budżetu Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego, w wysokości 25.000.zł,  
z budżetu Wojewody dolnośląskiego  
w wysokości 32.222 zł. oraz ze skła-
dek członków spółki wodnej. Prace 
wykonywano na rowach będących w 
różnym stanie. Niektórych rowów nie 
konserwowano kilkanaście lat. Biorąc 
pod uwagę, to że podczas konserwa-
cji nie należy przekraczać głębokości 
odmulania powyżej 0,4m, dla niektó-

rych rowów było to niewystarczające 
i należy je powtórnie konserwować  
w przyszłym lub następnym sezonie. 

    SPÓŁKA WODNA, MELIORACJE - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

Rów R- A5, R-A6 dz. nr 124, 247 obręb 
Nowa Kuźnia - przed konserwacją

Rów R- A5, R-A6 dz. nr 124, 247 obręb 
Nowa Kuźnia - po konserwacji

Rafał Sip

Zachęcamy 
do zapisywania się 

w szeregi członków Gminnej Spółki 
Wodnej w Radwanicach 

i zgłaszania rowów,  
które wymagają konserwacji.  

Składka to tylko 8 zł za 1ha/rok.

Rów R-2, dz. nr 94 obręb Nowa Kuźnia – po konserwacjiRów R-2, dz. nr 94 obręb Nowa Kuźnia – przed konserwacją
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    APLIKACJA MOBILNA ZGZM

ZGZM uruchomił nową aplikację mobilną! Dzięki „ZGZM App.” szybko 
dowiemy się, gdzie wyrzucić niepotrzebny przedmiot, poznamy obo-

wiązujące na naszym terenie zasady segregacji odpadów lub sprawdzimy 
termin odbioru śmieci i harmonogram pracy Gratowozu. Ponadto aplika-
cja umożliwia zlokalizowanie wszystkich Osiedlowych Punktów Selek-
tywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych na ternie 
Związku Gmin Zagłębia Mie-
dziowego. Za pomocą apli-
kacji, można też zamówić 
dodatkową usługę, spraw-
dzić dojazd do Centralnego 
PSZOK-u lub po prostu po-
czytać ciekawostki, związa-
ne z recyklingiem odpadów.  
Zachęcamy naszych miesz-
kańców do pobrania i za-
instalowania aplikacji na 
swoich telefonach komór-
kowych, smartfonach czy  
też tabletach. ZGZM App. 
można bezpłatnie ściągnąć 
w sklepach Google Play – 
dla urządzeń pracujących 
na systemie Android oraz  
w App Store – dla urządzeń 
Apple’a.

fot.: ZGZM

Danuta Czuchro

    ODPADY W JAKUBOWIE

W związku ze składowaniem od-
padów na prywatnych działkach 

w Jakubowie bez wymaganego zezwo-
lenia, Urząd Gminy wszczął postępo-
wanie administracyjne w przedmiocie 
wydania decyzji nakazującej usunięcie 
zgromadzonych odpadów. W ramach 
postępowania powiadomione zostały 

instytucje, które mają uprawnienia do 
przeprowadzania kontroli. Odbyło się 
spotkanie Rady Gminy z przedsiębior-
cą i właścicielem nieruchomości na 
którym zawarte zostało porozumienie 
dotyczące uprzątnięcia terenu w ter-
minie do 31 marca. W dniu 15 grudnia 
br. wydana została decyzja nakazująca 

usunięcie odpadów z miejsca nieprze-
znaczonego na ich składowanie z ter-
minem wykonania do 31 marca 2017 
roku. Decyzję otrzymał właściciel firmy 
Eko-Trans-Bud, który zgromadził odpa-
dy oraz właściciel działek.

Danuta Czuchro

    UWAGA! NIE BĘDZIE KSIĄŻECZEK OPŁAT!

fot.: ZGZM

Drodzy mieszkańcy informujemy, że w związku z bardzo małym zain-
teresowaniem w nowym 2017 roku nie będzie książeczek opłat za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
W związku z powyższym prosimy o wnoszenie opłat na swoje indywidu-
alne konta za pośrednictwem banku, zleceń stałych itp. 

źródło:www.zgzm.pl
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  USŁUGI DODATKOWE - KOSZT DZIERŻAWY POJEMNIKÓW

Obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych spoczywa na właścicielu nieru-
chomości. ZGZM  świadczy usługę dodatkową w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania 

odpadów komunalnych.

Na podstawie Uchwały NR VIII/59/16 
Zgromadzenia ZGZM z dnia 22 czerw-
ca 2016 r. w sprawie określenia rodza-
jów dodatkowych  usług świadczonych 
przez  ZGZM w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz  wysokości cen za 
te usługi określa się rodzaje dodatko-
wych usług świadczonych, w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, sposób ich 
świadczenia oraz  wysokość cen za te 
usługi. 

Cena za wykonanie usługi wyposa-
żenia nieruchomości w pojemniki 
wynosi:
1) dla  właścicieli zamieszkałych 
nieruchomości, w zabudowie jedno-
rodzinnej:
a) 1,50 zł miesięcznie za każdy pojem-
nik na odpady zmieszane o pojemności  
0,12 m3
b) 3,00 zł miesięcznie za każdy pojem-
nik na odpady zmieszane o pojemności  
0,24 m3
2) dla właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych, w zabudowie wieloro-
dzinnej:
a) 10,00 zł miesięcznie za każdy pojem-
nik na odpady zmieszane o pojemności  
1,1 m3
b) 99,00 zł miesięcznie za każdy pojem-
nik na odpady zmieszane o pojemności  
5 m3
3) dla właścicieli nieruchomości nie-
zamieszkanych objętych systemem:
a) 10,00 zł miesięcznie za każdy pojem-
nik na odpady zmieszane o pojemności 
1,1 m3
b) 10,00 zł miesięcznie za każdy po-
jemnik na odpady selektywne o pojem-

ności 1,1 m3
Zapotrzebowanie na wykonanie usłu-
gi, należy zgłosić pracownikom Biura 
Związku. W przypadku możliwości 
skorzystania z  usługi, z właścicielem 
nieruchomości zawierana jest  umowa. 
Właściciel nieruchomości dokonuje od-
bioru pojemnika we własnym zakresie.
ZGZM świadczy usługę dodatkową  
w zakresie podstawienia kontenera 
przeznaczonego na odpady budowlane 
i rozbiórkowe z remontów prowadzo-
nych samodzielnie przez właściciela 
nieruchomości oraz transportu tego 
kontenera wraz z zebranymi w nim 
odpadami do miejsca ich zagospodaro-
wania.
1. Cena za wykonanie usługi pod-
stawienia kontenera na odpady 
budowlane i rozbiórkowe oraz 
transportu tego kontenera wraz  
z zebranymi w nim odpadami do 
miejsca ich zagospodarowania wy-
nosi:
1) dla właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych:
a) 149,00 zł za kontener o pojemności 
do 1m3
b) 490,00 zł za kontener o pojemności 
7 m3
2) dla właścicieli nieruchomości nie-
zamieszkanych objętych systemem:
a) 198,00 zł za kontener o pojemności 
do 1m3
b) 652,00 zł za kontener o pojemności 
7 m3
Zapotrzebowanie na wykonanie usługi, 
należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta 
prowadzonym przez firmę obsługującą 
system gospodarki odpadami komunal-
nymi. Dostarczenie kontenera nastąpi  
w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia zapotrzebowania. Właś-
ciciel nieruchomości może korzystać  
z kontenera  przez  okres  do  10  dni  
roboczych,  liczony od dnia podstawie-
nia kontenera. 

ZGZM świadczy usługę dodatkową 
w zakresie  podstawienia pojemnika 
przeznaczonego na odpady zielone 
oraz transportu zebranych w nim od-
padów do miejsca zagospodarowania.
1. Cena za wykonanie usługi podsta-
wienia pojemnika na odpady zielo-
ne oraz transportu  zebranych w nim 
odpadów do miejsca zagospodaro-
wania wynosi:
1) dla właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych:
a) 9,90 zł za każdorazowe podstawie-
nie i odbiór pojemnika o pojemności 
0,24 m3
2) dla właścicieli nieruchomości nie-
zamieszkanych objętych systemem:
a) 13,20 zł za każdorazowe podstawie-
nie i odbiór pojemnika o pojemności 
0,24 m3
b) 55,00zł za każdorazowe podstawie-
nie i odbiór pojemnika o pojemności  
1 m3
c) 60,50 zł za każdorazowe podstawie-
nie i odbiór pojemnika o pojemności 
1,1 m3
d) 385,00 zł za każdorazowe podsta-
wienie i odbiór pojemnika o pojemno-
ści 7 m3
Zapotrzebowanie na wykonanie usłu-
gi, należy zgłosić telefonicznie, drogą 
elektroniczną, pisemnie lub osobiście  
w Biurze Obsługi Klienta  prowadzo-
nym przez firmę obsługującą system 
gospodarki odpadami komunalnymi.  
Dostarczenie pojemnika nastąpi w ter-
minie do 2 dni roboczych od dnia zgło-
szenia zapotrzebowania, natomiast 
odebranie nastąpi w terminie do 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia takiej po-
trzeby.

Danuta Czuchro

żródło:www.zgzm.pl
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   WAŻNY TEMAT
    DRODZY MIESZKAŃCY - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !!!

Rozpoczął się okres zimowy. Większość z Państwa jest przygotowanych na zbliżającą się falę mrozów i opadów 
śniegu.  Większość z Was posiada odpowiednie warunki by przetrwać ten trudny okres, są jednak wśród nas 

osoby pozbawione takiego zabezpieczenia. Ich sytuacja życiowa - choroba, niepełnosprawność, wiek, samotne 
zamieszkanie oraz ubóstwo powodują, iż nie poradzą sobie z panującą aurą. 

Czekamy na Państwa informacje 
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rad-
wanicach (czynne od pon. do pt. w godz. 7.30-
15.30, śr. od 8.00 – 16.00) Tel. 76 759 – 20 - 29,  
76 831 - 13 - 68
2.   Policja (całodobowo) 997
3.  Ogólnopolska infolinia dotycząca osób bez-
domnych pod całodobowym bezpłatnym nr. tel. 
można uzyskać informacje o możliwości pomocy 
osobom bezdomnym (tel. 800 100 022).

POWIAT POLKOWICKI
Noclegownia 
„Dom dla Bezdomnych”
– 19 miejsc dla mężczyzn
59-101 Polkowice, 
ul. Spokojna 1, 
tel. 76 724 67 01

POWIAT GŁOGOWSKI
Kuchnia Brata Alberta 
– 200 posiłków dziennie
67-200 Głogów, 
pl. Kard. Wyszyńskiego 1, 
tel. 76 833 88 75
Parafia Rzym.-Kat. p.w. Naj-
świętszej Maryi Panny Kró-
lowej Polski

Dom Samotnej Matki 
z Dzieckiem 
– 50 miejsc dla matek z 
dziećmi, 10 dla bezdomnych 
kobiet, 67-200 Głogów, ul. 
Folwarczna 50, 
tel. 76 833 35 00
MONAR - MARKOT 
Regionalne Centrum Pomo-
cy Bliźniemu

Noclegownia im. Brata 
Alberta 
– Przytulisko dla najuboż-
szych im. Św. Siostry Fausty-
ny  – 80 miejsc dla mężczyzn,  
67-231 Żukowice 139,  
tel. 76 831 43 88 
Stowarzyszenie „Bractwo 
Jana Pawła II” przy Parafii 
Rzym.-Kat. p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Głogowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach apeluje o szczególną wrażliwość 
społeczeństwana na los ludzi nieradzących sobie z problemami życia dnia codziennego.

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH 

Pamiętajcie o nich…. Wasza obojętność może przyczynić się do tra-
gedii. Gdzieś w waszym sąsiedztwie ludzie może marzną. Pomóżmy 
im w miarę naszych możliwości, a jeśli są one niewystarczające, jeśli 
zauważacie osoby pozostające bez schronienia, wymagające pomocy 
zawiadomcie odpowiednie służby. Bez państwa wsparcia, pomocy  
i życzliwości nie jesteśmy w stanie dotrzeć do osób wymagających 
wsparcia. Częstokroć wynika to z ich wstydu i niechęci do sięgania 
po dostępną pomoc, czasami z niewiedzy, gdzie się po nią udać. 

GOPS w Radwanicach

    SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE - PODSUMOWANIE

Poprzez szczepienie przeciw grypie 
możemy skutecznie przygotować 

się do sezonu zachorowań na grypę. 
Obecnie w naszej gminie realizowany 
jest program profilaktycznych szcze-
pień ochronnych przeciw grypie dla 
osób powyżej 60 roku życia oraz 
osób niepełnosprawnych na lata 
2016-2018.
Szczepienia dla w/w mieszkańców są 
bezpłatne i  finansowane z budżetu 
Gminy  Radwanice. Prowadzone są  
w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach 
od 12 października i trwają do koń-
ca  grudnia b.r. Do dnia 9.12.2016 r.  
w ramach programu zaszczepiono  
i przebadano 112 osób.

Program został skierowany do kobiet  
i mężczyzn powyżej 60. roku życia oraz 
osób niepełnosprawnych bez ograni-
czeń wiekowych (z wyrażeniem zgody 
przez rodzica, lub opiekuna prawne-
go) zamieszkałych i zameldowanych 
na terenie Gminy Radwanice. Popula-

cja objęta programem stanowi 
grupę osób, u których ryzyko 

powikłań pogrypowych jest większe,  
a sam przebieg leczenia jest trudniejszy  
i wymaga większych kosztów. Grypa, to 
często lekceważona choroba, która rok 
rocznie przynosi spore żniwo poszko-
dowanych. Głównym celem bezpłatnych 
szczepień jest ochrona osób, które są ob-
jęte największym ryzykiem powikłań.  
U niektórych ludzi grypa może dopro-
wadzić do poważnych chorób, takich 
jak zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc 
i zapalenie mięśnia sercowego, sta-
nowiących bezpośrednie zagrożenie 
życia. W przypadku wystąpienia powi-
kłań często niezbędna jest hospitaliza-
cja. Poza wirusem grypy istnieje wiele 
innych wirusów, które powodują obja-
wy podobne do grypy dlatego nie nale-
ży jej mylić z przeziębieniem. W zależ-
ności od wieku pacjenta i jego ogólnego 
stanu zdrowia przebieg choroby może 
być różny. 

Realizowany przez nas program ma 
charakter interwencji realizowanej  
w obszarze profilaktyki wstępnej, któ-
rej celem jest zapobieganie wystąpie-

niu zachorowania lub zła-
godzenie jego przebiegu 
i ewentualnych skutków ubocznych. 
Szczepienia przeciwko grypie są po-
wszechnie uznaną metodą profilaktyki  
i kontroli grypy. Dzięki szczepieniom 
ochronnym przeciw grypie można 
uniknąć kosztów leczenia, a w ciężkich 
przypadkach również kosztów leczenia 
szpitalnego. Szczepienia ochronne nie 
tylko przyczyniają się do ograniczenia 
zachorowań i skutków społeczno – eko-
nomicznych związanych z chorobami 
zakaźnymi, ale także sprzyjają dalszej 
poprawie zdrowia publicznego. Prowa-
dzenie programów profilaktycznych nie 
tylko przyczynia się do zmniejszenia za-
chorowalności na grypę, ale również ich 
powikłań.

