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Pozdrawiam
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Podczas trwających waka-
cji Rada Gminy nie prze-

rywała swoich prac. Radni 
obradowali w lipcu i sierp-

niu. XXIII Sesja Rady Gminy odbyła 
się 25 lipca br. Na sesji podjęto nastę-
pujące uchwały:
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2017-2033,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 
rok 2017,

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki  
z WFOŚiGW.

Kolejna sesja XXIV  odbyła się w dniu 
28 sierpnia br. Radni podjęli następu-
jące uchwały:
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2017-2033,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 
rok 2017,
- w sprawie określenia wysokości sta-

wek podatku od nieruchomości na 
2018 r.,
- w sprawie opłaty targowej,
- w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Polkowickiemu na 
rok 2017,
- w sprawie zaciągnięcia długotermino-
wej pożyczki z WFOŚiGW.

    NOWY SOŁTYS WSI DROŻYNA

    XXIII i XXIV SESJA RADY GMINY

Daria Ciosek

Dnia 5 września br. w miejscowo-
ści Drożyna odbyło się zebranie 

soleckie w sprawie podziału środ-
ków funduszu sołeckiego na 2018 r. 
Podczas zebrania, stwierdzono także 
wygaśnięcie mandatu sołtysa pana 

Mariusza Kucharskiego w związku ze 
złożoną przez niego w sierpniu br. re-
zygnacją. W odbytym zebraniu udział 
wzięło 13 mieszkańców, którzy w jed-
nogłośnym głosowaniu na nowego 
sołtysa wybrali panią Joannę Krell.  

Pani Sołtys, życzymy wytrwałości oraz 
zadowolenia z wypełnianych obowiąz-
ków, dobrej współpracy z mieszkańcami 
oraz realizacji powierzonych zadań. 

Karolina Ferenc

Szanowni Państwo

 „… chleb jest święty, jeszcze świętsza praca”. Te słowa w tym roku 
były przesłaniem naszych Gminnych Dożynek. Jeszcze raz pragnę wszyst-
kim mieszkańcom i gościom biorącym udział w Święcie Plonów serdecz-
nie podziękować za wspólne dziękczynienie i zebrane plony.
 Ostatni kwartał Szanowni Państwo to również czas, kiedy widać 
zintensyfikowanie prac na budowach. Myślę, że Nas wszystkich cieszy 
ogrom prac, jaki podejmujemy, aby infrastruktura w gminie z roku na rok 
była w coraz lepszym stanie.  Nie byłoby to możliwe gdyby nie pozyskane 
dotacje, które „spływają” do Gminy Radwanice. Budowa dróg, kanaliza-
cji sanitarnej, termomodernizacja budynków, zakup samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla OSP – wszystkie te zadania wsparte są środkami 
zewnętrznymi. Warte podkreślenia jest również to, że Gmina Radwanice 
wspiera Powiat w realizacji budowy dróg (w tym roku w m. Przesieczna).
 Rodziców i dzieci z naszych szkół zachęcam do skorzystania z do-
datkowych zajęć zwiększających i wyrównujących szanse edukacyjne, na 

które Gmina pozyskała bardzo duże środki finansowe. Wspólnie zadbajmy o rozwój naszych dzieci.
 Serdecznie zapraszam osoby powyżej 60. roku życia oraz osoby niepełnosprawne do skorzystania 
z oferty bezpłatnych szczepień przeciw grypie. 
 Już niedługo, uruchomimy kolejny ważny program zdrowotny dla uczniów z naszej gminy wykry-
wający nadwagę i otyłość, jako element profilaktyki chorób układu krążenia. 
 

    ZMIANA GODZIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ SZKOLNYCH

W związku ze zmianą organizacji 
ruchu na drodze krajowej S-3 od 

dnia 25 września 2017 r.  zmieniają się 
godziny rozpoczęcia zajęć szkolnych  

w szkołach podstawowych.
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Radwanicach godz. 7:45
2. Szkoła Podstawowa w Buczynie 

godz. 8:10
Rozkład dowozów uczniów dostępny 
jest na stronach internetowych szkół.

Józef Machera
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    OCZYSZCZALNIA, KANALIZACJA ORAZ WODOCIĄGI 
    Z POMOCĄ WFOŚIGW WE WROCŁAWIU

    INFRASTRUKTURA SPORTOWA Z DOFINANSOWANIEM

Gmina Radwanice otrzymała wsparcie finansowe z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu w celu realizacji największej inwe-
stycji ostatnimi laty w naszej gminie pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowi-
ce i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodocią-
gowych oraz budowa oczyszczalni ścieków w obrębie  
m. Buczyna i budowa rurociągu tranzytowego z m. Sie-
roszowice do oczyszczalni ścieków”. Na inwestycję zdo-
byto pomoc w formie dotacji w wysokości aż 2 188 000 
zł oraz niskooprocentowanej pożyczki w wysokości 7 867 
000 zł. Całość robót budowlanych zostanie wykonana za 
kwotę 13 493 100 zł.

Planowane zadanie przyczyni się do realizacji celów wska-
zanych w art. 400a ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 
519). W efekcie zrealizowania projektu zostaną osiągnięte 
wymierne korzyści dla środowiska w postaci:
• wyeliminowania niekontrolowanych i nieoczyszczo-

nych zrzutów ścieków do pobliskich cieków wodnych, 
a także wycieków do wód gruntowych i powierzchnio-
wych z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych,

• zapobiegania bezprawnemu wykonaniu odpływów 
ścieków sanitarnych do ziemi lub do cieków wodnych,

• kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-
-ściekowej w miejscowości Sieroszowice i Strogoborzy-
ce (odprowadzenie ścieków do zbiorowej sieci kanaliza-
cyjnej i ich oczyszczenie w nowej, gminnej oczyszczalni 
ścieków oraz dostarczenie wody przez nowy wodociąg). 

Informujemy także, że w wyniku przeprowadzonego postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego,  w dniu 10 
lipca 2017r. Wójt Gminy Radwanice podpisał umowę na bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejsco-
wościach Sieroszowice i Strogoborzyce wraz z przebudową 
sieci wodociągowych oraz budową oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Buczyna. Wykonawcą robót budowlanych 
będzie konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Pie-
ców Przemysłowych PIEC-BUD sp. z o. o. oraz Przedsiębior-
stwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji sp. z o. o.  
z Legnicy. Kontrakt opiewa na kwotę ok. 13 493 100 zł. Kon-
sorcjum w pierwszej kolejności przystępuje do zamówienia 
materiałów niezbędnych do realizacji zadania. Roboty bu-
dowlane rozpoczną się pod koniec września br. a zakończą 
się mają w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umo-
wy. Więcej informacji dotyczących realizacji samych ro-
bót budowlanych można uzyskać w niniejszym biuletynie  
w artykule pana Marka Woźniaka - Budowa kanalizacji i sieci 
wodociągowej w Sieroszowicach i Strogoborzycach.

Projekt pn. „Wykonanie zapleczy kontenerowych dla 
sportowców wraz z zagospodarowaniem terenu  oraz 

wykonaniem przyłączy i instalacji w miejscowościach 
Radwanice i Buczyna” otrzymał dofinansowanie od samo-
rządu województwa dolnośląskiego w kwocie 30 000,00 zł 
przy całkowitej wartość zadania 467 400,00 zł. Inwestycja 
została już zakończona. Przypomnijmy, iż projekt polegał na 
dostawie oraz montażu kontenerów wraz z wyposażeniem, 
pełniących funkcję szatni przy boiskach sportowych w Rad-
wanicach i Buczynie. W każdym obiekcie zaprojektowano 
dwa pomieszczenia zaplecza sanitarnego, pomieszczenie 
sędziowskie oraz pomieszczenie gospodarczo-magazynowe. 
Teren przed wejściem do obiektu utwardzono z kostki bru-
kowej. Oba obiekty zostały docieplone wełną mineralną oraz 
posiadają elektryczne ogrzewanie i podgrzewanie c.w.u. Do 

pełnej funkcjonalności obiektów konieczne było przeprowa-
dzenie robót budowlanych w zakresie wykonania odpowied-
nich przyłączy i instalacji. Realizacja projektu zagwarantuje 
odpowiedni poziom infrastruktury dla działalności sporto-
wej i społecznej w naszej gminie.

Karolina Jakubowska

Łukasz Kisiel

Podpisanie umowy. Od lewej: pan Lubomir Gliniecki - Pełnomocnik Kon-
sorcjum, Prezes Zarządu PBSiM Sp. z o.o., pan Paweł Piwko - Wójt Gminy 
Radwanice.