Dbajmy o nasze zdrowie! 
Zachęcamy do uczestnictwa w realizacji programu  
naszych mieszkańców powyżej 60. roku życia i osoby 
niepełnosprawne.
                                                      Wójt Gminy Radwanice
                                                                    Paweł Piwko

Jolanta Mielnik
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  DZIKIE ZWIERZĘTA ZIMĄ

Na zewnątrz zrobiło się bardzo zim-
no, zwierzęta przygotowują się do 

przetrwania zimy w różny sposób. Naj-
częściej jest to przywdziewanie przez 
ssaki zimowego futra co ma miejsce  
w odniesieniu do niemal wszystkich 
naszych ssaków dziko żyjących. 
Inne zwierzęta jak np. jeże, niedźwie-
dzie, borsuki, jenoty, gromadzą na zimę 
dodatkowo energię w postaci tłuszczu 
oraz zapadają w sen zimowy tzw. hiber-
nacje. W stan hibernacji zapadają rów-
nież zwierzęta zmiennocieplne – płazy 
i gady, a także owady i część ryb, oprócz 
ryb drapieżnych (szczupaki, okonie, 
sandacze) które żerują przez cała zimę 
– nawet jeżeli występuje pokrywa lo-
dowa. Bardzo ciekawe jest jak przezy-
wają zimę znane nam osy i szerszenie. 
Otóż zimę przeżywają jedynie królowe 
gniazd, ukryte np. w dziuplach drzew. 
Pozostałe osy, czy szerszenie giną po 
nastaniu chłodów. Wiosną każda kró-
lowa buduje zaczątek nowego gniaz-
da, składa jaja i wychowuje robotnice. 
Do momentu wychowania robotnic 
wszystkie prace (budowanie gniazda, 
zdobywania pożywienia) wykonuje 
sama. W czasie zimy wiele osób za-
czyna dokarmiać dzikie zwierzęta. Nie 
każdy jednak wie, że nie wszystko, co 
wydaje nam się dobre dla dzikich zwie-
rząt, takie w istocie jest. Dokarmianie 
zwierząt w okresie realnej zimy jak 
najbardziej ma sens. Bez naszej pomo-
cy wiele zwierząt po prostu sobie nie 
radzi. Narażone na śmierć są przede 
wszystkim mniej doświadczone, stare 
bądź osłabione zwierzęta. Karmienie 
musi odbywać się kiedy faktycznie za 
oknem jest zima, to znaczy kiedy wy-
stępuje wysoka pokrywa śniegu. Bez 
wsparcia ludzi zwierzęta mają mniej-
sze szanse na przeżycie w okresie 
mrozów i obfitych opadów śniegu. Naj-
bardziej powszechne jest dokarmianie 

ptaków. Należy jednak pamiętać, iż 
dokarmianie ptaków nie zawsze jest 
wskazane. W okresie gdy temperatu-
ry są dodatnie i nie ma śniegu może 
to doprowadzić do negatywnych kon-
sekwencji: Przyzwyczajenia zwierząt 
(synantropizacji) do łatwego pokarmu 
oraz stłumienia ich instynktów, przez 
co stają się niesamodzielne. Ponadto 
przy temperaturach dodatnich karmni-
ki dla ptaków nie podlegają naturalnej 
„dezynfekcji” której dokonuje mróz,  
i mogą stać się miejscem rozprzestrze-
niania chorób. Co jakiś czas należy 
karmniki czyścić z resztek jedzenia  
i odchodów. Ponadto rozpoczęte do-
karmianie należy prowadzić systema-
tycznie, gdyż ptaki szybko się przyzwy-
czajają i przerwanie karmienia tworzy 
dezorientację ptaków które będą ocze-
kiwać na wyłożenie karmy i nie będą 
same szukać pokarmu. Niewskazane 
jest podawanie ptakom słoniny czy in-
nych tłuszczów które były solone. Może 
to powodować zwiększone pobieranie 
wody przez ptaki i ryzyko łatwiejsze-
go zamarznięcia podczas sinych mro-
zów. Dokarmianie to nie tylko sposób 
na zrobienie czegoś pożytecznego  

i wartościowego, ale również okazja na 
pogłębienie wiedzy o ptakach oraz ich 
różnorodności - powyżej gatunki siko-
rek występujące w Polsce.

Odnośnie dokarmiania dziko żyją-
cych ssaków takich jak sarny, je-

lenie, daniele, dziki, sprawa jest nieco 
bardziej skomplikowana. Chęć dokar-
miania takich zwierząt należy skon-
sultować z leśnikiem lub myśliwym. 
Wskażą oni miejsce gdzie można wy-
kładać karmę i jaką. Dokarmianie dzi-
kich ssaków powinno odbywać się na 
terenach leśnych, w przygotowanych 
do tego paśnikach bądź wyznaczonych 
miejscach wyłożenia pokarmu. Nie-
umiejętne dokarmianie zwierząt może 
doprowadzić np. do uzależniania zwie-
rząt od ludzi, migracji dzikich zwierząt 
w pobliże zabudowań co może powo-
dować zagrożenie np. ze strony niedo-
pilnowanych psów, mogących atako-
wać zwierzęta. Migracja zwierząt z ich 
naturalnych ostoi może powodować 
również szkody wyrządzane w upra-
wach polowych.

Rafał Sip

Zdj.: http://fotoforum.gazeta.pl
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Mieszkańcy Jakubowa w czynie społecznym w Radwanicach  - rok 1980

Mieszkańcy w czynie społecznym podczas remontu drogi - rok 1971

Jakubów niem. Jakobskirch - 
w latach 1945-1950 wieś na-
zywano Dębiną. Nazwa miej-
scowości Jakubów pochodzi 
od świętego Jakuba, patrona 
miejscowego kościoła, który 
według kronikarza parafii, ks. 
J. Górlicha (proboszcz parafii 
w latach 1934 – 1940) istniał 
już od 991 roku. 
Jakubów był dawną gminą 
wiejską istniejącą w latach 
1945-1954, która powstała 
po II wojnie światowej na te-
renie tzw. Ziem Odzyskanych. 
Początkowo w miejscowości 
znajdowała się siedziba władz 
gminy, następnie od 1946 były 
nią Radwanice. Według stanu  
z 1 lipca 1952 r. gmina składa-
ła się z 13 gromad: Buczyna, 
Drożów, Drożyna, Jabłonów, 
Jakubów, Kłębanowice, Lipin, 
Łagoszów Wielki, Nowa Kuź-
nia, Nowy Dwór, Przesieczna, 
Radwanice i Sieroszowice. 
Na szczególną uwagę w miej-
scowości zasługuje obecne 
sanktuarium - kościół pw. Św. 
Jakuba Apostoła. Jego gotycka 
forma zachowała się od roku 
1376.  Obok kościoła znajdu-
je się wieża datowana na rok 
1103 (wieża ta miała służyć 
za schronienie podczas na-
padów). Po lewej stronie od 
wejścia znajduje się kapli-
ca cmentarna wybudowana  
w 1752 r. Przy kościele usy-
tuowana jest plebania pocho-
dząca z XVIII w.  Nieopodal 
kościoła znajduje się znane 
już od XII w. cudowne źródeł-
ko, miejsce do którego do cza-
sów obecnych udają się pątni-

cy z całego świata. W 1367 r. 
w miejsciowości znajdował 
się gotycki zamek, który po-
wstał z inicjatywy rycerskie-
go rodu von Rechenberg.  
W zamku rycerstwo Księ-
stwa Głogowskiego uwięziło 
Henryka V Żelaznego. Za-
mek będący już w ruinie zo-
stał rozebrany w roku 1887.  
W pierwszej połowie XVI w. 
w Jakubowie wzniesiono pa-
łac ufundowany przez ród 
von Unwurde. Późniejszym 
właścicielem była rodzina 
von Kreckwitz. W roku 1850 
pałac został przebudowany 
w stylu neogotyckim przez 
von Richtera. Właściciele ma-
jątku kilkakrotnie się zmie-
niali ostatnim był Aurel von 
Riitberg z żoną Ilse. W lutym 
1945 roku pałac został splą-
drowany i spalony. Jego ruiny 
stoją do dziś.
W latach 1918-1939 Ja-
kubów zamieszkiwało 35 
rodzin. 10 lutego 1945 r., 
miejscowość zajęły wojska 
radzieckie. Wiosną tego sa-

mego roku nadzór nad wsią 
objęło wojsko polskie, które-
go dowódcą był pan Łoś. Woj-
sko stacjonowało w obecnym 
budynku nr 15. Wieś ponow-
nie zaczęto zamieszkiwać. 
Pierwszym jej osadnikiem 
był pan Adam Widera. Rów-
nież w roku 1945 (wg. akt 
osiedleńczych) do wsi przy-
byli m.in.: Wenclewski Anto-
ni, Ogórek Aleksander, Kryś-
ciak Józef, Meryk Franciszek, 
Krzemieniowska Helena, 
Reszczyński Adam. Miesz-
kańcy Jakubowa przybywali 
głównie z regionów powiatu 
wieluńskiego z Ukrainy oraz 
kresów wschodnich. W la-
tach 50-tych i 60-tych miesz-
kańcy w czynie społecznym 
pilnowali domostw poprzez 
pełnienie całonocnej warty. 
Każdego dnia przenoszono 
kostur z domu do domu tym 
samym zmieniając osobę, 
która wartę pełniła. Około 
lat 60-tych w Jakubowie po-
wstało Koło Gospodyń Wiej-
skich, które zrzeszało więk-

szość mieszkanek wsi. Przez 
wiele lat przewodniczącą 
Koła była pani Helena Bień. 
Również w latach 60-tych  
z inicjatywy pana Góralczy-
ka założono Koło Rolnicze. 
W latach 80-tych przy Kole 
Gospodyń powstał Zespół 
Ludowy, którego założyciel-
ką i opiekunem była nauczy-
cielka – pani Anna Zubiel.  
W miejscowości prospero-
wała szkoła jej ostatnim kie-
rownikiem/dyrektorem był 
pan Jerzy Jańczak. W szkole 
znajdował się pierwszy tele-
fon oraz pierwszy telewizor. 
Z biegiem lat z powodu co-
raz to mniejszej liczby dzieci 
uczęszczających do szkoły 
placówkę zamknięto, a dzie-
ci przeniesiono do szkoły  
w Radwanicach. W kolejnych 
latach w Jakubowie, już w in-
nym w budynku znajdowała 
się filia/oddział Szkoły Pod-
stawowej w Radwanicach.  
W budynku dawnej szko-
ły, po jej zamknięciu swoją 
pierwszą siedzibę miało  biu-
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Mieszkańcy Jakubowa na Dożynkach - rok 1958

Uczniowie Szkoły Podstawowej - rok 1961

ro KGHM ZG Polkowice-Sie-
roszowice. W budynku tym 
wybuchł pożar, po czym biura 
zostały przeniesione do nowej 
siedziby. Dziś, budynek stano-
wi własność prywatną. Pierw-
szy sklep w miejscowości 
należał do pana Meryka. W Ja-
kubowie w latach 50-60-tych 
działał Ludowy Zespół Spor-
towy prowadzony przez pana 
Henryka Ziębę oraz Mariana 
Saję. W miejscu dzisiejszej 
przepompowni było boisko. 
Prócz LZS-u atrakcją sporto-
wą w Jakubowie były zawody 
zimowe, w których zjeżdża-
no na sankach oraz na  nar-
tach. Świetlica wiejska wraz 
z remizą strażacką powstała 
w roku 1975.  Zbudowali ją 
mieszkańcy wsi oraz straża-
cy. Jednostkę OSP zawiązano  
w roku 1967. Pierwsze zebra-
nie odbyło się 12 maja. W skład 
pierwszego zarządu jednostki 
wchodzili: Prezes – Jan Zięba, 
Naczelnik – Edward Łuczak, 
Z-ca Prezesa Wacław Pręda, 
Skarbnik – Aleksander Zięba, 
Sekretarz – Jan Bień, Gospo-
darz – Jan Hofmański. Działa-
ła damska oraz młodzieżowa 
drużyna strażacka. We wsi  

w czynie społecznym w la-
tach 70-tych utworzono Klub, 
gdzie spotykał się Zespół 
Ludowy oraz obrywały się 
wszelkiego rodzaju spotkania  
i zabawy. Swego czasu spro-
wadzano nawet artystów. 
Atrakcją dla mieszkańców 
było też „Objazdowe Kino” 
pana Wójcika z Radwanic. 
We wsi organizowano wszel-
kiego rodzaju zabawy ta-
neczne. Latem odbywały 
się pod „chmurką” później  
w nowej świetlicy. W miej-
scowości znajdowała się tu-
czarnia, do której wożono 
bydło oraz trzodę chlewną. 
W Jakubowie podobnie jak 
w wielu innych miejsco-
wościach znajdują się ruiny 
poniemieckiego cmentarza.  
 
Pierwszym włodarzem wsi 
–sołtysem był pan Wen-
clewski, kolejno pan Adam 
Widera, Stanisława Widera, 
Zdzisław Chudaś, Władysław 
Mamzer (obecnie – od roku 
1999).

Dziś Jakubów to jedna z bar-
dziej urokliwych wsi naszej 
gminy. Położony jest na te-

renie Wzgórz Dalkowskich, 
których krajobraz charakte-
ryzuje się niewielkimi ma-
lowniczymi pagórkami. Wieś 
otaczają piękne zabytki i róż-
norodna przyroda. Znajduje 
się tu min. sanktuarium Św. 
Jakuba Starszego (ustano-
wione w dniu 20 czerwca 
2007r.), rezerwat przyrody 
„Buczyna Jakubowska” (pow. 
19 ha), ruiny pałacu oraz 
źródło św. Jakuba. W rezer-
wacie występuje bogata szata 
roślinna i różnorodność orni-
tologiczna. W parku położo-

nym na terenie wsi powstała 
piękna i malownicza aleja 
bukowa. Drzewostan parku 
stanowią głównie dęby, lipy 
i graby.  Jakubów zarówno 
dziś jak i przed wojną od-
wiedzany jest przez wielu 
turystów okolicznych miast 
i wsi. Liczba mieszkańców 
Jakubowa wynosi 199 osób 
(stan na dzień 30.11.1016 r.). 
Obręb geodezyjny Jakubów 
(nr obrębu 04) zajmuje ob-
szar 437,79 ha.

Z mieszkańczmi wsi Jakubów 
rozmawiała Karolina Ferenc
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UWAGA 

KONKURS ! 
 

Do dnia 31 grudnia 2016 r. można 
zgłaszać inicjatywy do trzeciej edy-

cji konkursu „Organizacje społeczne 
dla mieszkańców gminy”, w którym 
nagradzane będą projekty zrealizowa-
ne w roku 2016. Według regulaminu do 
konkursu mogą przystąpić organizacje 

społeczne, stowarzyszenia oraz gru-
py nieformalne skupiające minimum 
7 pełnoletnich osób (z wyznaczonym 
liderem) z terenu gminy Radwanice. 
Każda organizacja może zgłosić tylko 
1 inicjatywę! Szczegółowe warunki 
zgłoszenia znajdują się w regulami-
nie konkursu, który można znaleźć na 
stronie internetowej gminy w zakładce 
BIP – Uchwały Rady Gminy - uchwała 
XXIV/124/13 z dn. 24.10.2013 r. For-
mularz zgłoszeniowy znajdą Państwo  
w regulaminie konkursu oraz na 

stronie internetowej gminy w za-
kładce druki do pobrania. Ponad-
to druk formularza można uzy-
skać w biurze nr 4 Urzędu Gminy  
w Radwanicach.

Nagrodzone zostaną 3 najlepsze 
inicjatywy:

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

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA ! ! !

    KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Dnia 5 października 2016 r. na terenie 
województwa dolnośląskiego ruszyła 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Każdy mieszkaniec poprzez to narzędzie 
internetowe może przekazać policji in-
formacje o zagrożeniach i niebezpiecz-
nych miejscach, jakie zaobserwował  
w swojej okolicy.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa opiera się o informacje skatalogo-
wane w trzech płaszczyznach:
• informacje gromadzone w po-
licyjnych systemach informatycznych,
• informacje pozyskiwane od 
społeczeństwa w trakcie bezpośred-
nich kontaktów z obywatelami, przed-
stawicielami samorządu terytorialnego 
i organizacji pozarządowych, a także  
w trakcie realizowanych debat społecz-
nych poświęconych bezpieczeństwu 
publicznemu,
• informacje pozyskiwane od 
obywateli (internautów) z wykorzysta-
niem platformy wymiany informacji.

Każdy może skorzystać z Mapy wcho-
dząc na stronę internetową Policji (ko-
mendy wojewódzkiej, komendy miej-
skiej bądź powiatowej). Jest ona bardzo 

prosta i intuicyjna. 
Za pierwszym razem 
po uruchomieniu Kra-
jowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa użytkownikowi wy-
świetli się regulamin serwisu interne-
towego. Aby skorzystać z możliwości 
dodania na mapie miejsca zagrożo-
nego konieczne jest zapoznanie się  
z nim i zaakceptowanie jego zapisów. 
Gdy już to uczynimy, pojawi się okno 
mapy zawierające wszystkie zgłosze-
nia dodane przez użytkowników ser-
wisu. Korzystając z wirtualnych narzę-
dzi, jakimi dysponuje Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, możemy 
zaznaczyć miejsce, którym chcemy za-
interesować policję, wskazując rodzaj 
zagrożenia, jaki według nas w nim 
występuje. W przypadku problemów  
z obsługą, można skorzystać z instruk-

cji, która w wersji cyfrowej znajduje 
się w serwisie Krajowej Mapy Zagro-
żeń Bezpieczeństwa. Takie zgłoszenie 
trafi do funkcjonariuszy odpowiedniej 
komórki Policji. Zebrane informacje 
zostaną następnie sprawdzone przez 
policjantów. Zgłoszenia są anonimowe 
– nie trzeba podawać swoich danych. 

PAMIĘTAJ!
Strona nie służy do zgłaszania po-
trzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy  

korzystać z numerów alarmowych 
112, 997.

Żródło: http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl
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Rocznik nr 2/2016

 
 Plac zabaw NIVEA                   

 
 

 
 

 
 

Siłownia NESTLE Nowa siedziba GOPS  
 
Remont dachu GOK

Przebudowa drogi ul. Jana Pawła II - Lipin

 
 

 
 

Remont pomieszczeń sanitarnych w ZSP w Radwanicach i SP w Buczynie

Przebudowa drogi Drożów - Jakubów

 
 Fundusz sołecki       

 
 

 
 

 
 

 
 

Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radwanicach

Przebudowa drogi w Przesiecznej

Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Radwanicach

Rozbiórka roszarni w Radwanicach i byłej kotłowni przy ul. Ogrodowej

Budowa wodociągu w Lipinie
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Drodzy mieszkańcy

 W mijającym roku Urząd Gminy zrealizował wiele kosztownych i potrzebnych inwestycji zwią-
zanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Stworzone zostały kolejne miejsca do spędzania 
wolnego czasu oraz aktywności ruchowej dla dzieci i dorosłych. Priorytetem była również budowa dróg  
gminnych poprawiająca komunikacje z siecią dróg krajowych. Większość zadań inwestycyjnych nie by-
łaby możliwa gdyby nie pozyskane dotacje. Dziękuję konkursodawcom oraz urzędnikom za pomoc przy 
realizacji zadań inwestycyjnych. 
 Proszę również o zapoznanie się z przedsięwzięciami wykonanymi w ramach funduszu sołeckie-
go. Łączna kwota, jaką Gmina Radwanice przeznaczyła na realizację zadań, o których decydują miesz-
kańcy na zebraniach wiejskich to 268 tys. zł. Dziękuję sołtysom i radom sołeckim za sprawną realizację 
funduszu.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

    NOWA SIEDZIBA  
    GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Dnia 16.09.2016 r. zakończono roboty budowlane na in-
westycji pn. „Rozbudowa oraz przebudowa wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania budynku lecznicy 
dla zwierząt na budynek Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, zlokalizowanego w m. Radwanice przy ul. 
Przemysłowej 7a”. Podczas prowadzonych prac wykonano 

m.in.: dobudowę wiatrołapu wejściowego, ocieplenie ścian 
zewnętrznych i fundamentowych oraz stropodachu, wy-
konanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej, 
wymianę zniszczonego pokrycia dachowego, przebudowę  
i remont pomieszczeń budynku w tym wymianę okien  
i drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymurowanie no-

wych ścian działowych, zamurowanie oraz 
wykucie nowych otworów drzwiowych  
i okiennych, remont tynków wewnętrz-
nych i malowanie pomieszczeń, wy-
mianę posadzek wraz z podłożami, 
wykonanie nowej wentylacji grawitacyj-
nej i spalinowej, wymianę wszystkich  
instalacji wewnętrznych wraz z przyłą-
czami oraz wykonanie wewnętrznej insta-
lacji gazowej oraz wyburzenie budynku 
gospodarczego. Wykonawcą zadania był: 
MS BUDOWNICTWO sp. j. Maciej Stocki, 
Michał Stocki, z siedzibą przy ul. Zakątek 
14, Nowa Sól. Koszt inwestycji wyniósł: 
278.479,91 zł. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej swoją działalność w nowej sie-
dzibie rozpoczął 2 listopada br.

    REMONT DACHU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Dnia 9 sierpnia 2016 r. zostały za-
kończone roboty remontowe pn. 

,,Remont Gminnego Ośrodka Kultury 
w Radwanicach”. Remont obejmował 
przede wszystkim docieplenie stropo-
dachu płytami styropianowymi gru-
bości 15 cm z pokryciem dachu papą 
termozgrzewalną, wymianę uszkodzo-
nego orynnowania oraz wykonanie 
nowych obróbek blacharskich. Ponadto  
w uszkodzonych miejscach wykona-

na została nowa wyprawa elewacyjna 
wraz z wymianą części płyt styropia-
nowych stanowiących ocieplenie ścian. 
Wykonawcą była firma PM Dominik Ża-
boklicki z Legnicy. Koszt robót budow-
lanych wyniósł 53.722,07 zł. Na ten 
cel Gmina otrzymała dotację z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego w ra-
mach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi” w 2016 roku.
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    SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W BUCZYNIE

Siłownia w Buczynie ufundowana zo-
stała przez markę Nestlé. Tym razem 

w ramach ogólnopolskiego konkursu 
pn.  „Nestlé porusza Polskę” zorganizo-
wanego z okazji 150-lecia działalności 
firmy poprzez głosowanie internetowe 
mieszkańcy wygrali jedną z 16 siłow-
ni zewnętrznych. W plebiscycie Nestlé 

konkurowało ze sobą aż 710 lokalizacji 
w całej Polsce. Miejscowość Buczyna z 
ilością 114 982 głosów zajęła pierwsze 
miejsce na liście wojewódzkiej. Montaż 
siłowni wykonany został w drugiej po-
łowie listopada br. Nowo powstała si-
łownia zlokalizowana jest przy boisku 
sportowym przy szkole podstawowej 

i składa się z dziewięciu urządzeń, tj. 
poręcze + podciąg nóg, wioślarz, rower 
+ jeździec, biegacz + orbitrek, twister 
+ surfer, oraz tablica z regulaminem 
siłowni. Wartość nagrody wynosi 14 
299,00 zł.

Piękny plac zabaw w miejscowości Przesieczna po-
wstał dzięki aktywności i zaangażowaniu społecz-

ności lokalnej, która oddawała głosy w głosowaniu 
internetowym w ramach konkursu „Podwórko NI-
VEA”. Po uzgodnieniu i dopełnieniu wszystkich spraw 
związanych z niezbędną dokumentacją w pierwszej 
połowie września br. NIVEA przystąpiła do budowy 
placu. Na odpowiednio przygotowanym terenie za-
montowano urządzenia zabawowe. Dnia 16 września 
plac został przekazany Gminie Radwanice natomiast  
9 października br. odbyło się jego uroczyste otwarcie.  
Wartość nagrody ufundowanej przez markę NIVEA 
wynosi 108.915,00 zł. Dnia 06.12.2016 r. skończono 
montaż ogrodzenia placu. Roboty wykonywała firma 
EL-BUD SYSTEM s.c. Kmiećkowiak Tomasz, Karbo-
wiak Łukasz,  ul. Hoża 21, 67-100 Nowa Sól. Koszt  
w wysokości 10.045,77 zł. pokryto z budżetu Gminy.

     PLAC ZABAW W PRZESIECZNEJ
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Zakończyła się realizacja przebu-
dowy drogi gminnej stanowią-

cej przedłużenie ulicy Jana Pawła II  
w Radwanicach w kierunku Lipi-
na. Wykonawcą inwestycji była firma 
RAGEN z Głogowa. W ramach zada-
nia wykonana została nowa asfaltowa 
nawierzchnia w miejsce poprzedniej 
utwardzonej na odcinku od ul. Kaszta-
nowej aż do zjazdu z drogi powiatowej 
w Lipinie. Uzbrojono tez teren drogi  
w sieć wodociągową i kanalizacji sani-
tarnej. Przebudowa polegała na wyko-
naniu nawierzchni bitumicznej na całej 
długości 470m wraz ze zjazdami na 
drogi boczne i działki prywatne. Zjaz-
dy na drogi boczne zostały częściowo 
wykonane w technologii tłuczniowej, 
częściowo asfaltowej. Zjazdy indywi-
dualne wykonano z kostki betonowej. 

Jezdnia ma docelowo szerokość 4,5 – 
5,0 m, chodnik z kostki betonowej sze-
rokość 1,5 – 2,0m, zjazdy indywidual-
ne - 4,0m. Dla odwodnienia istniejącej  
asfaltowej części ul. Jana Pawła II do-
budowano ulicznye wpusty deszczowe 
oraz odcinek sieci kanalizacji deszczo-
wej o łącznej długości 23m. Od skrzy-
żowania z ulicą Głogowską do wysoko-
ści ul. Klonowej zamontowano lampy 
uliczne w ilości 7 szt. Na całej długości 
wykonano sieć wodociągową z hydran-
tami ppoż. oraz sieci kanalizacji sa-
nitarnej sanitarnej o łącznej długości 
423m i spięto z istniejącymi sieciami. 
Dzięki temu część ścieków z osiedla 
mieszkaniowego, z ul. Kasztanowej 
włącznie została przekierowana do 
nowego odcinka kanalizacji i odciążyła 
przepompownię główną przy ul. Prze-

mysłowej oraz główny kolektor ścieko-
wy w ul. Szkolnej.  Ww. budowa uzbroi 
przyległe tereny mieszkaniowe i umoż-
liwi dostęp do wody i odprowadzanie 
ścieków oraz wygodny dojazd do no-
wopowstających posesji. Koszt budowy 
wyniósł 1.150.862,13 zł. Zadanie jest 
dofinansowane z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu (kanalizacja 
sanitarna) oraz Urzędu Wojewódzkie-
go we Wrocławiu w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej.

   PRZEBUDOWA DROGI UL. JANA PAWŁA II – LIPIN 
   ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ
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    PRZEBUDOWA DROGI DROŻÓW – JAKUBÓW 
    ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W połowie grudnia br. zakończona 
została realizacja przebudowy 

drogi gminnej łączącej miejscowo-
ści Drożów i Jakubów. Wykonawcą 
zadania była firma Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego z Głogowa. 
W ramach zadania wykonano przebu-

dowę istniejącej nawierzchni grun-
towej od skrzyżowania w Drożowie 
do skrzyżowania (przy krzyżu) w Ja-
kubowie. Część drogi została popro-
wadzona całkiem nową trasą przez 
las tworząc malownicze i ciekawe 
położenie. W ramach inwestycji zo-

stało także wybudo-
wane przedłużenie 
sieci wodociągowej  
z Drożowa do Ja-
kubowa, co po-
zwoliło na spięcie  
w pierścień te dwie 
miejscowości. Prze-
budowa polegała 
na wykonaniu na-
wierzchni bitumicz-
nej na całej długości 
800m. Jezdnia ma 
teraz szerokość 5,0 
m, zjazdy szerokość 
3,5 m - 4,5m. Wybu-
dowano mur opo-
rowy wzdłuż cieku 
płynącego na odcinku równo-
ległym do drogi oraz barierki 
ochronne na długości 120 m. 
Przebudowane zostało skrzy-
żowanie w Drożowie, gdzie 
przebudowana droga zosta-
ła spięta z istniejącą drogą  
z kostki betonowej. Koszt za-

dania to 846 158,87 zł. Bu-
dowa tej inwestycji nie byłaby 
możliwa bez spotkań i nego-
cjacji Gminy z Lasami Pań-
stwowymi oraz bardzo dużej 
dotacji w kwocie 492 792,00  
zł. z Urzędu Wojewódzkiego.  Wójt Gminy Radwanice odbiera promese na dofinanso-

wanie przebudowy drogi od wojewody dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka.
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     REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 
     W ZSP W RADWANICACH I SP W BUCZYNIE

We wrześniu br. zakończył się 
remont pomieszczeń higie-

niczno-sanitarnych w Szkole Pod-
stawowej w Buczynie i Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Radwanicach. 
Kabiny zostały zastąpione przez no-
woczesne, systemowe modele. Została 
wykonana nowa wentylacja pionów 
kanalizacyjnych, wymieniona została 
glazura, umywalki z bateriami, ustępy, 

oświetlenie, grzejniki, etc. Remontem 
objęte zostały sanitariaty zarówno  
w budynkach szkół jak i salach gimna-
stycznych. Wykonano również przebu-
dowę przedsionka sali gimnastycznej 
w Buczynie polegającą na utworzeniu 
nowego ciągu komunikacyjnego pro-
wadzącego z przedsionka do korytarza, 
aby uniknąć konieczności przechodze-
nia przez salę gimnastyczną. Natomiast  

w Radwanicach dokonano przebudowy 
i adaptacji sklepiku zlokalizowanego 
na piętrze szkoły na pomieszczenie sa-
nitarne dla personelu. Wykonawcą za-
dania był: BUDOWNICTWO ISZTWAN 
sp. z o.o., z siedzibą  w m. Sobin, ul. 
Kwiatowa 2, 59-101 Polkowice. Koszt 
inwestycji wyniósł: 315.534,27 zł.

    PRZEBUDOWA DROGI W PRZESIECZNEJ

W miesiącu wrześniu zakończono 
przebudowę drogi gminnej  

w Przesiecznej łączącej centrum 
wsi (od skrzyżowania) z drogą kra-
jową nr 3. Wykonawcą robót było 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Dro-
gowego z Głogowa. W ramach zadania 
została wykonana nowa nawierzchnia 
asfaltowa na całej długości drogi a 
także pobocza z tłucznia kamiennego 
Wykonano również nowe zjazdy do 
posesji i pól oraz wyregulowano ist-

niejące zjazdy. Przebudowano zjazd 
z drogi krajowej. Docelowo droga ma 
długość 682 m oraz szerokość 5 m na 
całej długości. Jej przebudowa zapew-
nia bezpośrednie wygodne połączenie  
z drogą krajową nr 3 (kierunek na Pol-
kowice i na Zieloną Górę). Docelowy 
koszt budowy zamknął się w kwocie 
387.095,39 zł. Gmina pozyskała na 
ten cel środki z Urzędu Marszałkow-
skiego. 
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BUDOWA KRÓTKICH ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH 
I KANALIZACYJNYCH W RADWANICACH

W okresie od maja do 
sierpnia bieżące-

go roku prowadzone były 
budowy krótkich odcin-
ków sieci wodociągowych  
i kanalizacyjnych w ul. 
Wiejskiej oraz wodocią-
gowych w ul. Sportowej, 
Stolarskiej i Bocznej w 
Radwanicach. Inwestycje 
miały na celu doprowadze-
nie mediów do nowych te-
renów budowlanych. Wyko-
nawcą inwestycji była firma 
HEMIZ-BIS z Prochowic. W 
ramach zadania wykonane 

zostały nowe odcinki 
sieci wodociągowej 
PE o łącznej długości 
około 670,5 m oraz 
sieci kanalizacyjnej 
o łącznej długości 
222 m oraz 6 sztuk 
nowych hydrantów 
przeciwpożarowych. 
W ramach zadania 
w granicach pasa 
drogowego ul. Wiej-
skiej zostały wyko-
nane odcinki nowych 
przyłączy kanalizacji 
sanitarnej do gra-

nicy działek. Dokonano 
wpięcia nowego odcin-
ka sieci wodociągowej 
w ul. Wiejskiej w dwóch 
miejscach do istniejącego 
wodociągu, co umożliwia 
dwustronne zasilanie na 
wypadek awarii (zasila-

nie pierścieniowe). Koszt 
robót wyniósł 143.892,78 
zł. i został współfinansowa-
ny przez Gminę Radwanice 
oraz osoby zainteresowane 
budową domów i podłącze-
niem do budowanych sieci.