Łukasz Kisiel
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    UNIJNE DOFINANSOWANIE DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Gmina Radwanice otrzymała dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wy-

równywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie 
Radwanice”. Źródłem pomocy jest  Europejski Fundusz 
Społeczny w ramach RPO WD 2014-2020 (85% wartości 
projektu), a także Budżet Państwa (10% wartości projek-
tu). Pozostałe 5% to wkład własny z budżetu Gminy. Koszt 
projektu to  462 129,38 zł, a dofinansowanie wynosi aż 
439 022,90 zł. Głównym celem zadania jest zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawo-
wej i gimnazjalnej. Projekt będzie realizowany w okresie od 
01.09.2017 r. do 29.06.2018 r. Ogółem wsparciem zostanie 
objętych 359 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radwa-
nicach, Szkoły Podstawowej w Buczynie oraz Gimnazjum 
w Radwanicach (tj. uczniowie klas gimnazjalnych z ZSP ),  
a także 39 nauczycieli.
W ramach projektu zaplanowane są następujące zajęcia dla 
uczniów:
1) Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne:
- zajęcia z j. polskiego, 
- zajęcia z matematyki,
- zajęcia z j. angielskiego,
- zajęcia z fizyki,
- zajęcia z chemii,
- zajęcia z geografii,
- zajęcia z biologii,
- zajęcia z historii i WOS.
2) Dodatkowe zajęcia rozwijające zwiększające szanse 
edukacyjne: 
- zajęcia z j. angielskiego, 
- zajęcia z j. francuskiego, 
- zajęcia z informatyki,
- zajęcia z matematyki, 
- zajęcia z przyrody, 
- zajęcia z turystyki, 
- zajęcia z fizyki, 
- zajęcia z biologii i chemii,
- zajęcia z robotyki połączone z informatyką 
- zajęcia rozwijające z j. niemieckiego.
3) Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych:
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju 
mowy,
- zajęcia terapii pedagogicznej: arteterapia, muzykoterapia 
oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami 
społecznymi i emocjonalnymi oraz z trudnościami w komu-
nikacji,
- zajęcia terapii pedagogicznej z zakresu treningu zastępo-
wania agresji i treningu umiejętności społecznych,
- zajęcia Terapeutyczne indywidulane metodą Biofeedback.

Planowany termin rekrutacji to wrzesień 2017 r. Informacja 
na temat rekrutacji do projektu będzie rozpowszechniona  Łukasz Kisiel

462 129,38 zł 
na dodatkowe zajęcia w szkołach.

w szkołach poprzez plakaty informacyjne, za pośredni-
ctwem nauczycieli, na spotkaniach z rodzicami oraz za po-
średnictwem stron internetowych szkół oraz na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy. Kwalifikacja uczestników będzie 
zróżnicowana w zależności od typu zajęć realizowanych  
w szkołach. Podczas rekrutacji wymagana będzie doku-
mentacja podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych: 
formularz zgłoszenia, deklaracja uczestnictwa oraz oświad-
czenie o przetwarzaniu danych osobowych. Wybór grupy 
docelowej odbywać się będzie na podstawie przedłożonych 
dokumentów, kryterium punktowego oraz rozmów z na-
uczycielami i wychowawcami.
Dla części uczniów zostaną zorganizowane także wy-
jazdy edukacyjne do Centrum Nauki Keplera w Zielonej 
Górze, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz na 
Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu.
Dodatkowo planowane jest doposażenie szkół w pomoce 
niezbędne do prowadzenia zajęć. Zakupione zostaną: plan-
sze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu edu-
kacji matematyczno-przyrodniczej, pomoce dydaktyczne 
ukierunkowane w dużym stopniu na treści matematyczno-
-przyrodnicze oraz gry dydaktyczne pozwalające poprzez 
zabawę poprawiać wymowę dzieci. Ponadto z uwagi na spe-
cyficzne potrzeby uczniów i uczennic zostaną zakupione 
specjalne gry i plansze edukacyjno-wychowawcze z prze-
znaczeniem dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyj-
nymi. Szkoły doposażą swoją bazę dydaktyczną w sprzęt 
specjalistyczny (specjalistyczne oprogramowanie, pakiety 
do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii 
rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksje, wady 
postawy i zaburzenia koordynacji ruchowej). Dla uczniów 
gimnazjalnych zakupiony zostanie Aparat DigiTrack Bio-
Feedback przy jego pomocy wykonywane będą treningi, 
które za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwalają 
świadomie wpływać i kontrolować stan psychofizjologiczny 
organizmu. Zostaną także zakupione laptopy (23 szt.), 
tablety (12 szt.), drukarki (5 szt.), projektory (3 szt.), 
tablice interaktywne (1 szt), kamerka internetowa (1 
szt.) oraz aparat fotograficzny (1 szt.)

Przedstawione działania projektowe zapewnią wzmocnie-
nie osiągnięć, zniwelowanie trudności w nauce uczniów 
oraz osiągnięcie trwałych, pozytywnych efektów edukacyj-
nych, które będą miały przełożenie na przyszłość uczniów 
i ich sytuację na rynku pracy. Efektem realizacji projektu 
będzie wyrównanie szans edukacyjnych uczniów obszarów 
wiejskich, poprawa wyników egzaminów zewnętrznych 
oraz rozwój kompetencji uczniów wykazujących się ponad 
przeciętnymi zdolnościami.
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Jednostka OSP Radwanice jeszcze w tym roku wzbogaci 
się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Zastąpi 

on wyeksploatowanego już Jelcza, który generuje na chwi-
lę obecną spore wydatki. Nowe auto zostanie zakupione ze 
środków zewnętrznych jakie zostały pozyskane od niżej wy-
mienionych partnerów projektu oraz z budżetu Gminy Rad-
wanice:

• Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu – kw. 80 000,00 zł,

• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  
- kw. 39 000,00 zł,

• Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy - kw. 220 647,00 
zł, 

• Fundacja KGHM Polska Miedź - kw. 60 000,00 zł.
• Gmina  Radwanice - kw. 390 259,00 zł. 

Całkowity koszt samochodu to kwota 789 906,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwa Specjalistycznego 
BOCAR Sp. z o.o. z Korwinowa. Wykonawca zaoferował do-
stawę samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego na pod-
woziu Mercedes-Benz Altego. Zakup ma zostać zrealizowany 
w listopadzie. 
Nowe auto z pewnością podniesie gotowość bojową jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach, a także 
zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy Radwanice 
oraz powiatu polkowickiego.

    NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY 
    DLA OSP RADWANICE - POZYSKANE DOTACJE!

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach, otrzymała dotacje 
na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w łącznej kwocie 399 647,00 zł

    DOTACJA GMINY DLA POWIATU NA BUDOWĘ DROGI 
    W PRZESIECZNEJ

DOTACJA GMINY DLA POWIATU NA WŁĄCZENIE DROGI DO DK 12

Dziękujemy naszym darczyńcom

Wójt Gminy Radwanice, 
 Komendant, Prezes i wszyscy strażacy Gminy Radwanice.

W kwietniu bieżącego roku Gmina Radwanice zawarła  
z Powiatem Polkowickim umowę dotacji na przebudo-

wę drogi powiatowej w Przesiecznej. Przedmiotem dotacji 
jest rozbudowa drogi powiatowej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej w miejscowości Przesieczna. Udzielenie dotacji 
Powiatowi Polkowickiemu umożliwiła podjęta w sierpniu 
2016 r. uchwała Rady Gminy w Radwanicach w tej sprawie. 
Umowa dotacji opiewa na kwotę 542.610,00 zł. Wkład gmi-
ny Radwanice nie może jednak przekroczyć równowartości 

31,93 % faktycznie poniesionych przez Polkowicki Zarząd 
Dróg Powiatowych kosztów kwalifikowalnych. Gmina doko-
nała już pierwszej transzy płatności za dotychczas wykona-
ne prace. Termin wykorzystania dotacji ustalono na dzień  
5 grudnia br., a ostateczne rozliczenie kosztów realizacji za-
dania zaplanowano na  20.12.2017 r. W tym terminie Powiat 
Polkowicki zobowiązany jest przedstawić Gminie zestawie-
nie kosztów. 

Na sesji Rady Gminy w Radwanicach w dniu 28 sierpnia 
br. podjęto uchwałę nr XXIV/141/17 w sprawie udziele-

nia pomocy finansowej Powiatowi Polkowickiemu w 2017 r. 
Dofinansowanie ma dotyczyć przebudowy drogi krajowej nr 
12 w zakresie wlotu skrzyżowania z drogi powiatowej wraz 
z budową odcinka chodnika w miejscowości Przesieczna. 

Wkład Gminy Radwanice w realizacji tego zadania wynosić 
będzie 38,85 % faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie 
więcej niż 24.600,00 zł, które zabezpieczono w budżecie 
Gminy na ten cel. Wykonanie skrzyżowania drogi krajowej 
z drogą powiatową będzie zwieńczeniem i zakończeniem in-
westycji.  

Anna Barylik

Anna Barylik

Łukasz Kisiel
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Gmina Radwanice otrzymała promesę na realizację zada-
nia: Przebudowa drogi gminnej nr 100994D ul. Spa-

dzista obręb Radwanice, obręb Łagoszów Wielki – 0+000-
0+792. Dotacja w wysokości 80% wartości zdania pochodzić 
będzie z budżetu państwa.. Dokonano już wyboru wykonaw-
cy w/w zadania, który zrealizuje roboty budowlane za kwotę 
w wysokości 1 256 900,72 zł brutto, tym samym kwota dota-
cji wyniesie 1.005.000 zł. W dniu 18 września br. Gmina pla-
nuje podpisać umowę z wykonawcą, Firmą Budowlaną FOBIS  

z Lubina, która  zobowiązana będzie do zakończenia zadania 
w ciągu 70 dni od dnia podpisania umowy.

skiego zadania (w branży drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej i tele-
technicznej) Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa. Na czas prowadzenia robót  została 
wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego na drodze po-
wiatowej nr 1148D.

    ROZBUDOWA DROGI W PRZESIECZNEJ

Powiat polkowicki realizuje zadanie pn. „Roz-
budowa drogi powiatowej nr 1148D wraz 

z budową kanalizacji deszczowej w miej-
scowości Przesieczna, gmina Radwanice”. 
Przedmiotem zadania są roboty budowlane 
polegające na rozbudowie drogi powiatowej 
nr 1148D w celu poprawy warunków bezpie-
czeństwa ruchu i użytkowania. Zadanie polega 
na rozbudowie drogi, przebudowie skrzyżowań  
i istniejących zjazdów, budowie nowych zjaz-
dów, budowie kanalizacji deszczowej, wykona-
niu chodników i poboczy oraz przebudowie sieci 
elektrycznej i teletechnicznej. W ramach zadania 
wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni  
o szerokości 5,5 m i długości 1280 m. Konstruk-
cja jezdni zostanie odpowiednio wyprofilowana 
w celu swobodnego odpływu wody deszczowej 
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wyko-
nana zostanie regulacja rowu na długości 20 m. 
oraz rurarz rowu otwartego na długości 135 m 
wraz z likwidacją przepustów. W ramach zada-
nia wykonane zostaną nowe zjazdy, a istniejące 
zjazdy indywidualne na posesje przebudowane 
do szerokości 4-5 m. Wykonany zostanie chod-
nik o nawierzchni z kostki betonowej o długości 
ok. 1300 m. Powyższa inwestycja jest dofinan-
sowana w 50% ze środków Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019. Pozostałe 50% to udział Po-
wiatu Polkowickiego oraz Gminy Radwanice. 
Koszt robót budowlanych po przeprowadzeniu 
postępowania o zamówienie publiczne wyniesie 
3.398.749,00 zł. z czego:
- 1.699.374 zł – Dolnośląski Urząd Wojewódzki  
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016-2019,
- 1.156.765 zł – Powiat Polkowicki,
- 542.610 zł  – Gmina Radwanice jako Partner 
zadania.

Poza kosztami robót budowlanych ogólny koszt 
zadania obejmuje również koszt odszkodowań 
po decyzji ZRID oraz koszt nadzoru inwestor-

    DOTACJA NA PRZEBUDOWĘ ULICY SPADZISTEJ 
    DO ŁAGOSZOWA WIELKIEGO

Danuta Czuchro

Karolina Jakubowska

Droga w m. Przesieczna w trakcie budowy. 

Droga w m. Przesieczna w trakcie budowy. 

1.005.000,00 zł dotacji na drogę
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    ROZBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNEGO 
    PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIEROSZOWICACH

    BUDOWA PARKINGU ORAZ OŚWIETLENIA 
    PRZY ULICY OGRODOWEJ W RADWANICACH 

Umowę na wykonanie zadania „Budowa parkingu oraz 
oświetlenia przy ulicy Ogrodowej” w Radwanicach 

podpisano z Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryj-
nego „EKO-BAU” Edyta Fiedot sp. jawna z siedzibą w Jerz-
manowej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie wy-
dzielonych miejsc parkingowych na około 60 stanowisk  
o nawierzchni z kostki betonowej, powierzchnia zatoki par-
kingowej ze zjazdem i pasem manewrowym, dodatkowo 

wykonanie komunikacji pieszej w celu połączenia nowo bu-
dowanego parkingu z istniejącymi chodnikami w obrębie 
budynków wielorodzinnych. W celu oświetlenia ul. Ogrodo-
wej oraz parkingu przewidziano montaż słupów oświetle-
niowych z oprawami LED.

Gmina Radwanice oraz To-
warzystwo Przyjaciół im. 

Jana Wyżykowskiego w Siero-
szowicach wspólnymi siłami 
ukończyły zadanie polegają-
ce na rozbudowie świetlicy 
wiejskiej w Sieroszowicach 
o zaplecze kuchenne. Rozbu-
dowę części zaplecza traktuje 
się jako uzupełnienie istnie-
jącej zabudowy. 10 grudnia 
2016 r. zakończono I etap 
rozbudowy – stan surowy za-
mknięty. Koszt I etapu wyniósł 
40.491,82 zł - udział Gminy 
2.491,68 zł (+ koszt nadzoru 
inwestorskiego 2.091,00 zł), 
udział Towarzystwa Przyja-
ciół im. Jana Wyżykowskiego - 
38.000,14 zł z czego 30.000,00 
zł Towarzystwo otrzymało  
z Fundacji KGHM Polska Miedź  
w ramach projektu pn. „Lo-
kalne Innowacje”. 10 sierpnia 
2017 r. zakończono II końco-
wy etap rozbudowy. Koszt II 
etapu wyniósł 56.000,00 zł 
– udział Gminy 24.000,00 zł  
(+ koszt nadzoru inwestor-
skiego 1.845,00 zł, koszt mapy 

geodezyjnej powykonawczej 
984,00 zł), udział Towarzystwa 
Przyjaciół im. Jana Wyżykow-
skiego - 32.000,00 zł.  50.000,00 
zł Towarzystwo otrzymało  
z Fundacji KGHM Polska Miedź 
na dofinansowanie realizacji 
projektu pn. „Obróbka Zaso-
bów Budynku Historii Re-
gionalnej” (w tym wykonanie: 
izolacji i docieplenia ścian ze-
wnętrznych budynku, wenty-
lacji pomieszczenia, instalacji 
osprzętu modułowego o pod-
łożu elektrycznym oraz uzu-
pełnienie wyposażenia aneksu 
kuchennego w celu realizacji 
warsztatów kulinarnych). Wy-
konawcą I i II etapu była firma: 
Usługi Remontowo -Budowlano 
- Mechaniczne Robert Kuczała  
z  siedzibą w Głogówku.

Barbara Pach

Barbara Pach

Stan przed rozbudową.

Stan po rozbudowie.
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    BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ  
    W SIEROSZOWICACH I STROGOBORZYCACH WRAZ Z BUDOWĄ
    OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BUCZYNIE     

Już we wrześniu rusza największa 
inwestycja ostatnich lat czyli bu-

dowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w Sieroszowicach i Strogoborzycach. 
Mieszkańcy tych miejscowości zostaną 
wpięci do nowej oczyszczalni ścieków, 
która równolegle będzie budowana  
w miejscowości Buczyna i będzie do-
celowo obsługiwała również Kłębano-

wice i Buczynę. W zakres inwestycji 
wejdzie budowa sieci kanalizacyjnej  
o łącznej długości ok. 10,5 km, przy-
łączy kanalizacyjnych o długości ok. 
2,3 km oraz 7 przepompowni ścieków  
(6 w Sieroszowicach, jedna w Stro-
goborzycach). Wszystkie wewnętrz-
ne instalacje kanalizacyjne zostaną 
przepięte do nowych przyłączy. Ro-

boty obejmują budowę nowej 
sieci wodociągowej w oby-
dwu miejscowościach o łącz-
nej długości ok. 6,3 km oraz 
przyłączy o łącznej długości 
ok. 1,7 km, a także montaż 42 

sztuk nowych hydrantów ppoż. Ww. 
budowa umożliwi odcięcie starych 
awaryjnych i będących w złym stanie 
technicznym wodociągów stalowych  
i azbestocementowych.  