    BUDOWA WODOCIĄGU W LIPINIE

Z końcem listopada zakończona zosta-
ła budowa sieci wodociągowej w 

Lipinie. W ramach zadania wykonana 
została nowa sieć wodociągowa PE (w 
miejsce istniejącej azbestocementowej) o 
łącznej długości 2185 km oraz 13 sztuk 
nowych hydrantów przeciwpożarowych.  
W ramach zadania w granicach pasów dro-
gowych zostały wykonane odcinki nowych 
przyłączy z przepięciem istniejących od-
cinków na granicy działki. Łączna długość 
nowych odcinków przyłączy wynosi 308 
mb. Dokonano wpięć nowej sieci w dwóch 
miejscach do istniejącego wodociągu, co 
umożliwia dwustronne zasilanie na wy-
padek awarii. Główne trasy sieci biegną w 
drogach gminnych i powiatowych. Odcinki 
przebiegające pod asfaltem zostały wyko-
nane metodą przecisków sterowanych, co w znacznym 
stopniu usprawniło przebieg robót i kapitalnie ograniczy-
ło niedogodności związane z wykopami i użytkowaniem 
dróg. Wykonawcą inwestycji była firma RAGEN z Głogowa, 
nadzór inwestycyjny prowadziła firma INWEST, również  
z Głogowa. Koszt robót wynosi 338 365,83 zł. i w całości 
pokryty został z budżetu Gminy.
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    ROZBIÓRKA ROSZARNI W RADWANICACH 
    I BYŁEJ KOTŁOWNI PRZY UL. OGRODOWEJ
Od kwietnia br. trwały roboty roz-
biórkowe obiektów przemysłowych 
po dawnych Zakładach Lniarskich  
w Radwanicach (teren byłej roszarni). 
Prowadziła ją firma BASIS Piotr Czerep  
z Lubina. Obiekty zostały rozebrane wraz 
z fundamentami. Materiał z rozbiórki 
został zhałdowany i ogrodzony. Kolejno 
będzie sukcesywnie kruszony i wywożo-

Teren dawnych Zakładów Lniarskich przed rozbiórką.

Teren dawnych Zakładów Lniarskich przed rozbiórką.

Teren dawnych Zakładów Lniarskich po rozbiórce.

Uporządkowany teren przy ul. Ogrodowej po rozbiórce kotłowni.

Komin na terenie dawnych 
Zakładów Lniarskich przed rozbiórką.

ny. Materiał ziemny został rozplanto-
wany, a teren całej działki wyrówna-
ny.  Docelowo zakończenie kruszenia  
i wywozu całego gruzu przewidzia-
ne jest do końca sierpnia 2017 roku.  
Wykonawca w ramach umowy wy-
konał także rozbiórkę budynku po 

byłej kotłowni przy ul. Ogrodo-
wej. Teren został wyrównany, czynna 
szafka elektryczna zmodernizowana 
i zabezpieczona. Ogólny koszt robót 
rozłożony na dwa lata wynosić będzie 
147 600,00 zł.
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    ROZBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OCZYSZCZALNI  
       ŚCIEKÓW W RADWANICACH

Trwa modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Radwa-

nicach. Wykonawcą jest firma ABT  
z siedzibą w Częstochowie. Przebu-
dowa ma na celu umożliwienie przy-
szłego zwiększenia przepustowości 
oczyszczalni, biorąc pod uwagą fakt 
nieustającej rozbudowy Radwanic  
i innych podłączonych do oczyszczal-
ni miejscowości a przede wszystkim 
uzyskanie właściwej, jakości odpro-
wadzonych ścieków odpowiadającej 
parametrom określonym w przepi-
sach. W ramach zadania przewidziany 
jest remont i rozbudowa istniejących 
obiektów takich jak: osadniki wtór-
ne, zbiornik osadu nadmiernego czy 

pomieszczenia odwadniania osadu  
i dmuchaw oraz budowa całkiem no-
wych obiektów takich jak.: pompow-
nia ścieków surowych, pompownia 
osadu, komora rozdziału czy komora 
osadu czynnego oraz wymiana uszko-
dzonych urządzeń m.in. sitopiaskow-

nika. Do chwili obecnej wybudowa-
ny został największy nowy obiekt na 
oczyszczalni tj. reaktor biologiczny. 
Wykonano roboty żelbetowe, trwa-
ją roboty technologiczne. Trwają 
także roboty sieciowe elektryczne. 
 

Do końca grudnia zostaną zakończone 
wszystkie roboty technologiczne, a do 
końca czerwca przyszłego roku prze-
widywany jest rozruch oczyszczalni. 
Koszt budowy wg. stanu robót na ko-
niec listopada br. wynosi 1 823 044,92 
zł.
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BUCZYNA

DROŻÓW

Za nami kolejny rok korzystania  
z funduszu sołeckiego. 

Przypomnijmy… 
fundusz sołecki to pieniądze  
w budżecie gminy zagwaranto-
wane dla sołectwa na wykonanie 
przedsięwzięć służących popra-
wie warunków życia mieszkań-

ców. O wydatkowaniu funduszu 
decydują mieszkańcy. To oni 
na zebraniu sołeckim wskazują 
najważniejsze potrzeby swoich 
miejscowości, po czym wspólnie 
podejmują decyzje, które z nich 
zostaną zrealizowane. 

Poniżej przedstawiamy krótkie 
podsumowanie działań zwią-
zanych z funduszem sołeckim  
w roku 2016.  Są to jedne z waż-
niejszych inicjatyw jakie zostały 
zrealizowane przez sołectwa.

W ramach funduszu sołeckiego 
mieszkańcy wsi Drożów dopo-

sażyli plac zabaw dla dzieci w nowe 
urządzenia zabawowe tj. huśtawka 
"ważka" i bujak motorek. Zakupiono 
również dwie ławki, które zamon-
towano przy placu. Doposażono też 
świetlicę wiejską w nowe karnisze, 
firany oraz oświetlenie. Ponadto 
do świetlicy zakupiono antyramy,  
w których zamieszczono stare dy-
plomy Koła Gospodyń Wiejskich. 

FUNDUSZ SOŁECKI

Za środki funduszu sołeckie-
go w miejscowości Buczyna 

wymieniono bramę garażową 
Remizy Strażackiej, wyremon-

towano i poma-
lowano świetlice 
wiejską oraz wy-
budowano wiatę 
na boisku KS Za-
dzior Buczyna. Po-
nadto część środ-
ków finansowych 
przeznaczono na 
o r g a n i z a c j ę 
corocznej im-
prezy pn. „Noc 
Świętojańska” 
oraz na orga-
nizację Dnia 
Kobiet.
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FUNDUSZ SOŁECKI

Mieszkańcy wsi Jakubów  
w ramach funduszu 

sołeckiego zakupili namiot 

JAKUBÓW

DROŻYNA

Sołectwo Drożyna fun-
dusz sołecki przeznaczy-

ło na remont przydrożnej 
kapliczki. Położono nowe 
tynki, pomalowano, wy-
mieniono ogrodzenie oraz 
wybrukowano teren przy 
kapliczce. Ponadto wygo-
spodarowano środki na bie-
żące utrzymanie   terenów 
zielonych w miejscowości.

handlowy/promocyjny, który 
wykorzystywany jest pod-
czas imprez plenerowych na 
terenie sołectwa i gminy. Do-
posażono świetlicę wiejską 
w nowy regał i zlewozmywak 
oraz zainwestowano w za-

kup jednego podwójnego 
urządzenia siłowni ze-
wnętrznej, które stanowi 
doposażenie obecnego 
placu zabaw. Dzięki tej in-
westycji rodzice uczęsz-
czający z dziećmi na plac 

zabaw będą mogli aktyw-
nie wykorzystać wspólnie 
spędzany czas. Pozostałą 
część środków z budżetu 
przeznaczono na bieżące 
utrzymanie terenów zielo-
nych sołectwa.

KŁĘBANOWICE W ramach funduszu sołeckiego wsi 
Kłębanowice zorganizowano dla 

najmłodszych Dzień Dziecka. Wyło-
żono kostkę brukową przed wejściem 

do salki oraz 
z a m o n t o w a n o 
podest z barier-
ką. Mieszkańcy  
w ramach fundu-
szu zakupili  wy-
posażenie drugie-
go placu zabaw 
oraz piłkochwyty, 
które zamonto-
wano na boisku  
w jego sąsiedz-
twie.
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LIPIN

ŁAGOSZÓW WIELKI

Sołectwo Łagoszów Wielki w ramach 
funduszu sołeckiego dokończyło bu-

dowę pomostu na zbiorniku przeciw 
pożarowym oraz dokonało jego zary-
bienia. Usytuowano punkt czerpania 
wody do celów p. pożarowych. W ra-
mach prac sołeckich zaadaptowano po-
mieszczenie po byłej wspinalni OSP na 
sanitariaty oraz odnowiono stoły i ławki 
pod wiatą remizy. Zakupiono również 
częściowe wyposażenie placu zabaw  
w Dobromilu. Ponadto zadbano o tereny 
zielone znajdujące się na terenie sołe-
ctwa m.in. obsadzono drzewkami teren 
wokół placu zabaw. Pozostałą część środ-
ków funduszu sołeckiego wy-
korzystano na odnowienie sali 
wiejskiej (malowanie, wymiana 
drzwi i przebudowa schodów 
do zaplecza kuchennego). Wy-
burzono również budynki go-
spodarcze znajdujące się obok 
sali i wywieziono powstały gruz.  
W tym wszystkim nie zabrakło 
środków na integrację miesz-
kańców! Zorganizowano Dzień 
Kobiet, Dożynki oraz Mikołajki 
dla dzieci.

NOWY DWÓR

Mieszkańcy Lipina największą 
część swojego budżetu zdecy-
dowali przeznaczyć na przygo-

towanie dokumentacji projekto-
wej budynku świetlicy wiejskiej.  
W ramach pozostałych środków 
pieniężnych wyremontowano 
stare ławki oraz kosze na śmieci 
znajdujące się na terenie miejsco-
wości. Ponadto zakupiono nową 
kosę spalinową i dbano o bieżące 
utrzymanie terenów zielonych. 
Wygospodarowano również 
środki na promocję miejscowo-
ści oraz integrację mieszkańców. 
Zorganizowano m.in. Dzień Ko-
biet, Dzień Dziecka, Dożynki, 
Mikołajki oraz spotkanie opłat-
kowe.

FUNDUSZ SOŁECKI

Mieszkańcy sołectwa Nowy Dwór 
środki finansowe z funduszu 

sołeckiego przeznaczyli głównie na 
wstępną realizację planowanej bu-

dowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej.  
W ramach funduszu w roku bieżącym spo-
żądzono mapę do celów projektowych oraz 
opracowano projekt placu zabaw i siłowni. 
Dodatkowo zakupiono jedno urządzenie 
zabawowe. Prócz kroków podjętych do 
utworzenia miejsca zabaw i rekreacji dla 
mieszkańców w ciągu roku dbano o wygląd 
estetyczny wsi i tereny zielone. 
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FUNDUSZ SOŁECKI

NOWA KUŹNIA

W Nowej Kuźni mieszkańcy 
fundusz sołecki przeznaczyli 

PRZESIECZNA

RADWANICE

Dzięki środkom z funduszu sołeckie-
go mieszkańcy Radwanic przepro-

wadzili m.in. metamorfozę placu przy 
ul. Przemysłowej. Dzięki ich wspólnej 

pracy po-
wstała „Wy-
spa Edukacji 
i Rekreacji”. 
Nawieziono 
9 wywrotek 
ziemi, po-
siano trawę, 
p o s a d z o n o 
400 sztuk 
roślin oraz 

kwiaty. Klomby wy-
sypano kamieniami  
i postawiono tablicz-
ki informacyjne. Teraz  
w tak pięknie urządzone 
miejsce dzieci przycho-
dzą na lekcje przyrody.  
Z funduszu sołeckie-
go zakupione zostały 
elementy garderoby tj. 
spódnice, spódniczki  
i bluzki. Ten zakup po-
zwoli mieszkańcom pięk-
nie reprezentować wieś 
podczas wszelkiego rodzaju uroczysto-
ści. Fundusz sołecki pozwolił również 
na sfinansowanie zakupu stroi dla mło-
dzików ze szkółki piłkarskiej. Ponadto 
zakupiono i zamontowano 3 tablice 

ogłoszeniowe, odnowiono przystanek 
autobusowy przy ul. Głogowskiej, na-
prawiono i pomalowano ławki i sprzęt 
zabawowy na placu zabaw oraz sfinan-
sowano ogrodzenie siłowni zewnętrz-
nej.

W ramach funduszu sołe-
ckiego mieszkańcy Prze-

siecznej wyremontowali salę 

oraz korytarz w świetlicy 
wiejskiej, a także uzupełni-
li wyposażenie kuchni. So-
łectwo, dzięki funduszowi, 
pozyskanym środkom i za-
angażowaniu mieszkańców 
zyskało miejsce do aktyw-

nego spędzania czasu, czyli 
boisko do siatkówki plażo-
wej z mini plażą i leżakami 
oraz boisko do piłki nożnej.  
Ponadto zakupiono siatkę 
ogrodzeniową na ten teren 
i kosiarkę do trawy.

na budowę boiska do piłki siatkowej, 
wybrukowanie terenu przy świetli-
cy wiejskiej oraz pomalowanie  ze-
wnętrznej elewacji remizy OSP. Fun-
dusz sołecki wykorzystano również 
na integrację mieszkańców oraz bie-

żące utrzymanie zieleni.

FUNDUSZ SOŁECKI
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SIEROSZOWICE

W Sieroszowicach w ramach 
funduszu sołeckiego wsi 

wzmocniono brzegi zbiornika wod-
nego faszyną. Wszystkie prace z tym 

związane zostały wy-
konane we własnym 
zakresie dzięki zaan-
gażowaniu męskiej 
części społeczności 
Sieroszowic. Pozo-
stałą część środków 
mieszkańcy postano-
wili przeznaczyć na 
bieżące utrzymanie 

terenów zielonych, zakup no-
wej kosiarki oraz na wspólną 
integrację .

STROGOBORZYCE

Mieszkańcy sołectwa Strogoborzyce 
środki finansowe funduszu sołe-

ckiego postanowili przeznaczyć głównie 

na remont świetlicy wiejskiej.  
W ramach prac remontowych 
świetlicę pomalowano, założono 
nowe rynny, wymieniono okna 
i parapety wewnętrzne oraz ze-
wnętrzne. Ponadto wymieniono 
wc, zrobiono nowe półki pod RTV, 

założono nowe oświetlenie oraz karnisze, 
rolety i firany. Pozostałą część środków 
przeznaczono na utrzymanie terenów zie-
lonych.

FUNDUSZ SOŁECKI

Ponadto dodatkowym wsparciem 
przeznaczonym na realizację za-

dań sołeckich są środki finansowe 
z budżetu Powiatu Polkowickiego. 
Każdego roku Starostwo Powiatowe 
w Polkowicach ogłasza „Konkurs na 
najlepszą inicjatywę społeczną służą-
cą podniesieniu estetyki wsi Powiatu 
Polkowickiego” w ramach, którego 
sołectwa biorące udział w konkur-
sie otrzymują nagrody finansowe  
z przeznaczeniem na realizację za-

dań służących podniesieniu estety-
ki wsi. W roku bieżącym sołectwa  
z Naszej Gminy (Przesieczna, Nowa 
Kuźnia, Łagoszów Wielki, Kłęba-
nowice, Strogoborzyce, Sieroszo-
wice, Jakubów, Buczyna i Rad-
wanice) w ramach udziału w XVI 
edycji konkursu otrzymały łączną 
kwotę dotacji celowej w wysokości 
12 500,00 zł. Również do zwiększe-
nia budżetu sołeckiego może przy-
czynić się konkurs organizowany 

przez Radę Gminy Radwanice pn. 
„Organizacje społeczne dla mieszkań-
ców gminy”. W roku bieżącym gru-
pa nieformalna sołectwa Radwanie 
otrzymała dotację w kwocie 1 500,00 
zł, a grupa reprezentująca miesz-
kańców wsi Kłębanowice 500,00 zł.  
 
Serdecznie zapraszamy sołectwa na-
szej gminy do udziału w ww. konkur-
sach. 
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    PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM JUBILEUSZY

Miesiąc październik obfitował  
w jubileusze za długoletnie poży-

cie małżeńskie. W tym miesiącu swo-
ją 50- rocznicę zawarcia małżeństwa 
świętowali z nami Państwo: Anna  
i Zbigniew Karkowscy z Sieroszowic, 
Henryk i Krystyna Górni ze Strogo-
borzyc oraz Zdzisława i Waldemar 

Woraczek mieszkańcy Nowej Kuźni. 
Wójt Gminy dokonał uroczystej deko-
racji zasłużonych małżonków medala-
mi przyznawanymi przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej i pogratulował 
tak wspaniałego jubileuszu. Wręczone 
zostały kwiaty i pamiątkowe upomin-
ki, a po odśpiewaniu tradycyjnego sto 

lat przyszły chwile refleksji i wspo-
mnień. Zawsze w takich chwilach wy-
jawia się recepta na wspólne przeży-
cie, szczęśliwych 50 lat. I nie jest ona 
tak prosta jak się okazuje. Wiele trze-
ba z siebie dać, w wielu momentach 
odpuścić, nie upierać się przy swoim  
a przede wszystkim dbać o wzajem-

ny szacunek i żyć nadzieją, że bę-
dzie dobrze. Złote Gody wyłaniają 
przykłady małżeństw warte naśla-
dowania, zwłaszcza dla młodego 
pokolenia, które niechętnie podej-
muje wysiłek do walki o trwałość 
małżeństwa. 

Drodzy Jubilaci, 
życzymy Wam wielu wspólnych lat  

w zdrowiu i pomyślności.  
Spokoju i życzliwości ludzkiej,  

a także tego byście doczekali wspól-
nie kolejnych pięknych jubileuszy.
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 JUBILEUSZ 70 - lecia SZKOŁY    
PODSTAWOWEJ W RADWANICACH
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Dzień 09 grudnia 2016 roku był 
dniem szczególnym dla całej spo-

łeczności Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Radwanicach. Właśnie tego 
dnia uroczyście obchodzono „Kamienne 
Gody” szkoły. Przygotowania do tego 
niezwykłego jubileuszu rozpoczęto już 
od pierwszego dzwonka roku szkolnego 
2016/2017. Pierwsze miesiące edukacji 
przepełnione były wieloma konkursami 
i projektami jednoczącymi wszystkich 
uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 
absolwentów i przyjaciół szkoły. Głów-
nym celem współpracy było przybliże-
nie historii placówki, sylwetki patrona 
Mariana Falskiego oraz nakreślenie 
wagi tak wielkiego wydarzenia. Dzień 
urodzin rozpoczęliśmy mszą świętą  
w kościele p.w. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Marii Panny w Radwani-
cach. Po nabożeństwie uczniowie wraz 
z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi 
skierowali kroki w stronę sali gimna-
stycznej, gdzie kontynuowano obchody 
jubileuszu. Program artystyczny roz-

poczęto międzypokoleniowym polone-
zem wytańczonym przez uczniów oraz 
absolwentów szkoły. Następnie wspól-
nie odśpiewano Pieśń Apelową, a pani 
Dyrektor Bogusława Niemasz serdecz-
ne przywitała przybyłych gości: Wój-
ta Gminy Radwanice, przedstawiciel-
kę pani Ewy Drozd - posłanki na Sejm 
Rzeczpospolitej, dyrektorów gminnych 
i powiatowych jednostek organizacyj-
nych i instytucji, byłych dyrektorów  
i nauczycieli szkoły, absolwentów, ro-
dziców, uczniów i wszystkich pracowni-
ków szkoły. Niezmiernie miło było goś-
cić przedstawicieli Szkoły Podstawowej  
w Kraszewicach, której patronem szko-
ły także jest prof. Marian Falski. Dele-
gacja siostrzanej szkoły przyjechała aż  
z Wielkopolski, z okolic Kalisza. Uhono-
rowaniem jubileuszu był Koncert Galo-
wy w wykonaniu uczniów, pracowników 
i absolwentów szkoły. Prowadzący kon-
cert absolwenci Patrycja Kaczanowska  
i Wojciech Murak przybliżali wydarze-
nia i fakty z kart historii placówki. Senty-

mentalną podróż 
w czasie wzbo-
gacały występy 
artystów. Goście 
wysłuchali prze-
pięknie zaśpie-
wane piosenki: 
„Noce i dnie” 

przez absolwentkę Katarzynę Aleksan-
drowicz, ,,To był świat” przez Antoninę 
Niemczyk i Aleksandrę Stemplewską,  
a także pieśń ,,W XXI wieku” przygo-
towaną przez chór pani Aleksandry 
Stramy, składający się z pracowników 
i absolwentów szkoły. Nie zabrakło 
też innych atrakcji, takich jak taniec 
,,Moskau”, gra na akordeonie i śpiew 
sióstr Danuty i Haliny Mikoś, czy utwór 
skrzypcowy ,,Kanon d-dur” Johana Pa-
chelbela w wykonaniu absolwentek 
Marty Niemasz, Rozalii Rzepki oraz 
pani Aleksandry Stramy. Wielkim aplau-
zem przyjęto mini - koncert Zakładowej 
Orkiestry Huty Miedzi „Głogów” pod 
batutą pana Zbigniewa Szabatowskie-
go i pani Ewy Krawczyk. Podczas uro-
dzin Szkoły Podstawowej im. Mariana 
Falskiego, w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym, nie mogło zabraknąć przed-
szkolaków. Utwór ,,Kaczmareczka”  
w wykonaniu grupy sześciolatków za-
kończył się ogromnymi brawami. Ko-
lejnych wrażeń dostarczyły uczennice 
Klaudia Oczadło i Lena Płaskoń w pio-
sence pt. ,,Modlitwa”, zespół wokalny 
pod kierunkiem pani Ewy Krawczyk 
w piosence pt. ,,Kronika” oraz finało-
wa piosenka ,,Nasza Szkoła” wykonana 
przez pracowników i uczniów.

NAPISALI DO NAS:
Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, Pan Jerzy 
Bombczyński – absolwent szkoły, byli nauczyciele szkoły: Pani Bog-
dana Olszewska, Pani Stanisława Wasyluk-Kowalczykowska oraz 
Pani Halina Bućko-Kossak, która kieruje słowa do swoich uczniów  
i wychowanków
„… Z sympatią i sentymentem wspominam byłe uczennice i byłych uczniów, 
szczególnie z tych klas, których byłam również wychowawczynią. Dzięku-
ję za wszystkie kartki z wyrazami wdzięczności przesyłane po ukończeniu 
szkoły, a pierwszej klasie, którą prowadziłam od rozpoczęcia mojej klasy 
przez 5 lat dziękuję za miłe spotkania od roku 2012. Mam nadzieję, że z 
perspektyw czasu i własnych doświadczeń wybaczą mi to, że byłam często 
zbyt surowa i wymagająca….
Pozdrawiam wszystkich niezmiernie serdecznie, życzę zdrowia i sił 
       w pokonywaniu trudności dnia codziennego oraz udanej uroczystości.”
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Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Radwanicach

Bogusława Niemasz

Szanowni Goście, Drodzy Ucz-
niowie, ta jubileuszowa uro-
czystość przypomniała  nam, 
że w naszej szkole zawsze naj-
ważniejszy był uczeń, duszą 
Szkoły – nauczyciel, a dumą – 
jej absolwenci. Dlatego jeszcze 
raz dziękuję naszym gościom 
za przybycie na uroczystość.  
Szczególne podziękowania kie-
ruję do wspaniałych pedagogów, 
którzy tworzyli historię Szkoły  
i dorobek wielu pokoleń. Dzię-
kuję Panu doc. dr. Zdzisławo-
wi Hermanowi, absolwentowi 
z roku 1958. Dziękuję Panu 
Wójtowi Pawłowi Piwko oraz 
radnym gminy za dobrą współ-
pracę, zrozumienie naszych po-
trzeb i troskę o szkołę. Dziękuję 
proboszczowi Parafii Rzymsko-
katolickiej w Radwanicach ks. 
Janowi Szulimowi oraz probosz-

czowi Parafii Prawosławnej  
w Buczynie ks. Jerzemu Ome-
lianiukowi za mszę świętą oraz 
wspólne modlitwy w intencji 
uczniów, absolwentów, nauczy-
cieli i pracowników szkoły. Dzię-
kuję Pani Sabinie Zawis – byłej 
wójt gminy, za to że oświata za-
wsze była dla Pani priorytetem. 
Dziękuję dyrektorom gminnych 
jednostek organizacyjnych  
i instytucji za dobrą współpra-
cę. Szczególne podziękowania 
kieruję do Pana Dyrektora Ro-
berta Dziwińskiego i delega-
cji ze Szkoły Podstawowej im. 
Mariana Falskiego w Krasze-
wicach. Wielkie słowa podzię-
kowania i wdzięczności kieruję 
do tych absolwentów, którzy 
przyjęli nasze zaproszenie  
i wspólnie z obecnymi uczniami 
szkoły włączyli się do programu 

artystycznego. 
Drodzy Państwo, bogaty nie 
jest ten, co posiada, lecz ten, 
co daje. Słowa wdzięczności 
kieruję do przyjaciół szkoły  
i sponsorów, dzięki ofiarności  
których mogła być zrealizowa-
na dzisiejsza uroczystość i wiele 
innych. Oto oni: RAGEN, spółka 
z o.o. Głogów; JOKER, Jan Nie-
masz, Radwanice; Kwiaciarnia, 
Anna i Zbigniew Bąbolowie, 
Radwanice; Gospodarstwo 
Ogrodniczo-Rolne, Mirosław 
Bogusz, Nielubia; BANK SPÓŁ-
DZIELCZY Przemków; EKO-
-BAU, Waldemar Fiedot, Ru-
szowice; MIOTEŁKA, Krzysztof 
Sobecki, Głogów; HYDROMONT, 
Wiesław i Wioleta Rzepka, Rad-
wanice; GMINNA SPÓŁDZIEL-
NIA, Radwanice; ESKULAP, 
Małgorzata Pyzińska-Bargieł, 

Radwanice; PLUS, Krystyna  
i Stanisław Niechwiadowiczo-
wie, Głogów; WYDAWNICTWA 
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE, 
Warszawa; MOJE BAMBINO, 
Łódź
Nisko chylę głowę i dziękuję 
Panu Henrykowi Kowalskiemu 
za nieocenioną pomoc w przy-
gotowaniach do uroczystości. 
Dziękuję wszystkim rodzicom 
za aktywność i zaangażowanie 
w życie szkoły. Drodzy nauczy-
ciele i pracownicy szkoły – dzię-
kuję za wszystko co powsta-
wało i powstaje - za wspólne 
działania dla dobra uczniów.

    PODZIĘKOWANIA
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    GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGÓŚCI

Narodowe Święto Niepodległości – to 
najważniejsze święto państwowe w Pol-
sce obchodzone corocznie 11 listopada 
dla upamiętnienia odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. 

Polska zniknęła z mapy Europy i świata  
w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria do-
konały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero  
I wojna światowa dała ojczyźnie szansę na 
walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 
r., po 123 latach od rozbiorów Polska odzy-

skała wolność. 
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległo-
ści było procesem stopniowym, a wybór 
11 listopada nie był przypadkowy. 11 li-
stopada 1918 r. zakończyła się I wojna 
światowa. Dzień odzyskania przez Polskę 
niepodległości upamiętnia przekazanie 
przez Radę Regencyjną władzy wojskowej 
Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsud-
ski w tym dniu został Naczelnym Dowódcą 
Wojsk Polskich. Po negocjacjach Marszałka 
z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 

wojska niemieckie zaczęły wycofywać się 
z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze 
rozbroili niemiecki garnizon, stacjonujący 
w Warszawie. Dzień później, 12 listopada 
Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskie-
mu misję tworzenia rządu.
Święto Niepodległości zostało ustanowio-
ne ustawą z 23 kwietnia 1937, następnie 
zniesiono je ustawą Krajowej Rady Naro-
dowej 22 lipca 1945, po czym przywróco-
no ustawą w okresie transformacji syste-
mowej w 1989 r.

W ramach obchodów Święta 
Niepodległości, dnia 11 

listopada w Gminie Radwani-
ce odbyły się dwie uroczysto-
ści - Powiatowy Dzień Seniora 
oraz Turniej Piłki Siatkowej  
o Puchar Wójta Gminy Radwa-
nice.
Uroczystości rozpoczęły się 
mszą świętą w intencji ojczy-
zny i seniorów w kościele p.w. 
Niepokalanego Serca NMP  
w Radwanicach. Po mszy, za-
proszeni seniorzy oraz goście 
udali się na część artystyczną 
do Gimnazjum w Radwani-
cach. Młodzież wraz z opieku-
nami: A. Stańczak, M. Murak,  
A. Trochanowską i A. Steciąg 
przygotowała oprawę słow-
nomuzyczną, by w ten sposób 
wyrazić swoją wdzięczność  

i uznanie wszystkim tym, którzy 
walczyli i ginęli za Wolną Polskę. 
Seniorzy z nieukrywanym wzru-
szeniem reagowali na słowa 
płynące ze sceny. Po części arty-
stycznej udano się na uroczysty 
obiad, po którym najstarszy se-
nior Pan Jan Bielski ze Strogo-
borzyc otrzymał od Wójta Gminy 
Radwanice bukiet kwiatów wraz  
z życzeniami. Wspólnie spędzo-
ny czas mijał  na rozmowach  
i wspomnieniach, a cała uro-
czystość dostarczyła mnóstwa 
pozytywnych wrażeń. 
Na koniec były małe 
upominki wykonane 
przez wolontariu-
szy, uściski i życze-
nia miłego spotkania  
w przyszłym roku.