Umowa na realizację zadania została 
już zawarta, a wykonawcą jest kon-
sorcjum firm z Legnicy – PIEC-BUD 
oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Specjalistycznego i Melioracji. Przewi-
dywany koszt budowy to 13,5 mln zł. 
Termin zakończenia robót zaplanowa-
no na I kwartał 2019 r. 

    MONTAŻ KOMORY REDUKCYJNEJ NA SIECI 
    WODOCIĄGOWEJ JAKUBÓW – DROŻÓW   

W najbliższym czasie na sieci wodociągowej zasilają-
cej miejscowość Drożów ze zbiorników retencyjnych  

w Jakubowie zostanie zamontowana studnia z zaworem re-
dukującym ciśnienie w rurociągu. Montaż urządzenia jest 

Marek Woźniak

Marek Woźniak

niezbędny ze względu na dużą różnicę wysokości pomiędzy 
miejscowościami, która powodowałaby wzrost ciśnienia po-
wyżej dopuszczalnego w instalacjach odbiorców w Drożo-
wie. Studnia będzie zlokalizowana przy skrzyżowaniu przed 

miejscowością Drożów i w całości 
będzie zagłębiona w gruncie. Roboty 
nie spowodują utrudnień w dostawie 
wody do obydwu miejscowości, bo-
wiem sieć posiada obustronne zasila-
nie – woda będzie dostarczana z jed-
nego źródła do Jakubowa, z drugiego 
do Drożowa. Roboty będzie wykony-
wała firma HydroSystem. Termin wy-
konania robót ustalony jest na połowę 
listopada
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W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja robót 
polegających na przebudowie drogi w ul. Spadzistej  

w Radwanicach stanowiącej połączenie z Łagoszowem Wiel-
kim. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa.
Zakres robót obejmuje wykonanie nowej konstrukcji drogi  
z nawierzchnią asfaltową, obustronnych poboczy z kruszy-
wa, asfaltowe zjazdy. Jezdnia będzie wykonana z betonu 
asfaltowego o szerokości 4-5,0 metrów, pobocza o szeroko-
ści do 0,75 m z kruszywa łamanego. Długość drogi wynosi 
ok. 800 m. 
Roboty obejmują również wykonanie drogi wewnętrznej 
do parku z płyt ażurowych o długości 87 m oraz odcinka 
chodnika z kostki betonowej przy drodze powiatowej łączą-
cej miejscowość Łagoszów Wielki z chodnikiem biegnącym 
wzdłuż parku do Radwanic o długości 61 m.
W ramach inwestycji przebudowany zostanie również prze-

pust betonowy o długości 13,8 m wraz z umocnieniem skarp 
na rowie rozdzielającym obydwie miejscowości. Przebudo-
wa usprawni bezpośrednie połączenie Łagoszowa Wielkiego 
z Radwanicami i odciąży główną drogę powiatową oraz bę-
dzie stanowiła dogodny przejazd dla mieszkańców obydwu 
miejscowości. 
Przewidywany koszt budowy - ok. 1,3 mln zł.  

    PRZEBUDOWA DROGI UL. SPADZISTA - ŁAGOSZÓW WIELKI    

    PRZEBUDOWA DROGI W KŁĘBANOWICACH  

W tym roku przewidywana jest również przebudowa 
drogi gminnej w Kłębanowicach, stanowiącej począ-

tek łącznika z Łagoszowem Wielkim. Wszczęcie postępowa-
nia przetargowego planowane jest w ciągu najbliższych dni.  
Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni  
z betonu asfaltowego o szerokości od 4 do 5 m i długości ok. 
400 m. Na odcinku ok. 80 m od wpięcia do drogi powiato-
wej wybudowany będzie chodnik z kostki betonowej wraz 
ze zjazdami również z kostki betonowej.

W ramach inwestycji w trakcie budowy już jest odcinek sie-
ci kanalizacji deszczowej odwadniający drogę na długości 
chodnika – inwestycję prowadzi Polkowicki Zarząd Dróg 
Powiatowych, bowiem kanalizacja deszczowa służy także 
odwodnieniu drogi powiatowej.    
Koszt budowy wyniesie ok. 600 tys. złotych.  

Marek Woźniak

Marek Woźniak

Ulica Spadzista przed remontem. Ulica Spadzista przed remontem.

Nawierzchnia drogi w m. Kłębanowice  przed remontem. Nawierzchnia drogi w m. Kłębanowice  przed remontem.
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    NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Stosownie do wniosku Za-
kładu Usług Komunalnych 

Rada Gminy zatwierdziła ta-
ryfy zaopatrzenia w wodę  
i odprowadzanie ścieków, któ-
re obowiązują od 1 maja 2017 
r. do 30 kwietnia 2018 r. Opłaty 
obowiązują gospodarstwa do-
mowe oraz firmy prowadzące 
działalność gospodarczą w na-
stępujących wielkościach:

1. Oplata za wodę:
a/ za 1m3 dostarczonej wody - 
3,63 zł +  vat = 3,92 zł brutto

b/ za 1 miesiąc gotowości do-
starczenia wody abonament 
3,00 zł + vat = 3,24 zł brutto

2. Opłata za ścieki:
a/ za 1m3 odprowadzonych 
ścieków – 5,99 zł + vat = 6,47 
zł brutto
b/ za 1 miesiąc gotowości od-
prowadzenia ścieków abona-
ment 3,00 zł + vat = 3,24 zł 
brutto.
Odczyty urządzeń pomiaro-
wych dokonywane są 2 razy 
w roku natomiast odbiorca 

uiszcza opłaty za fakturę vat 1 
raz na 2 miesiące na podstawie 
prognozowanego poboru.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy ZUK może przystąpić 
do procedury odcięcia wody 
w przypadku nieuregulowania 
faktury za dwa okresy rozra-
chunkowe poprzedzone upo-
mnieniem.

Prosimy o terminowe wpłaty 
wynikające z dostarczonych 
faktur.

    OBOWIĄZUJĄCE STAWKI PODATKOWE NA ROK 2018

W dniu 28 sierpnia 2017 r. na XXIV 
sesji Rady Gminy w Radwanicach 

podjęto uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek  podatku od nieru-
chomości.
W związku z powyższym stawki w po-
datku od nieruchomości  na 2018 rok 
kształtują się następująco:

1. Od gruntów:
• związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,91 zł od 1 m2 
powierzchni 
• pod wodami powierzchniowymi sto-
jącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni
• pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego - 0,48 zł 
od 1 m2 powierzchni 
• niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia  
9 października 2015 r. o re-
witalizacji  i położonych na 
terenach, dla których miejsco-
wy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, 
jeżeli od dnia wejścia w ży-
cie tego planu w odniesieniu 

do tych gruntów upłynął okres 4 lat,  
a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowla-
nego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni

2. Od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej
• związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej  
– 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej 
• zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej
• związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 
4 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

• pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 7,30 zł 
od 1 m 2 powierzchni użytkowej

3. Od budowli - 2% ich wartości okre-
ślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 
i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.)

4. Opłata targowa (stawka dzienna) 
:bez zadaszenia – 17 zł, z zadaszeniem 
– 28 zł

5. Opłata za posiadanie psa - nie 
podjęto uchwały w sprawie opłaty od 
posiadania psa. W tym zakresie opłata 
kształtować się  będzie w wysokości 
obowiązującej w 2017 roku tj.: w wy-
sokości 60 zł 

Podstawa prawna : 
Uchwała Nr XXIV/139/17 
Rady Gminy w Radwani-
cach z dnia 28 sierpnia 
2017 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomo-
ści na 2018 rok, Uchwała  
Nr XXIV/140/17 Rady 
Gminy w Radwanicach  
z dnia 28 sierpnia 2017 r 
w sprawie wprowadzenia 
wysokości stawek opłaty 
targowej i zasad jej pobie-
rania. 