GOK /Gimnazjum w Radwanicach

Drugą propozycją uczczenia Dnia Niepodle-
głości był Turniej Piłki Siatkowej, który od-
był się na sali gimnastycznej w Radwanicach.  
W Turnieju udział wzięły cztery drużyny tj. 
Radwanice, Nowa Kuźnia, Przesieczna oraz 
Czakra Bloki, które rozegrały mecze systemem 
każdy z każdym do dwóch wygranych setów.  
I tak pierwsze miejsce zajęła drużyna z Prze-
siecznej. Kolejne Nowa Kuźnia, Radwanice  
i Czakra Bloki. 
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    ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W SP W BUCZYNIE

Dnia 08 listopada w Szkole 
Podstawowej w Buczy-

nie odbył się uroczysty apel 
z okazji Święta Niepodległo-
ści. Po uroczystym przywi-
taniu przez panią dyrektor 
rozpoczęła się część arty-
styczna, którą poprzedzało 
wspólne odśpiewanie hym-
nu państwowego. Uczniowie 
klasy VI przybliżyli swoim 
kolegom historię naszego 
kraju. Apel był przedstawio-
ny w bardzo ciekawej formie 
– uczniowie przygotowali 
krótki program artystycz-
ny, recytowali wiersze oraz 
śpiewali  pieśni żołnierskie.
Po apelu odbył się konkurs 
recytatorski pn. „Moja Oj-
czyzna”, w którym udział 
wzięło 31 uczniów z klas  
I – VI.  Celem konkursu była 
popularyzacja poezji doty-
czącej naszego kraju. Przed 
komisją złożoną z osób:  
M. Bilińska, M. Michalik- Ny-

klewicz i B. Marciniak, 
recytatorzy wygłosili 
wybrane przez siebie 
wiersze. Większość 
uczestników zaprezen-
towała wysoki poziom 
opanowania tekstu, po-
prawność i ekspresję 
wypowiedzi. Spośród 
uczestników komisja 
wyłoniła trzech naj-
lepszych recytatorów  
w trzech kategoriach.

Kategoria I - kl. I-II
I miejsce – Maja Ław-
niczek 
II miejsce – Alicja Kasprzak
III miejsce  – Oliwia Chodak
Wyróżnienie - Oskar Kawe-
cki

Kategoria II- kl. III-IV
I miejsce- Pola Juda
II miejsce- Magdalena Pio-
trowska
III miejsce- Klaudia Żyłka

III miejsce- Maja Juda   

Kategoria III- kl. V- VI
I miejsce- Olaf Maksymczak
II miejsce- Otylia Bilińska
III miejsce- Klaudia Koza-
kiewicz

Za udział w konkursie ucz-
niowie otrzymali nagrody 
w postaci najwyższych ocen  

z recytacji. Uczniowie, któ-
rzy zajęli I i II miejsce w każ-
dej kategorii zaprezentowali 
się podczas X Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego „ 
Moja Ojczyzna” w Gaworzy-
cach dnia 25 listopada 2016 
roku.
Wszystkim gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

SP w Buczynie

    Z WIZYTĄ W MUZEUM OŚWIATY IM. PROF. M. FALSKIEGO

Pod koniec października uczniowie 
ZSP w Radwanicach odwiedzili mu-

zeum oświaty w Kuźnicy Grabowskiej. 
Nikomu z nas nie jest obca edukacja. 
Od pierwszych lat życia uczymy się mó-
wić i pisać, czego podstawą jest alfabet.  
W Muzeum Oświaty uczniowie zoba-
czyli stare elementarze i ich najstarsze 
egzemplarze oraz wystawę elemen-
tarzy polskich i zagranicznych, wśród 
których najciekawszym obiektem jest 
pierwszy elementarz Mariana Falskie-
go z 1910 roku.
W jednym z pomieszczeń uczniowie 
obejrzeli zrekonstruowaną w stylu 
XIX i początku XX wieku klasę szkolną 
wyposażoną w dawne ławki z przed-
wojennymi kałamarzami oraz tablicz-
ki do pisania i słynne granatowe far-
tuszki. Zgromadzono tam także stare 
fotografie, dzienniki lekcyjne, globusy, 
atlasy i setki pomocy szkolnych. Prócz 
wystawy dawnych materiałów dydak-
tycznych uczniowie mogli zobaczyć 
maskotkę słynnego Murzynka Bambo.
W drugim pomieszczeniu wyekspono-
wana została oświata z podziałem na 
pięć okresów historycznych: okres za-

borów, Polski Przedwojennej (II RP), 
Okupacji Hitlerowskiej, Polski Ludowej 
oraz III Rzeczpospolitej Polskiej. Zapre-
zentowane są tam zdjęcia szkół z po-
wiatu ostrzeszowskiego i biografie na-
uczycieli z tego terenu. Dla wszystkich 
uczestników wycieczki były to bardzo 
interesujące zajęcia edukacyjne, na 
których zakończenie odwiedzono Szko-
łę Podstawową im. Mariana Falskiego 
w Kraszewicach.

Kuźnica Grabowska położona jest  
w województwie wielkopolskim w Gmi-
nie Kraszewice. Jest oddalona o około 30 
km od Ostrzeszowa. Muzeum im. Prof. M. 
Falskiego jest jedynym w regionie muze-
um, którego patronem jest autor słyn-
nego elementarza z 1910 r., używanego 
niemal przez cały XX wiek. Został on 
wydany pod tytułem: „ Nauka czytania  
i pisania wielokrotnie wznawianego”. 

ZSP w Radwanicach



BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 34

   MIEDZIANA SZKOŁA MATEMATYCZNA

W ramach projektu Fundacji KGHM 
Polska Miedź pn. „Miedziana 

Szkoła Matematyczna”, uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego oraz 
Szkoły Podstawowej w Buczynie ob-
jęci zostali dodatkowymi pozalekcyj-
nymi zajęciami z matematyki. Podczas 
zajęć prowadzone są atrakcyjne dla 
dzieci ćwiczenia rachunkowe o cha-
rakterze gier, zabaw konstrukcyjnych 
i łamigłówek. Projekt ma na celu pod-
niesienie poziomu wiedzy matema-
tycznej oraz przekonanie uczniów, że 

matematyka nie jest złem koniecz-
nym, a prawdziwą „królową nauk”. 
Żeby ten cel osiągnąć, zajęcia mu-
szą być ciekawe, a są dzięki temu, 
że fundacja wyposażyła szkoły  
w atrakcyjne pomoce dydaktyczne. 
Uczniowie m.in.: układają klocki, 
tangramy, mozaiki wielokątów, roz-
wijające wyobraźnię przestrzenną, 
wykonują wyszywanki matematycz-
ne, wymagające wiedzy na temat 
wielokątów i ich własności, grają  
w karty matematyczne, pomagające  

w opano-
waniu tabliczki 
mnożenia, roz-
wiązują zada-
nia z pomocą 
klocków PUS 
oraz grają w gry, 
uczące logicz-
nego myślenia  
i przewidywania. 
Ponadto, każdy 
uczeń uczest-
niczący w zaję-
ciach otrzymał 

zestaw materiałów piśmienniczych  
i przyborów szkolnych takich jak: tecz-
ki, notesy, ołówki, długopisy, linijki  
i temperówki. Wszystkie one zostały 
dobrane w taki sposób, aby mogły być 
wykorzystane w trakcie zajęć, ale tak-
że stanowiły po nich miłą pamiątkę. 
Prezentem dla nauczycieli prowadzą-
cych zajęcia są różnego rodzaju klocki, 
gry planszowe, zestawy kart do gry, 
mozaiki wielokątów oraz puzzle, któ-
re będą służyły, jako pomoc naukowa.

SP w Buczynie, 
ZSP w Radwanicach 

   Z WIZYTĄ W FABRYCE BOMBEK

W listopadzie uczniowie kl. 
I - VI  Szkoły Podstawowej 

w Buczynie  odwiedzili fabry-
kę bombek w Złotoryi. Podczas 
tej wizyty, dzieci wzięły udział 
w warsztatach. Po krótkim in-
struktażu, każdy uczeń otrzy-
mał trzy bombki i ozdabiał je 
według własnego pomysłu, 
dysponując różnokolorowymi 
brokatami. Następnie uczniowie 

zwiedzali fabrykę, zapoznali się 
z technologią wyrobu bombek,  
z ich barwieniem i ręcznym 
ozdabianiem. Bombki wykony-
wane są według starych, trady-
cyjnych metod, dmuchane na 
wolnym ogniu ze szklanej rury. 
Dzieci zachwyciła niezwykła 
precyzja pracowników, malują-
cych i ozdabiających bombki. 

   LEKCJA Z GEOLOGIEM

SP w Buczynie

Dnia 29 listopada 2016 r. z uczniami 
klas piątych spotkał się pan Wojciech 
Kaczmarek - Główny Inżynier Geo-
log z KGHM Polska Miedź S.A. 
Żywa lekcja przyrody odbyła się  
w szkolnej świetlicy na dywanie a nie 
tradycyjnie w ławce szkolnej. Pan Woj-
ciech rozłożył na podłodze okazy/
próbki minerałów i skał. Tłumaczył, 
kim jest geolog, co to jest geologia  
a także skąd się wzięły minerały na  
Ziemi oraz jak odróżnić skałę od  
minerału. Po części teoretycznej dzieci 
      rozpoznawały skały przy użyciu 

prostych narzędzi, jak lupa, płytka ce-
ramiczna, rylec czy szkło. Uczyły się 
rozpoznawać minerały i rodzaje skał 
po barwie, twardości, rysie, smaku, za-
pachu, połysku, itp.  Sporo czasu pan 
geolog poświęcił na minerały Polskiej 
Miedzi. Oprócz tego spotkanie było 
okazją, by przekazać uczniom kilka 
faktów z historii Ziemi – od Wielkiego 
Wybuchu do dziś. Zajęcia miały formę 
nauki poprzez zabawę. Po zajęciach 
wszystkie dzieci dostały upominki od 
KGHM Polska Miedź S.A. Dziękujemy 
panu Wojciechowi Kaczmarkowi za cie-

kawe i niezwykle pouczające zajęcia.
ZSP w Radwanicach
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    GIMNAZJALIŚCI W ZG POLKOWICE-SIEROSZOWICE

Z okazji obchodów bar-
bórkowych Gimnazjaliści  

z Radwanic mieli okazje 
zwiedzić Zakłady Górnicze 
Polkowice-Sieroszowice. 
Wycieczka miała na celu 
orientację zawodową ucz-
niów, którzy wkrótce będą 
podejmować ważne decyzje 
w sprawie wyboru swojej 
ścieżki kształcenia. Organi-
zatorzy wycieczki z p. Łuka-
szem Wereszczyńskim, dy-
rektorem ds. pracowniczych 
na czele sprawili, że wszyscy 
uczestnicy  byli zachwyceni 
wyjazdem. Młodzież zwie-
dzała łaźnię hakową, lam-
pownię, naszybie, przejazdy 
pracowników, nadszybie. 

Widzieli załadunek rudy, 
plac kopalni przy magazy-
nie soli. Ciekawostką było 
skosztowanie ciepłego mle-
ka lub  górniczej kawy zbo-
żowej, która płynie z kranu.
Ogromne wrażenie 
na uczestnikach 
wywarło spotkanie 
w punkcie ratow-
nictwa górniczego. 
Uczniowie zapo-
znali się z  zada-
niami i zakresem  
pracy ratowniczej. 
Przypomnieli so-
bie podstawowe 
zasady pomocy 
przedmedycznej, 
zobaczyli 20 kg 

aparaty tlenowe, a przede 
wszystkich uświadomili so-
bie ważność i konieczność 
przestrzegania zasad bez-
pieczeństwa. Mentorem   
w tej dziedzinie był p. Dach-

tera, który mieszka w gminie 
Radwanice i tego dnia zna-
komicie wcielił się w rolę 
prelegenta.

Gimnazjum w Radwanicach

Na osiedlu leśnym w Radwanicach, 
dnia 15 października br. odbył się 

IX „Bieg ku św. Pamięci Jana Pawła 
II”.  Uczestnicy startowali  w nastę-
pujących kategoriach: 1-2 lata; 3-4 
lata; 5 – 6 lat; 7 – 8 lat; 9 – 10 lat; 11 
– 13 lat; 14 – 16 lat; 17 – 19 lat; 20 – 29 
lat; 30 -39 lat; 40 – 49 lat; 50 – 59 lat; 
60+; nornic wal king; bieg na dystansie 
10 km – Papieska Dziesiątka oraz szta-
feta rodzinna. W tym roku atrakcją był 
Bieg Nowożeńców. Przez trasę biegów 
przejeżdżała młoda para, dla której or-
ganizatorzy przygotowali tradycyjną 
„bramę”. Aby wykupić swoją przyszłą 
żonę, Pan Młody musiał razem z nią 
przebiec krótki dystans. Młodzi otrzy-
mali pamiątkową statuetkę za zajęcie  
I miejsca w kategorii nowożeńców oraz 
książkę napisaną przez mieszkanki 
Radwanic „Ach, co to był za ślub, czyli 
wspomnienia mieszkańców Radwanic”.
Zdobywcy I miejsc otrzymali pu-

chary ufundowane przez wła-
dze powiatowe i gminne oraz 
instytucje, organizacje i firmy  
z terenu gminy Radwanice. Fun-
datorem pucharów byli również 
Posłowie na Sejm RP Ewa Drozd  
i Wojciech Zubowski. Pozostali lau-
reaci otrzymali pamiątkowe meda-
le i dyplomy. W zawodach udział 
wzięło 155 osób. Nagrody zwycięz-
com wręczali sponsorzy. Ponadto 
uczestnicy otrzymali upominki, 
które w głównej mierze pochodziły 
od firm tj. CCC Polkowice i VW Motor 
Polska sp. z o.o. w Polkowicach. Nad 
bezpieczeństwem uczestników czuwa-
li strażacy OSP z Łagoszowa Wielkiego  
i Radwaniac.
Organizatorem biegu był Oddział Gmin-
ny TPD w Radwanicach. Partnerem im-
prezy była Gmina Radwanice.

Laureaci Papieskiej Dziesiątki:
kobiety
1. Monika Małyniak
2. Karolina Królikowska
3. Karolina Landa
mężczyźni
1. Maksymilian Trochanowski
2. Łukasz Garliński
3. Paweł Steciąg
Nagrodę dla najmłodszego uczestnika 
otrzymała Liliana Sioma, a dla najstar-
szego p. Stanisława Kucar.

TPD oddz. w Radwanicach

    IX BIEG PAPIESKI
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    ANIMEK W ŚWIETLICACH WIEJSKICH

Od października do grudnia 2016 
r. Gminny Ośrodek Kultury  

w Radwanicach  przy wsparciu fi-
nansowym Gminy Radwanice reali-
zuje program rozwoju świetlic wiej-
skich na terenie gminy – „Animek”. 
Projekt realizowany jest równolegle 
w 6 wsiach/sołectwach tj.: Kłęba-
nowice, Łagoszow Wielki/Dobro-
mil, Buczyna, Nowy Dwor, Nowa 
Kuźnia i Przesieczna. Głównym ce-
lem projektu jest aktywizacja dzieci  
i młodzieży wiejskiej oraz reakty-
wacja świetlic wiejskich, jako in-
stytucji. Nadrzędnym zadaniem 
projektu jest również wyrównywa-
nie szans edukacji kulturalnej osób  
z terenów wiejskich oraz propa-
gowanie aktywnego i twórczego 
sposobu spędzania czasu wolnego. 
Promowanie integracji poprzez za-
jęcia w świetlicach wiejskich służy 
również zacieśnianiu więzi rówieś-
niczych i międzykulturowych, które 
są podstawą do tworzenia zaktywi-
zowanego lokalnego społeczeństwa.
Projekt skierowany jest do wszyst-
kich grup wiekowych, w tym dzieci  
i dorosłych, seniorów i osób z nie-
pełnosprawnościami, a animato-
rami są mieszkańcy Gminy Rad-
wanice, którzy zostali wyłonieni 
na podstawie ogłoszonego naboru 
i spełnili szereg kryteriów (m.in. 
wiek, miejsce zamieszkania, krea-

tywność, dyspozycyjność etc.). Nie-
którzy z nich są także pedagogami  
i członkami stowarzyszeń, które 
działają na terenie gminy, a także 
społecznikami działającymi ak-
tywnie w środowisku lokalnym. 
W ramach programu „Animek” 
cyklicznie, zazwyczaj raz w tygo-
dniu, w każdej świetlicy odbywają 
się zajęcia artystyczno-edukacyjne 
dla dzieci oraz ciekawe inicjaty-
wy skierowane do osób dorosłych. 
Wydarzenia dla dzieci składają się 
z zajęć plastycznych, sportowych, 
twórczych metod wykorzy-
stywania czasu wolnego, 
warsztatów kulinarnych, 
spotkań z lokalnymi twór-
cami, a także z kultywo-
wania uroczystości i świąt, 
które wpisują się w okres 
jesienno-zimowy (np. Hal-
loween, Mikołajki). Dzieci 
i młodzież uczęszczają na 
zajęcia bardzo chętnie, jest 
to doskonała alternatywa 
dla pasywnego spędzania 
czasu w domu, np. przed 
komputerem, czy telewi-
zorem i wspaniała okazja 
do tego, aby spotkać się  
z przyjaciółmi i nauczyć się 
czegoś nowego.