Józef Machera

Marta Młodecka
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    BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Każdy może skorzystać z takich szkoleń, któ-
rych najbardziej potrzebuje. Obecnie do wy-
boru jest blisko 20 tematów w następujących 
obszarach: 
• praca i rozwój zawodowy (jak napisać CV  
i list motywacyjny, co można zyskać, zakładając 
profil na portalach LinkedIn czy Goldenline);
• relacje z bliskimi (jak założyć konto na Fa-
cebooku, w jaki sposób sprawdzać oceny dzie-
cka w dzienniku elektronicznym, jak zadbać  
o bezpieczeństwo swoje oraz rodziny w sieci);
• edukacja (jak wspólnie z innymi zaplanować działania czy 
stworzyć prezentację, używając konta Google);
• odpoczynek i hobby (jak znaleźć ciekawy koncert czy wy-
stawę w swojej okolicy, jak kupować w sieci bilety na spekta-
kle, w jaki sposób legalnie oglądać filmy);
• zdrowie (jak zapisać się przez internet do lekarza, jak 
sprawdzić swoje miejsce w kolejce do sanatorium, gdzie  
w sieci dowiedzieć się więcej o lekach);
• finanse (jak przez internet sprawdzić stan konta, zrobić 
przelew czy założyć lokatę, w jaki sposób płacić kartą, jak 
oszczędzać i kontrolować domowy budżet);
• religia i potrzeby duchowe (jak kontaktować się ze swoją 
parafią z pomocą internetu, jak korzystać 
ze stron informacyjnych cmentarzy, jak nawiązać kontakt  
z grupami zainteresowanymi pielgrzymowaniem);
• sprawy codzienne (w jaki sposób rozliczyć PIT przez in-
ternet, do czego wykorzystywać na co dzień dysk Google, jak 
wysłać list lub paczkę bez odwiedzania poczty);
• zaangażowanie obywatelskie (skąd czerpać informacje  
o swojej miejscowości, jak sprawdzić, co robią posłowie i po-
słanki wybrani z danego okręgu, w jaki sposób włączyć się  
w działania organizacji pozarządowych).

Szkolenia są przeznaczone dla osób 
powyżej 18. roku życia. Polecamy 
je szczególnie osobom planującym 
zmianę pracy, tym, którzy chcieliby 
nauczyć się czegoś nowego, mają kło-
poty z domowymi finansami i dzięki 
internetowi mogliby zaoszczędzić 
pieniądze. A także osobom z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami czy 
tym, które dotychczas nie korzystały 
z sieci.

Pierwsze szkolenia są już za nami. W pierwszej kolejności 
odbywają się one w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rad-
wanicach, ale planujemy również zajęcia w Szkole Podsta-
wowej w Buczynie oraz Filii Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sieroszowicach. Co ważne, oprócz komputerów i interne-
tu, na miejscu jest również dodatkowy sprzęt, który ułatwi 
w nich udział. W ramach „e-Mocnych” do gminy trafił lap-
top, tablet z systemem  iOS oraz Trackball – manipulator 
kulkowy, który zastępuje myszkę do komputera. War-
tość sprzętu to ok. 6000,00 zł. 

W jaki sposób korzystać z bankowości elektronicznej? Jak zapisać się przez Internet do lekarza? Co zrobić, by 
zadbać o prywatność naszą i bliskich w sieci? Co napisać w CV, by dostać dobrą pracę? Zapraszamy mieszkań-

ców na bezpłatne szkolenia, które Gmina Radwanice organizuje w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, 
realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Gmina Radwanice dołączyła do tej inicjatywy 
jako jedna ze 101 gmin z całej Polski.

Realizację szkoleń koordynuje Paulina Bilińska:
Tel.: 76-759-20 lub 27, 76-759-20-19
e-mail: paulina.bilinska@radwanice.pl

Szacunkowa wartość wsparcia projektu 
dla Gminy to 110 500,00 zł brutto.

CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, 
REALNE KORZYŚCI

Projekt realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe 
na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-20120 
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    WPŁYW PALENIA PAPIEROSÓW 
    NA ZDROWIE I ROZWÓJ CZŁOWIEKA

Mówienie w dzisiejszych czasach o szkodliwości palenia 
papierosów zdaje się być działaniem bezcelowem i ba-

nalnym. W telewizji, prasie oraz Internecie przeprowadzonych 
było już wiele kampanii społecznych, których celem jest prze-
ciwdziałanie temu zjawisku. Ich efektem jest stale malejąca 
liczba palaczy w Polsce. Oznacza to, że nasza wiedza na ten 
temat wymaga stałego powtarzania i utrwalania.

Palenie papierosów jest bezpośrednią przyczyną zwięk-
szenia zachorowalności na: raka (płuc, jamy ustnej, krtani, 
gardła, przełyku, trzustki, żołądka, nerek, pęcherza moczo-
wego, szyjki macicy i niektóre typy białaczki), niewydolność 
oddechową, rozedmę płuc, ostre zapalenie oskrzeli i ostre 
infekcje dróg oddechowych, udar mózgu, zawał serca, zgo-
rzel, tętniak, nadciśnienie i miażdżycę.

Nawet sporadyczne sięganie po papierosa powoduje uza-
leżnienie. Palenie papierosów to nałóg uzależniający na kilku 
poziomach: fizjologii (od nikotyny), nawyków (czynności rąk 
przy paleniu) i emocji (jak każda używka, sięganie po papie-
rosy to rodzaj "podpórki" emocjonalnej). Dlatego tak trudno 
odzwyczaić się od palenia. Mimo to, papierosy sprawiają wra-
żenie niewinnej rozrywki, bardziej akceptowanej społecznie 
niż alkohol. Bo przecież osoba paląca nie bije żony/męża, nie 
znęca się nad dzieckiem, nie zakłóca porządku publicznego itp. 

Czy wiesz że:
Wpływ dymu tytoniowego na płuca jest wyjątkowo szkodliwy - 
dopiero po 10 latach od rzucenia palenia stan zdrowia powra-
ca do poziomu osoby niepalącej i spada ryzyko zachorowania 
na nowotwory płuc i układu oddechowego. Na inne nowotwory 
osoby palące narażone są nawet 20 razy częściej niż niepalące. 
Częstsze zapadanie na choroby układu krążenia należy do smut-
nych rezultatów palenia tytoniu. Papierosy są jedynym legalnie 
sprzedawanym na świecie produktem, którego dym zawiera 
ponad 40 związków chemicznych powodujących raka. Nikotyna 
ma działanie stymulujące i zbliżone do narkotyków, powoduje 
pozorne ożywianie organizmu. Organizm palaczy szybko przy-
zwyczaja się do nikotyny a ciało domaga się stałego zwiększania 
dawki. Nikotyna podwyższa ciśnienie tętnicze krwi, przyśpiesza 
tętno, zwiększa ilość krwi pompowanej przez serce i powoduje 
skurcz tętnic. Dlatego ryzyko zawału serca jest 5 razy większe 
u palacza niż u osoby niepalącej. Nie daj się nabrać na papie-
rosy "light" lub "ultra-light". Aż 75% palaczy uważa, że palenie 
takich papierosów jest mniej szkodliwe. Nic bardziej  mylnego! 
Zabijasz mnie powoli, a podobno mnie kochasz! Brzmi kon-
trowersyjnie, ale paląc w towarzystwie dzieci, trujesz je. „Zmu-
szanie” dzieci do biernego wdychania dymu papierosowego  
w wielu kręgach jest traktowane na równi z przemocą. Dziecko 
ma naturalną potrzebę przebywania w  towarzystwie najbliż-
szych, nie zmuszaj go do wdychania dymu papierosowego, to 
twój nałóg. Paląc przy dziecku dostarczasz mu truciznę zawie-
rającą ponad 7 tysięcy substancji chemicznych! Ostatnie bada-
nia wskazują na związek biernego palenia z zawałem serca. 
Inne badania wykazały, że dzieci z rodzin palaczy mają osła-
biony układ odpornościowy i częściej chorują. Palacz nie wdy-
cha wszystkich szkodliwych substancji sam. Swego czasu prasa 
podała informację o śmiertelnym zatruciu dymem tytoniowym 
noworodka przez niefrasobliwych rodziców. Żony palących 

mężów chorują dwukrotnie częściej na raka płuc niż partnerki 
mężczyzn niepalących.

Palenie tytoniu a ciąża!
Kobieta paląca tytoń w ciąży powoduje, że jej dziecko nie 
otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, niezbędnego do prawid-
łowego wzrostu i rozwoju. Dziecko rodzi się z niewystarcza-
jącą wagą urodzeniową, często dochodzi do przedwczesnego 
rozwiązania, zatrucia okołoporodowego jak również dzieci 
palących matek znacznie częściej chorują na astmę, alergie, są 
podatniejsze na choroby wieku niemowlęcego i dziecięcego  
w tym nawet białaczkę. 

Rzuć palnie!!! 
Rzucanie palenia nie jest 
łatwe. Na rynku jest dostęp-
nych wiole środków wspo-
magających nas w tym, 
jednak żaden nie zastąpi sil-
nego postanowienia i woli, 
naszej motywacji. Powodów do rzucenia nałogów jest wiele. 
Przede wszystkim te zdrowotne. Czy nie cudownie byłoby by 
znów wejść po schodach bez zadyszki, bez zmęczenia i utraty 
oddechu powiać się z dziećmi czy wnukami, budzić się rano 
bez dławiącego kaszlu i uczucia niesmaku w ustach. Uwolnić 
się od uporczywych bóli głowy, zawrotów i zmęczenia. Drogie 
panie, czy nie lepiej mieć jasną i promienną skórę, niż szarą, 
ziemistą i suchą, pozbyć się pożółkłych przebarwień na pal-
cach i wokół ust. 

Korzyści finansowe. 
Jeśli palisz paczkę najtańszych papierosów dziennie (13 zł 
za paczkę) rocznie daje to oszczędność na poziomie 4 745 zł. 
Wielokrotnie w polskich domach palą oboje małżonkowie czy-
li x2. Dziś rzuciłeś palenie, zobacz ile zaoszczędzisz:
1 rok          9 500,00 zł wakacje za granicą            
5 lat           47 500,00 zł samochód              
15 lat         142 500 zł kawalerka dla twojego dziecka

Korzyści zdrowotne rzucenia palenia papierosów!!!
W ciągu 20 min do normy wracają: ciśnienie tętnicze krwi, czyn-
ność serca oraz obniża się tętno. W ciągu 8 godzin zmniejsza się 
poziom tlenku węgla we krwi, a podnosi poziom tlenu. W ciągu 
24 godzin zmniejsza się ryzyko ostrego zawału serca. W ciągu 
48 godzin powraca do normy zmysł smaku i zapachu. Od 2 tygo-
dni do 3 miesięcy poprawie ulega stan układu krążenia. Zwięk-
sza się wydolność fizyczna, wydolność płuc wzrasta o 30%. Od 
1 do 9 miesięcy poprawia się wydolność układu oddechowe-
go, ustępuje kaszel duszności, zmęczenie. Po 1 roku o połowę 
zmniejsza się ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną 
serca. Po 5 latach o połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania 
na raka płuc oraz raka jamy ustnej, przełyku i krtani. W dużym 
stopniu zmniejsza się ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Po 10 
latach ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną jest po-
dobne jak u osoby nigdy nie palącej. Ryzyko zachorowania na 
raka jamy ustnej, krtani, przełyku, pęcherza moczowego i nerek 
nadal zmniejsza się. Po 15 latach ryzyko zachorowania na raka 
płuca jest podobne jak u osoby nigdy nie palącej. 
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    PROGRAM ZDROWOTNY DLA UCZNIÓW Z NASZEJ GMINY

W roku szkolnym 2017/2018 realizowany będzie pro-
gram polityki zdrowotnej skierowany do uczniów na-

szej Gminy w wieku od 10 do 15 lat.pn. „Wczesne wykrywa-
nie nadwagi i otyłości wśród dzieci szkolnych w wieku 
od 10 do 15 lat jako element profilaktyki chorób układu 
krążenia na terenie Gminy Radwanice” Celem głównym 
programu jest wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości oraz 
edukacja zdrowotna jako elementy profilaktyki chorób ukła-
du krążenia wśród dzieci w wieku 10-15 lat zamieszkałych 
w Gminie Radwanice. Aktywność fizyczna w połączeniu ze 
zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmac-
niania zdrowia we wszystkich okresach życia. Odpowiedni 
poziom aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny 
i psychospołeczny dzieci i młodzieży. Powoduje wiele po-
zytywnych efektów zdrowotnych np.: redukcję nadmiaru 

masy ciała, poprawę 
struktury kości, siły 
mięśni itp. a przede 
wszystkim sprzyja 
lepszej samoocenie 
i poprawie jakości 
relacji społecznych. 
Nieprawidłowości  
w żywieniu mogą 

być przyczyną wielu zaburzeń np. psychicznych, psychoso-
matycznych, czy złego samopoczucia. Nie do przecenienia 
jest rola szkoły w zaspokojeniu potrzeb żywieniowych dzie-
ci i młodzieży oraz w kształtowaniu właściwych zachowań  
w tym zakresie. Dla realizacji tych zadań, niezbędne jest 
podjęcie przez szkoły wszystkich typów działań, w zakresie 
wspierania kształcenia nawyków zdrowego żywienia ucz-
niów w tym poprzez oferowane posiłki w stołówce szkolnej, 
przy równoczesnym wyeliminowaniu produktów i napo-
jów o dużej zawartości cukru ,soli i tłuszczów. Działania te 
wymagają systematycznej pracy współpracy z rodzicami, 
przedstawicielami społeczności lokalnej. Kształtowanie 
świadomości rodziców jest procesem długofalowym, często-
kroć wymagającym zmiany przyzwyczajeń żywieniowych 
całej rodziny.  Program pozwoli na zwiększenie skuteczno-
ści zapobiegania nadwadze i otyłości oraz ich powikłaniom, 
w tym również chorobom układu sercowo-naczyniowego 
wśród dzieci w Gminie Radwanice, poprzez działania obej-
mujące edukację żywieniową, aktywność ruchową, korektę 
nawyków żywieniowych i zmianę sposobu żywienia. Po-
trzeba wdrożenia wymienionych działań znajduje potwier-
dzenie w Strategii Rozwoju Gminy Radwanice na lata 2015-
2023. Pamiętajmy, że rodzice w procesie wychowania dzieci 
odgrywają najistotniejszą rolę!

SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE

Wójt Gminy Radwanice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy 
powyżej 60 roku życia oraz osoby niepełnosprawne 

na bezpłatne szczepienia przeciw grypie.

Szczepienia wykonywane będą 
od 11.09.2017 r. 
do 30.12.2017 r.

w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach
przy ul. Głogowskiej 43, 

59-160 Radwanice.
STOP

GRYPIE

Więcej informacji uzyskać można w rejestracji Ośrodka Zdrowia 
w Radwanicach oraz pod nr. tel. 76 83 11 471

Należy pamiętać, że najskuteczniejszą metodą 
zapobiegania grypie są profilaktyczne szczepienia ochronne!

Jolanta Mielnik

Grypa to choroba, którą choć znamy od tysiącleci, nadal  
w sezonowych nawrotach potrafi błyskawicznie ściąć nas 

z nóg. Niestety, na grypę możemy zachorować wielokrotnie, 
ponieważ wirus nieustannie mutuje. Dodatkowo nasz wiek, 
wcześniej przebyte choroby oraz środowisko, w którym 
przebywamy, może zwiększyć czynniki ryzyka oraz wystę-
powania groźnych powikłań. Najlepszą metodą zapobiega-
nia grypie jest szczepienie! Kolejny raz w naszej gminie rea-

lizowany będzie program zdrowotny bezpłatnych szczepień 
ochronnych przeciw grypie dla seniorów – mieszkańców 
gminy powyżej 60. roku życia oraz dla osób niepełnospraw-
nych. Szczepienia wykonywane będą w Ośrodku Zdrowia  
w Radwanicach w terminie od 11 września do 30 grudnia 
2017 r. Więcej informacji na temat szczepień uzyskać można 
w rejestracji ośrodka lub pod nr tel. 76 8311471. Zachęcamy 
naszych mieszkańców do udziału w programie. 
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Rozpoczął się sezon grzybowych łowów, łączących  
w sobie możliwość pozyskania grzybów do kon-

sumpcji ale i kontaktu z przyrodą, leśnymi zapacha-
mi i odgłosami, mającymi pozytywny wpływa na 
nasze zdrowie. Na terenie i w okolicy gminy Radwa-
nice znajduje się wiele ciekawych, terenów leśnych, 
obfitujących przy odrobinie szczęścia w liczne oka-
zy grzybów. 
Lasy i zadrzewienia zajmują w gminie Radwa-
nice powierzchnię 1237,37 ha. 95,3% tej po-
wierzchni (1178,71 ha) stanowią lasy. Stopień 
lesistości gminy wynosi 14,8% i jest dwukrotnie 
niższy od przeciętnego dla obszarów wiejskich 
województwa dolnośląskiego (29,4%). Lasy na ob-
szarze gminy rozmieszczone są nierównomiernie. 
Najwyższy stopień lesistości (71,5%) posiada obręb 
Nowy Dwór położony w południowo – zachodniej 
części gminy. Lesistością powyżej 15% charakte-
ryzują się jeszcze obręby Jakubów (37,1%), Prze-
sieczna (21,1%) i Sieroszowice (18,1). W miejsco-
wości Kłębanowice lasy nie występują. Znajdują 
się w niej jedynie 5,58 ha gruntów zadrzewionych 
i zakrzewionych. Bardzo małą lesistość (do 3%) 
stwierdzono w obrębach Radwanice (1,2%), Bu-
czyna (2,4%), Drożyna (2,5%) i Lipin (2,7%). 
Lasami państwowymi na terenie gminy admini-

Lesistość poszczególnych obrębów 
gminy Radwanice w % powierzchni. 