GOK w Radwanicach

Listopadowa "Lampionada"  
w świetlicy wiejskiej w Kłębanowicach.

Październikowe sportowe "Animki" w Nowej Kuźni.

Halloween w Nowym Dworze.

Spotkanie z lokalnym twórcą - Panią Leokadią Adamowicz  
i tkactwem artystycznym w Buczynie.

"Babski wieczór" w Przesiecznej.

Minionek XXL w Łagoszowie Wielkim.
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Stowarzyszenie POMAGA-
MY RAZEM jest organiza-

cją działającą od 27.11.2015 
r. Powstało z inicjatywy Wój-
ta Gminy Radwanice Pawła 
Piwko i rodziców osób nie-
pełnosprawnych. Skupia ono 
20 rodzin, które zmagają się 
z różnego rodzaju dysfunk-
cjami. Głównym celem, jaki 
sobie założyliśmy jest prze-
łamanie barier, jakie dzie-
lą osoby niepełnosprawne  
w możliwościach do aktyw-
nego uczestnictwa w życiu 
społecznym. Co za tym idzie, 
integracja naszych dzieci  
z dziećmi zdrowymi, popra-
wa ich relacji, co zniweluje 

pojęcie wykluczenia spo-
łecznego oraz pokazanie in-
nych możliwości do spędza-
nia wolnego czasu będących 
alternatywą dla telewizji, 
komputerów czy też smart-
fona. Przy współpracy z OSP 
przeprowadziliśmy warszta-
ty dla społeczności lokalnej  
z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy jak również 
zajęcia terapeu-
tyczne dla dzieci 
przy zastosowaniu 
baniek mydlanych. 
W ramach progra-
mu Działaj lokalnie 
współfinansowa-
nego przez Funda-

    „POMAGAMY RAZEM” - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

Stowarzyszenie 
„Pomagamy Razem”

Fundacja Aktywności Społecznej  
i Kulturalnej „Pole” we współpracy 

z Gimnazjum, Radą Rodziców Gimna-
zjum, Klubem Seniora „Optymiści”, Pa-
nią sołtys  i Radą Sołecka z Radwanic 
realizowała projekt pod nazwą „Teatr 
doświadczeń, czyli pomieszanie świa-
tów”. Projekt ten współfinansowany 
został ze środków programu Działaj 
Lokalnie IX Polsko- Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowany przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Funda-
cję Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. 
Projekt nietypowy, łączący pokolenia, 
stwarzający pole działania dla grup, na 
pierwszy rzut oka odległych. Nic bar-
dziej mylnego. Uczestników projektu łą-
czyła pasja, zamiłowanie do aktorstwa, 
aktywność, otwartość umysłu i ogrom-
na wzajemna życz-
liwość. W ramach 
projektu uczestnicy 
wzięli udział w kil-

ku warsztatach: teatralno-dramowych, 
krawieckich, wokalnych i plastycznych. 
Wspólnie z instruktorami przygotowali 
scenografię, kostiumy, plakaty i zapro-
szenia, a przede wszystkim wcielili się 
w bajkowe role, które jak to w bajce 
bywa, w sposób alegoryczny dotknę-
ły współczesnych tematów. Dnia 14 
grudnia br. w ramach 
podsumowania pro-
jektu wystawiona zo-
stała sztuka „Trzewiki 
szczęścia” autorstwa 
Benedykta Hertza.   
W rolę aktorów wcie-
lili się seniorzy oraz 
uczniowie tutejszego 
gimnazjum. Podsumo-
wanie projektu połą-
czono z akcją charyta-

tywną. Biletem wstępu na spektakl był 
dowolny produkt spożywczy. Z zebra-
nych darów zrobione zostaną paczki 
świąteczne dla najbardziej potrzebu-
jących osób z terenu gminy Radwanice.

cję Porozumienia Wzgórz Dal-
kowskich zrealizowaliśmy cykl 5 
warsztatów tj. Sztuka Tolerancji, 
Eko zabawa, Sztuka przez duże 
S, Gry edukacyjno–stolikowe 
oraz Piknik Integracyjny „Ra-

zem”. Chociaż jesteśmy młodym 
stowarzyszeniem to chcemy 
„wyzwolić społeczną energię”  
i pokazać, że z nami nie da się 
nudzić.

Fundacja Aktywności Społecznej  
i Kulturalnej „Pole”

    „TEATR DOŚWIADCZEŃ CZYLI POMIESZANIE ŚWIATÓW”
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Potrawy wigilijne i ich symbolika

Barszcz czerwony z uszkami
Listę otwiera jedna z tradycyjnych 
zup wigilijnych -  barszcz czerwony  
z uszkami. Burakom przypisywana jest 
długowieczność. Tradycja głosi, że ten 
kto spożywa buraki doczeka sędziwe-
go wieku oraz przez całe życie będzie 
grzeszyć nieskazitelną urodą. W tych 
wierzeniach jest sporo prawdy ponie-
waż buraki są źródłem przeciwutle-
niaczy i witamin a występujące w nich 
barwniki maja działanie przeciwnowo-
tworowe. 

Zupa grzybowa
W niektórych regionach Polski do 
dziś jako wigilijną zupę przygotowu-
je się zupę grzybową, a nie barszcz 
czerwony z uszkami. Grzyby mają 
bogatą symbolikę. Nasi przodko-
wie kojarzyli je ze zdrowiem i siła-
mi witalnymi. Grzyby mają również 
zapewnić szczęście oraz dostatek.  
Kapusta z grochem
Ta staropolska potrwa to samo zdro-
wie. Kiszona kapusta to źródło wita-
min, soli mineralnych, ma także właś-
ciwości antyrakowe. Natomiast suche 
nasiona roślin strączkowych posiadają 
wysoką zawartość błonnika pokarmo-
wego, witamin i białka. Kapusta z gro-
chem miała chronić przed chorobami.  
Karp
Na wigilijnym stole zdecydowanie kró-
lują ryby. Nieważne w jakiej postaci 
zostaną podane, ważne, by zagościły 
na każdym wigilijnym stole. Przypisu-
je się im znaczenie religijne, symboli-
zują Chrystusa i odradzanie się życia.  
W symbolice ludowej ryby były  
                       również symbolem płodności.  

Najczęściej jemy karpia, który 
przez resztę roku jest przez nas 
zapomniany. Zjedzenie ryby pod-
czas wieczerzy wigilijnej ma dać 
gwarancję zdrowia i dostatku.  
Śledź
Drugim popularnym gatunkiem ryb  
i często spotykanym na wigilijnym stole 
jest śledź. Śledzie są symbolem postu i 
wyczekiwania. Zwykle podaje się je tra-
dycyjnie w śmietanie lub oleju. Śledzie 
to bogactwo witamin i cennych dla zdro-
wia  kwasów tłuszczowych omega-3.   
Pierogi z kapustą i grzybami
Kolejną potrawą pełną symboliki, bez 
której trudno wyobrazić sobie Wigilię 
są pierogi z kapustą i grzybami. Za-
miast pierogów na stole mogą pojawić 
się też łazanki z kapustą i grzybami. 
Warto wiedzieć, że grzyby poza po-
prawą walorów smakowych dostar-
czają również pewnych ilości witami-
ny PP, B1, B2 i kwasu pantotenowego.  
Kompot z suszu
Jego również nie może zabraknąć. 
Jabłka gwarantują miłość, zdrowie 
i pokój, gruszki zapewniają długo-
wieczność, a suszone śliwki odpędza-
ją złe moce. Kompot z suszu to bogate 
źródło błonnika pokarmowego. Przy-
spiesza pracę jelit, poprawia trawie-
nie oraz daje szybsze uczucie sytości.  
Kluski z makiem
Kluski z makiem gościły tradycyjnie 
na stołach na Mazowszu, Podlasiu, 
Podkarpaciu i w Wielkopolsce. Kluski  
z makiem mogą być zdrową przekąską. 
Dodane do maku bakalie dostarczają 
organizmowi witamin z grupy B, C i E.

Makowiec
Dlaczego nie może go zabraknąć? Mak 
to dostatek i bogactwo. Według wie-
rzeń ludowych, dania z makiem były 
najważniejszymi z wigilijnych potraw, 
a ich brak mógł ściągnąć na domo-
stwo nieszczęście. Mak zawiera cen-
ne tłuszcze oraz witaminy A, C, D, E, 
błonnik, wapń, magnez, żelazo i po-
tas. Ponadto pomaga w procesie tra-
wiennym i przeciwdziała miażdżycy.  
Kutia
Kutia przywędrowała do nas z kre-
sów. Przygotowuje się ją z pszenicy 
(ewentualnie pęczaku), maku, miodu, 
dużej ilości bakalii. Ziarna zbóż i maku 
to składniki, które muszą się pojawić  
w wigilijnych potrawach. Ziarna zbóż 
to symbol życiodajnej mocy, nie-
śmiertelności i dostatku. Kutia jest 
bardzo słodka, ale przy tym zdrowa.  
Piernik
Piernik to twarde ciemnobrązowe 
ciasto pachnące miodem, przypra-
wami korzennymi i wszelakimi ba-
kaliami, statusu społecznego.Ciasto 
piernikowe swoją trwałość zawdzię-
cza dużemu udziałowi przypraw 
korzennych oraz swojej twardości 
i suchości. Pierniki wigilijne zwycza-
jowo robi się zaraz po Andrzejkach.  
Chleb
Nie można o nim zapomnieć! Chleb 
symbolizuje dobrobyt i początek nowe-
go życia. Jego obecność na wigilijnym 
stole ma zapewnić pomyślność w nad-
chodzącym roku.

    TRADYCYJNE POTRAWY WIGILIJNE

Jedną z tradycji związanych ze świę-
tami Bożego Narodzenia jest przy-

rządzanie dwunastu potraw wigilij-
nych. Jakie potrawy wigilijne powinny 
znaleźć się na świątecznym stole? 
Przede wszystkim muszą być postne! 
W zależności od regionu i zwycza-
jów rodzinnych ich zestaw jest różny. 
Dania przygotowywane są głównie z 
ziaren maku, zbóż, miodu, grzybów, 
suszonych warzyw i owoców oraz ryb. 
Dlaczego dań jest dwanaście? We-
dług tradycji chrześcijańskiej potrawy 

symbolizowały dwunastu apostołów. 
Natomiast według wierzeń ludo-
wych nawiązywały do liczby miesięcy  
w roku. Dania wigilijne przyrzą-
dzane obecnie, niewiele różnią się 
od tych dawniejszych. Nadal pod-
stawą każdej wieczerzy są zupy: 
barszcz czerwony z uszkami, który  
w różnych rejonach kraju może 
być zastępowany przez biały żur, 
zupę grzybową czy zupę rybną. 
Na wigilijnym stole znajdziemy 
również mak i bakalie, potrawy z 

Ogromną uwagę przywiązywano do leczniczych właściwości składników potraw oraz ich symbolicznego znaczenia. Miód 
miał dodawać sił oraz był symbolem płodności, słodyczy, powodzenia i radości. Mak zapewniał urodzaj i dobry sen. Orzechy 
potęgowały mądrość i dostatek. Potrawy z grochu i kapusty, dodawały siły i zdrowia. Natomiast ryba była symbolem chrześ-
cijaństwa i obfitości...

fot.: dobra-radwa.pl

kapustą, grochem i grzybami a także śledzie  
i rybę w różnej postaci.

strona 38
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SIANKO POD OBRUSEM
Zgodnie z wiarą chrześcijańską sianko 
po obrusem to nawiązanie do żłóbka, 
w którym przyszło na świat dzieciątko 
Jezus. Przypisuje się mu magiczną moc, 
która zapewnia domostwu dobrobyt. 
W dawnych czasach sianko przywią-
zywano nawet do drzew owocowych, 
podawano je bydłu do jedzenia, nawet 
zakopywano w ziemi w polu. Wszystko 
po to, by w tych miejscach gościł do-
statek i urodzaj. dla chrześcijan sianko 
to także symbol prostoty i skromno-
ści. Przypomina nam o tym, że Jezus 
Chrystus urodził się w ubogiej stajni,  
z dala od przepychu i bogactwa. Sianko 
pod obrusem ma więc symbolizować 
skromność, jaką każdy chrześcijanin 
powinien nosić w sercu.

DODATKOWE NAKRYCIE 
PRZY WIGILIJNYM STOLE
Wolne nakrycie przy stole to ważna 
tradycja wigilijna, która każe nam pa-
miętać o wszystkich samotnych oso-
bach. Oznacza to także, że jesteśmy 
gotowi zaprosić do stołu każdego, kto  
w ten wieczór zapuka do naszych 
drzwi. Puste nakrycie daje również wy-
raz pamięci o bliskich, którzy nie mo-
gli z nami spędzić świąt lub na zawsze 
odeszli. 

PIERWSZA GWIAZDA
Na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, 
gdy ukaże się pierwsza gwiazda na nie-
bie rozpoczyna się uroczysta wiecze-

rzę. Zwyczaj ten głęboko zakorzeniony 
w polskiej kulturze. Nie zasiada się do 
wieczerzy wigilijnej „zanim gwiazda 
nie powoła wszystkich do połamania 
się opłatkiem” Jest to bardzo stary zwy-
czaj przestrzegany do dnia dzisiejsze-
go.

OPŁATEK WIGILIJNY 
Najważniejszym momentem wieczerzy 
wigilijnej jest obrzęd łamania się opłat-
kiem. Dzielenie się opłatkiem oznacza 
wzajemne pojednanie się oraz uczy, że 
należy podzielić się nawet ostatnim ka-
wałkiem chleba. Ponadto wigilijnemu 
opłatkowi przypisywano także magicz-
ne właściwości. Miał chronić obejście 
przed wpływem złych mocy, a domow-
nikom zapewniać szczęście. Podanie 
opłatka zwierzętom gospodarskim 
chroniło je przed chorobą i rzuconym 
urokiem (do tego celu służył specjalnie 
wypiekany kolorowy opłatek).

UBIERANIE CHOINKI
W wielu domach choinkę ubiera się 
właśnie w Wigilię. Chociaż to bardzo 
powszechny zwyczaj, to nie należy do 
polskich tradycji wigilijnych. W naszym 
kraju przyjął się dopiero pod koniec 
dziewiętnastego wieku, ale jedynie  
w domach mieszczańskich i szlache-
ckich. W wiejskich domach, zamiast 
choinki ustawiano w domu snopy zbo-
ża lub gałązki drzewa. Przystrajanie 
choinki to zwyczaj niemiecki, swoimi 
korzeniami sięgający czasów pogań-

skich, symbolizuje nowe, odradzające 
się życie. Także ozdoby, które na niej 
zawieszamy mają konkretne znacze-
nie: gwiazda umieszczana na czubku 
oznacza gwiazdę betlejemską, bombki 
symbolizują rajskie owoce, a łańcuchy 
miały przypominać o grzechu i jedno-
cześnie cementować rodzinne więzi.