Rafał Sip

    GRZYBOBRANIE W GMINIE RADWANICE

Drożyna
2,5

Lipin
2,7

Radwanice 
1,2

Kłębanowice 
1,1

Buczyna
2,4

Nowa Kuźnia 
4,6

Pudło 
18,6

Drożów 
11,6

Łagoszów Wielki
18,5

Sieroszowice 
18,1

Przesieczna
21,1

Jakubów 
37,1

Nowy 
Dwór
71,5

struje Nadleśnictwo Głogów, Nadleśnictwo Przemków  
i Nadleśnictwo Lubin. Na terenie Nadleśnictwa Głogów 
w miejscowości Jakubów znajduje się rezerwat przyrody 
„Buczyna Jakubowska”. Rezerwat utworzono głównie dla 
zachowania i ochrony unikatowych fragmentów starych 
naturalnych lasów bukowych, ochrony naturalnych zbio-
rowisk roślinnych oraz rzadkich gatunków roślin chronio-
nych., grądów i łęgów. Na terenie rezerwatu znajduje się 
również źródło Św. Jakuba. W obrębie miejscowości Nowy 
Dwór znajdują się lasy Nadleśnictwa Przemków, należą-
ce do kompleksu Borów Dolnośląskich, stanowiących ob-
szary Natura 2000. Znajduje się tam rezerwat przyrody 
„Jelonek Przemkowski” chroniące rzadkiego i okazałego 
chrząszcza –jelonka rogacza, którego larwy żyją w pniach 
spróchniałych drzew.  Obszar ten chroni ponadto duży 

fragment ponad 100-letniej acydofilnej dąbrowy, zbiorowi-
ska leśnego bardzo rzadko spotykanego na terenie Borów 
Dolnośląskich. Należy pamiętać jednak, że lasy są naszym 
wspólnym dobrem i korzystane z nich musi odbywać się  
w takie sposób aby nie ulegały niszczeniu. Generalnie na te-
reny leśne nie można wjeżdżać pojazdami mechanicznymi. 
Zakazane jest również używanie otwartego ognia a także 
pozostawanie śmieci. Nie należy również niszczyć mrowisk 
jak i grzybów, nawet tych niejadalnych, obłamywać gałęzi 
drzew, wykopywać ściółki leśnej. Podczas zbierania grzy-
bów należy mieć na uwadze aby nie wyrywać grzybów gdyż 
powoduje to niszczenie grzybni. Należy je odcinać nożykiem 
lub wykręcać. 

Las na terenie m. Łagosżów Wielki. Las na terenie m. Łagosżów Wielki.
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W dniu 22 czerwca 2017 r. Wojewoda Dolnośląski Pa-
weł Hreniak w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej wręczał odznaczenia państwowe dla mieszkańców 

Dolnego Śląska. Brązowym Krzyżem Zasługi dla Ochrony 
Przeciwpożarowej został odznaczony Pan Krystian Mali-
nowski Komendant Gminny Związku Ochotniczych Stra-

    X EDYCJA DZIAŁAJ LOKALNIE W GMINIE RADWANICE

Dnia 29 czerwca 2017 r, Zarząd Fun-
dacji Porozumienie Wzgórz Dalkow-

skich, zatwierdził projekty do dofinan-
sowania w ramach X edycji konkursu 
„Działaj Lokalnie”. W ramach programu 
dofinansowanie otrzymały dwa projekty 
z gminy Radwanice. Do konkursu łącz-
nie zgłoszonych zostało 47 wniosków  
z których 25 otrzymało dofinansowanie 
na łączną kwotę 129 100,00 zł. 

Z Gminy Radwanice, dotację otrzymały projekty:
• PARKujemy integrację. Plenerowe Kino Rodzin-
ne - 5990,00 zł (Stowarzyszenie „Aktywiści Spo-
łecznej Integracji Bez Balastu”)
• ARTETERAPIA – moja pasja - 5580,00 zł (Stowa-
rzyszenie „Pomagamy Razem”)
Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest 
możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, wsparciu 13 samorządów ze 
Wzgórz Dalkowskich. 

    DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwa-
nicach w ramach programu Biblioteki 

Narodowej otrzyma dofinansowanie na 
"Zakup nowości wydawniczych do bi-
bliotek".  W 2017 roku wysokość dota-
cji dla Bibliotek na terenie gminy wynosi  
6 600,00 zł.

Program realizowany jest w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa na lata 2016-2020. Pozyskane 
środki finansowe przeznaczymy na za-
kup wydawnictw popularnonaukowych, 
literatury pięknej dla dorosłych oraz 
książek dla dzieci i młodzieży.

    KRZYŻ ZASŁUGI DLA KOMENDANTA GMINNEGO

ży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Radwanicach. W uro-
czystości uczestniczył Wójt Gmi-
ny Radwanice Pan Paweł Piwko  
i Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Oddziału Gminnego ZOSP 
RP Pan Marek Guszała.

Serdecznie gratulujemy 
Panu Komendantowi i życzymy 

dalszych sukcesów 
i owocnej współpracy.

Gminna Biblioteka Publiczna

Karolina Ferenc

Karolina Ferenc

Od lewej: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OG ZOSPRP w Radwanicach pan Marek Guszała, Wójt Gminy 
Radwanice pan Paweł Piwko, Wojewoda Dolnośląski pan Paweł Hreniak, Komendant Gminny ZOSPRP w 
Radwanicach pan Krystian Malinowski
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    WRZEŚNIOWE JUBILEUSZE

Państwo Anna i Andrzej Wieleba. 
Małżeństwo z 55 letnim stażem. W dniu 8.09.2017 roku 

w jubileusz ich małżeństwa mogliśmy być gośćmi w ich 
domu w Radwanicach. Pani Ania przybyła na te tereny z gór, 
z Limanowej. Przebywając u kuzynostwa w Kłobuczynie 
poznała swojego męża - Andrzeja. Od 50-ciu lat mieszkają 
w Radwanicach. Przez ten czas doczekali się trójki dzieci. 
Dwóch córek i syna. Mają sześciu wnuków i dwoje prawnu-
ków. Nigdy nie stronili od ciężkiej pracy. By utrzymać rodzi-
nę poza pracą w tutejszej roszarni prowadzili gospodarkę,  
a gdy była taka potrzeba pracowali jeszcze dorywczo. Musie-

liśmy sobie jakoś radzić - mówią. Teraz młodzi bardzo szyb-
ko rezygnują z wspólnego życia gdy pojawiają się pierwsze 
problemy. Dawniej walczyło się o związek. Było się ze sobą 
do końca - mówi Pani Ania. Pan Andrzej to urodzony rolnik. 
Hartu ducha mu nie brakuje. Gdy coś sobie postanowi to nie 
ma na niego mocnych. Może dzięki tym cechom małżonko-
wie żyją ze sobą w zgodzie już od tylu lat.

Na ślubnym kobiercu stanęli 8 kwietnia 
1967 roku w Urzędzie Stanu Cywilne-

go w Głogowie. Od tamtej pory upłynęło 
już 50 lat… Gdy z uśmiechem na twarzy od-
bierali medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie, wyglądali tak młodo i promiennie 
jakby ślub brali co najmniej wczoraj.  Jubi-

laci: Genowefa i Edward Gryga. Przybyli 
do naszej gminy z Głogowa. Oboje praco-
wali zawodowo. Wspólnymi siłami budo-
wali dom w Lipinie, w którym dziś miesz-
kają. Poznali się jak większość młodych na 
zabawie tanecznej. Wychowali trzy córki. 
Mają pięcioro wnucząt i jednego prawnu-

Życzymy Jubilatom 
zdrowia i miłości, 

by mogli szczęśliwie iść 
dalej wspólnie obraną 

przez siebie drogą. 