SNOPY ZBOŻA 
Spotyka się jeszcze dzisiaj na wsi zwy-
czaj, ze przed wieczerzą wigilijną przy-
nosi się do mieszkania snop zboża  
i umieszcza się w kącie pokoju. Zwy-
czaj ten istniał dawniej w całej Polsce.  
W okolicach Przemyśla zwyczaj ten 
miał nawet swój ceremoniał: „We dwo-
rze, karbowy przynosił z dworskich 
gumien cztery snopy do pokoju jadal-
nego z życzeniami wesołych świąt; pan 
domu łamie się z nim opłatkiem i czę-
stuje go miodem po czym karbowy sta-
wia w jednym kącie pokoju snop psze-
nicy, w drugim snop żyta, w trzecim 
snop jęczmienia a w czwartym snop 
owsa lub wiązkę grochu lub koniczyny”. 
Po uczcie wigilijnej, ze słomy snopków, 
które stawiano na wieczerzę w kątach 
izby, kręcono małe powrósła i obciąga-
no nimi drzewa owocowe w przekona-
niu, że będą lepiej rodziły.

Karolina Ferenc

Ryba po japońsku

Składniki:
• 1 kg ryby (filet) • słoik ogórków konserwowych • 2 czer-
wone papryki • 3 cebule • vegeta • olej do smażenia 
• 1 jajko • mąka • bułka tarta
Zalewa:
• 2 szklanki wody • 1/2 szklanki oleju • 5 łyżek octu • 3 łyżki cukru • mały kon-
centrat pomidorowy • 3 -5 łyżek keczupu • sól do smaku
Wykonanie:
Rybę odmrażamy i osuszamy na ręcznikach papierowych, oprószamy z obu stron 
vegetą, obtaczamy w mące, jajku, bułce tartej i smażymy. Odkładamy na ręczniki 
papierowe, żeby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Paprykę, cebulę i ogórki konser-
wowe kroimy w kostkę. Przygotowujemy dużą przezroczystą salaterkę w której 
na przemian układamy usmażoną rybę, cebulę, ogórki i paprykę (powinno wyjść 
kilka warstw). Wszystkie składniki zalewy umieszczamy w garnuszku i zagoto-
wujemy. Gorącą zalewę przelewamy do salaterki z rybą i warzywami. Gdy zalewa 
ostygnie, salaterkę przykrywamy i odstawiamy do lodówki do przegryzienia się 
smaków (najlepiej na całą noc).

Wigilijna kapusta  
z grzybami
Składniki:
• 0,5 kg kiszonej kapusty 
• grzyby leśne suszone 
(ok.1 szkl.) • 1 cebula  • sól, 
pieprz • po 4 ziarna ziela angielskiego i liści lau-
rowych • 2 ziarna jałowca • 1 łyżka koncentratu 
pomidorowego • 2 łyżki oleju
Wykonanie:
Kapustę posiekać. Cebulę obrać, pokroić w piór-
ka, zeszklić na oleju. Grzyby namoczyć w 0,5 l 
wody. Kapustę zalać wodą, w której moczyły się 
grzyby, dodać liście laurowe, ziele angielskie, ja-
łowiec, sól, pieprz, cebulę i namoczone grzyby, 
wymieszać. Gotować na średnim ogniu 50 minut. 
Dodać łyżkę koncentratu pomidorowego, wymie-
szać i gotować jeszcze 30 minut.

Święta Bożego Narodzenia, to czas niezwykły, pełen radości i miłości, wypełniony rodzinnymi spotkaniami przy 
wigilijnym stole pełnym pyszności. To również czas tradycji i zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. Za-
pewne wiele z nich jest Wam dobrze znanych, ale niekoniecznie wiecie skąd się wywodzą i jakie mają znaczenie.  
Poniżej przedstawiamy najważniejsze obyczaje i obrzędy Bożego Narodzenia.
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    MIKOŁAJ W GMINIE RADWANICE

Dnia 4 grudnia 2016 r. Gminny 
Ośrodek Kultury w Radwani-

cach przy wsparciu finansowym 
Gminy Radwanice oraz Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizował 
„Spotkanie z Mikołajem” dla dzieci i młodzie-
ży z Gminy Radwanice. Na spotkaniu obecni 
byli organizatorzy, wolontariusze, społecz-
ność lokalna Gminy Radwanice na czele  
z dzieciaczkami oraz wystawcy - Fundacja 
MAMUT, która zorganizowała wystawę rę-
kodzieła plastycznego i ceramicznego oraz 
kawiarenka Towarzystwa Pomocy Dzieciom,  
– w której można było kupić pyszne ciasto 
oraz napić się gorącej i aromatycznej kawy lub 
herbaty. Po uroczystym powitaniu wszystkich 
uczestników „Spotkania z Mikołajem”, Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Radwani-
cach – pani Renata Piasecka-Friczka przeka-
zała głos Wójtowi Gminy Radwanice – panu 

Pawłowi Piwko, który w świątecznym 
przemówieniu dokonał otwarcia imprezy. 
Następnie odbył się program artystyczny  
i konkurencje o tematyce mikołajko-
wej, które przeprowadzili pracownicy 
GOK-u oraz wolontariusze – uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum, któ-
rzy byli pomocni również przy odbie-
raniu paczek. Po świetnej zabawach 
przyszedł czas na odwiedziny Św. Mi-
kołaja! Odziany w odświętny strój Mi-
kołaj zasiadł na czerwonym tronie 
i przy pomocy pracowników GOK-u i wo-
lontariuszy oraz przy akompaniamencie 
nastrojowej muzyki rozdawał słodkości 
i uściski najmłodszym i trochę starszym 
mieszkańcom Gminy.

GOK w Radwanicach
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Mając na uwadze bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu polkowickie-
go Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Polkowicach 

przypomina, że obowiązkiem każde-
go właściciela i użytkownika budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinnego  
i wielorodzinnego jest dokonywanie, 

co najmniej raz w roku przeglądu in-
stalacji gazowych oraz przewodów 
kominowych (dymowych, spalino-
wych i wentylacyjnych).

    CICHY ZABÓJCA - UWAGA! na CZAD

Wymóg ten określa Ustawa Pra-
wo budowlane. Jednakże na 

podstawie przepisów szczegółowych 
przeciwpożarowych, zanieczyszczenia  
z przewodów dymowych, spalinowych 
usuwa się w następujących okresach: 
od palenisk opalanych paliwem sta-
łym (węgiel, drewno), co najmniej raz 
na 3 miesiące, od palenisk opalanych 
paliwem płynnym i gazowym co naj-
mniej raz na 6 miesięcy.
Co roku, w okresie jesienno - zimowym, 
przybywa zdarzeń związanych z poża-
rami instalacji kominowych oraz wy-
dobywającym się czadem w budynkach 
mieszkalnych. Stanowi to bezpośrednie 
zagrożenie dla życia i mienia mieszkań-
ców. Zagrożenia w dużej mierze spo-
wodowane są lekceważeniem przez 
właścicieli obowiązków w zakresie 
przeglądu i konserwacji instalacji. Od 
września br. na terenie województwa 
Dolnośląskiego na skutek zatrucia tlen-
kiem węgla potocznie zwanym czadem 
śmierć poniosło 12 osób.

CO CZWARTY POLAK MYŚLI, ŻE CZAD MOŻNA ROZPOZNAĆ PO ZAPACHU LUB DYMIE
CZADU

NIE
WIDAĆ

CZADU
NIE

SŁYCHAĆ

CZADU
NIE

CZUĆ
CZAD I OGIEŃ
obudź czujność !

źródło:straz.polkowice.pl

Skąd bierze się czad? 
Powstaje w wyniku niezupełnego spa-
lania wszelkich paliw - gazu, paliw 
płynnych i stałych spowodowanego 
brakiem odpowiedniej ilości tlenu, 
niezbędnej do zupełnego spalania. 
Może to wynikać z braku dopływu 
świeżego (zewnętrznego) powietrza 
do urządzenia, w którym następuje 
spalanie lub z powodu zanieczyszcze-
nia, zużycia lub złej regulacji palnika, 
a także przedwczesnego zamknię-
cia paleniska pieca lub kuchni. Jest to 
szczególnie groźne w mieszkaniach, 
w których okna są szczelnie zamknię-
te lub uszczelnione na zimę. Niebez-
pieczeństwo zaczadzenia wynika  
z faktu, że tlenek węgla jest dla czło-
wieka niewyczuwalny. W układzie 
oddechowym wiąże się z hemoglo-
biną krwinek, blokując dopływ tlenu 
do organizmu. Stwarza to zagrożenie 
dla zdrowia i życia człowieka. Następ-

stwem zatrucia może być nieodwracal-
ne uszkodzenie ośrodkowego układu 
nerwowego, niewydolność wieńcowa i 
zawał a nawet śmierć. 
Co zrobić aby uniknąć zaczadzenia? 
Pamiętaj! tyle spalin wypłynie przez 
komin ile świeżego powietrza napłynie 
do pomieszczenia z zewnątrz. Zatem 
przede wszystkim należy zapewnić 
możliwość stałego dopływu świeżego 
powietrza do paleniska (pieca gazowe-
go, kuchenki gazowej, kuchni węglowej 
lub pieca) oraz swobodny odpływ spa-
lin. 
Należy, więc: uchylić okno w mieszkaniu 
gdy korzysta się z jakiegokolwiek źródła 
ognia (pieca gazowego z otwartą komo-
rą spalania, kuchenki gazowej lub wę-
glowej), nie zasłaniać kratek wentyla-
cyjnych i otworów nawiewnych, zadbać 
o drożność przewodów spalinowych  
i wentylacyjnych, przeprowadzać kon-
trole techniczne, w tym sprawdzanie 

szczelności przewodów kominowych, 
przeprowadzać okresowe czyszczenie 
przewodów kominowych, a także usu-
wać sadzę zgromadzoną w osadniku 
pieców węglowych, systematycznie 
sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez 
przykładanie kartki papieru do otwo-
ru, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic 
nie zakłóca wentylacji, kartka powinna 
przywrzeć, często wietrzyć pomieszcze-
nie, w których odbywa się proces spala-
nia a najlepiej zapewnić, nawet niewiel-
kie, rozszczelnienie okien. 
Nie bagatelizuj objawów! 
duszności, bólów i zawrotów głowy, nud-
ności, wymiotów, oszołomienia, osłabie-
nia, przyspieszenia czynności serca  
i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, 
zatrucia czadem; w takiej sytuacji nale-
ży natychmiast przewietrzyć pomiesz-
czenie, w którym się znajdujemy i za-
sięgnąć porady lekarskiej.
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    NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Dnia 04.11.2016 r. w godzinach 
18:00 – 22:00 na obiekcie sporto-

wym ,,Orlik – 2012’’ przy gimnazjum w 
Radwanicach odbył się ,,Nocny Turniej  
Piłki Nożnej o Puchar  Wójta  Gminy 
Radwanice’’. Otwarcia Turnieju doko-
nali Wójt Gminy Radwanice pan Paweł 
Piwko oraz Dyrektor Gimnazjum pani 
Stanisława Trzeszcz. W Turnieju udział 
wzięło 8 drużyn (Tasmania , Łagoszów 
Wielki, Słoneczniki, Gold Team, Czakra 
Team, FC Incognito, Łagoszowia, King 

Team), które rozegrały 
mecze systemem każdy 
z każdym przy podziale 
na dwie grupy. Zwycięzcy grup grali 
o pierwsze miejsce natomiast drugie 
drużyny w grupach rozegrały mecz 
o miejsce trzecie. Wszystkie zespoły 
biorące udział w Turnieju otrzymały 
dyplomy oraz piłki natomiast zwy-
cięska drużyna i najlepszy  zawod-
nik  Puchary.Organizatorami turnieju 
byli: UKS działający przy Gimnazjum  

w Radwanicach, Gminny Ośrodek Kul-
tury i Urząd Gminy w Radwanicach. 
Turniej przygotował i poprowadził 
przy pomocy wolontariuszy nauczyciel 
z gimnazjum pan Zdzisław Śnioszek.

Kolejne miejsca zajęli:
I – sze miejsce - TASMANIA
II – gie miejsce - FC INCOGNITO
III – cie miejsce - CZAKRA  TEAM
IV – te miejsce - GOLD  TEAM
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    TABELA LIGOWA A KLASY
koniec rundy jesiennej 2016/2017

Lp. DRUŻYNY MECZE PUNKTY WYGRANA REMIS PORAŻKA BRAMKI
1. PŁOMIEŃ RADWAICE 15 40 13 1 1 61-16

2. DRAGON JACZÓW 15 33 10 3 2 46-25

3. POGOŃ GÓRA 15 32 10 2 3 54-25

4. ZAWISZA SERBY 15 29 9 2 4 66-40

5. KS ZADZIOR BUCZYNA 15 29 9 2 4 53-28

6. MIESZKO RUSZOWICE 15 28 8 4 3 63-31

7. GWARDIA BIAŁOŁĘKA 15 23 7 2 6 43-28

8. VICTORIA PARCHÓW 15 22 6 4 5 42-33

9. KS ŁAGOSZOVIA ŁAGOSZÓW 15 20 6 2 7 32-49

10. SOKÓŁ JERZMANOWA 15 17 4 5 6 39-47

11. KORONA CZERNINA 15 17 5 2 8 28-57

12. LZS KOMORNIKI 15 16 5 1 9 32-53

13. ORZEŁ CZERNA 15 13 3 4 8 33-55

14. VICTORIA SICINY 15 12 4 0 11 28-42

15. ISKRA DROGLOWICE 15 6 2 0 13 30-58

16. ZRYW KOTLA 15 6 2 0 13 12-75
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KUPON

„B
iuletyn nr 8

”

WYNIKI KRZYŻÓWKI  
Z BIULETYNU NR 7

W poprzednim nume-
rze naszego „Biulety-
nu” hasło prawidłowo 
rozwiązanej krzyżówki  
brzmiało: SPOTKAJMY 
SIĘ NA HUBERTUSIE  
W JAKUBOWIE Spo-
śród prawidłowo na-
desłanych rozwiązań 
wylosowane zostały 3 
osoby, które otrzyma-
ły nagrody. W losowa-
niu najwięcej szczęścia 
miały panie: Katarzyna 
Worhacz i Karolina Mi-
kołajewicz z Radwanic 
oraz pan Ryszard Góre-
cki również z Radwanic 
Zwycięzcy w nagrodę 
otrzymali czajniki bez-
przewodowe. 
Gratulujemy!

CHWILA RELAKSU - KRZYŻÓWKA

KRZYŻÓWKA  
Odpowiedzi prosimy 
wysyłać na adres: 
Urząd Gminy Radwani-
ce, ul. Przemysłowa 17, 
59-160 Radwanice, (na 
kartkach pocztowych  
z naklejonym kuponem 
i dopiskiem „Krzyżówka 
- Biuletyn nr 8”). Wśród 
osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiąza-
nia rozlosujemy 3 na-
grody niespodzianki. 
Na rozwiązania cze-
kamy do 31 stycznia 
2017r. (rozwiązania 
mogą przesyłać wszyscy 
mieszkańcy Gminy Rad-
wanice).

ANGIELSKIE PIWO

DROGA .... (BAJKOWY 
STWÓR) 
- JEDNA Z WIęKSZYCH 
ATRAKCJI NORWEGII
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X JUBILEUSZOWY DOLNOŚLĄSKI HUBERTUS W JAKUBOWIE
FOTORELACJA - 1-2 października 2016 r.
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