Sylwia Grabowska

Państwo Genowefa i Edward Gryga 
podczas uroczystości jubileuszowej .

Państwo Anna i Andrzej Wieleba w Dniu Ślubu.
Państwo Anna i Andrzej Wieleba 
z Wójtem Gminy Radwanice panem Pawłem Piwko w dniu jubileuszu.

ka. Na jubileusz w na-
szym Urzędzie stawili 
się niemal wszyscy  
w komplecie. W bardzo 
miłej atmosferze, przy 
torcie i szampanie, 
mogliśmy świętować 
razem z nimi ten wspa-
niały jubileusz, któ-
ry jest dowodem ich 
wspólnej miłości, która 
zakwitła wiele lat temu 
i trwa niezmiennie do 
dzisiaj. 
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Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się w organizację Święta Gminy oraz naszym sponsorom, 
którymi byli: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, GAZ-SYSTEM oraz Bank Spółdzielczy w Przemkowie.
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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 
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Łagoszów Wielki - niem. nazwa wsi to Großlogisch. Pierw-
sze wzmianki o wsi pochodzą z roku 1305. W tym okresie 

zaczęło się osadnictwo. Struktura historycznej zabudowy 
wsi wskazuje na założenie słowiańskie z zagrodami sku-
pionymi wokół kościoła. Z tego rdzenia wieś rozrastała się 
w obydwu kierunkach tworząc strukturę ulicówki. W XIV-
-XV w. wieś należała prawdopodobnie do księstwa głogow-
skiego. W XVII-XVIII w. dobra Großlogisch wraz z Wiesau 
(wschodnia część Radwanic) były w posiadaniu rodziny 
von Nostitz (w 1664 r. Hans Nickel von Nostitz ufundował 
dla łagoszowskiego kościoła kielich i naczynie na hostię). 
W 1791 r. Łagoszów Wielki należał do landrata von Sydow. 
We wsi znajdowały się m. in. szkoła, karczma, wiatrak, młyn 
oraz trzy folwarki, a wieś liczyła około 321 mieszkańców. Po 
zniesieniu poddaństwa chłopów (1807) powstawały skle-
py i zakłady usługowe. W początkach XX w. funkcjonowały 

placówki bankowe, lekarz, straż pożarna, placówka poczto-
wa. Funkcjonowała również cegielnia, tartak oraz warzono 
piwo: w latach 1880-1919 istniał browar („Brauerei Theo-
dor Pohl”, następnie „Brauerei Ad. Zimmerling”). W 1930 r. 
notowane jest koło związku chłopskiego i koło sportowe.  
W 1938 r. wieś włączono do gminy Wiesau. W połowie XIX w. 
Łagoszów osiągnął najwyższy w historii stan ludności (1845 
r. – 658 osób). Wyzwolenie chłopów wraz z ich odpływem 
do miast spowodowało stopniowy spadek. W 1925 r. wieś 
liczyła 521 mieszk. W latach 30. nastąpił znów niewielki spa-
dek ludności (1936 – 473). W obliczu nadciągającego frontu, 
w lutym 1945 r. nastąpiła zorganizowana ucieczka ludności. 
Około 10-12% mieszkańców, wyznania katolickiego, pozo-
stało na miejscu. Niektórzy z nich zostali zamordowani przez 
żołnierzy rosyjskich.
                  Źródło http://www.glogow.pl/ezg 

Sołectwo Łagoszów Wielki wg. stanu na dzień 31.08.2017 
r. liczy 389 os. Do sołectwa przynależy przysiółek Dobro-

mil – liczba osób wynosi  79. Obręb geodezyjny Łagoszów 
Wielki (nr obrębu 07) obejmujący również Dobromil stano-
wi 965,73 ha. Mieszkańcy Łagoszowa przybywali głównie  
z wielkopolski oraz podkarpacia. W Łagoszowie Wielkim 
znajduje się Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Ar-
chanioła. Wokół pięknego XV wiecznego kościoła zachował 
się dawny cmentarz z kaplicą, otoczony murem. Ciekawost-
ką jest to, że po wojnie w wieżę kościelną uderzył pocisk 
czołgowy armii radzieckiej. W roku 1947 założono Ochot-
niczą Straż Pożarną. Pierwszym jej prezesem był pan Fran-
ciszek Szymański. W latach 60. w ramach konkursu „Czyny 
społeczne na 25-lecie PRL” mieszkańcy wsi wykonali: budo-
wę remizy strażackiej, instalację oświetlenia ulicznego oraz 
remont drogi i poboczy. Ich znaczne działania i zaangażo-
wanie w rozwój wsi powiat (głogowski) zgłosił do nagrody 
krajowej. We wsi działało Koło Gospodyń Wiejskich, które 
organizowało kursy pieczenia i gotowania. Przez długi okres 
przewodnicząca Koła była pani Teodozja Kowalska. Atrak-
cją dla mieszkańców było „Objazdowe Kino” . Na świetlicy 
wiejskiej organizowano zabawy taneczne. Zimą odbywa-
ły się pierzajki. Dzieci z Łagoszowa Wielkiego, uczyły się  
w miejscowej szkole. Początkowo były to klasy od 1 do 7, na-
stępnie od 1 do  4. W dawnym budynku szkoły, dziś znajdują 
się lokale mieszkalne. Sklep w latach 50. znajdował się przy 
obecnej sali wiejskiej, prowadził go pan Biszko. W latach 50. 
przez Łagoszów poprowadzono radiowęzeł. Jego pierwsze 
nadanie odbyło się w Święto Bożego Ciała. Przez radiowęzeł 

nadawano głównie program pierwszy polskiego radia. Około 
roku 1950/51 w Łagoszowie założono cmentarz parafialny, 
wcześniej zmarłych chowano na cmentarzu przykościelnym. 
W Łagoszowie znajduje się również cmentarz prawosławny, 
który datuje się jeszcze na lata przedwojenne. W miejscowo-
ści celem obrony dóbr przed pożarami oraz obcymi, orga-
nizowano warty. Każdego wieczoru wartę pełniły dwie róż-
ne osoby, najczęściej byli to sąsiedzi. W nieco późniejszym 
czasie zatrudniono etatowego stróża, którym był m.in. pan 
Teodor Niemasz. W latach 70. przez wieś poprowadzono wo-
dociąg. W Łagoszowie znajdowały się zabudowania należące 
do PGR-u , którego zarząd mieścił się w Zofiówce. Trzyma-
no w nich trzodę chlewną. Mieszkańcy wsi, utrzymywali się 
głównie z prowadzonych gospodarstw rolnych. Z biegiem 
czasu, coraz więcej osób znajdowało pracę poza rolnictwem. 
Od roku 1994 funkcję sołtysa wsi pełni pan Józef Olejnik. 
Przed nim sołtysami byli (zaczynając od najwcześniejszego): 
pan Bolesław Rybczyński, pan Kuźnicki, pan Józef Bednarek 
i pan Jan Bednarek.

Członkowie OSP w Łagoszowie Wielkim. Obraz posiadany przez jednego z mieszkańców Łagoszowa Wielkiego 
przedstawiający dawny wygląd kościoła i jego wnetrza.

Z sołtysem wsi Łagosżów Wielki panem Józefem 
Olejnik rozmawiała Karolina Ferenc.
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ZABYTKI W GMINIE RADWANICE
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Łagoszowie Wielkim

Obiekty o największym znaczeniu dla Gminy Radwanice 
figurują w rejestrze zabytków. Na terenie Gminy Rad-

wanice znajduje się 27 obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków nieruchomych województwa dolnośląskiego. 
Obiekty wpisane do rejestru zabytków znajdują się w 7 miej-
scowościach. Większość z nich datowana jest na XVIII i XIX 
wiek. Kilka z nich przyjmuje XIV wieczne datowanie. Są to: 
cmentarz parafialny w Buczynie, kościół w Jakubowie, koś-
ciół wraz z cmentarzem przykościelnym w Łagoszowie Wiel-

kim oraz kościół wraz z cmentarzem przykościelnym w Sie-
roszowicach. Wymienione zabytki są zarazem najstarszymi 
obiektami występującymi na terenie Gminy Radwanice. Za-
bytki wpisane w rejestrze charakteryzują się dużą różnorod-
nością pod względem funkcji. Największą grupę zabytków 
wpisanych do rejestru stanowią kościoły, plebanie, cmen-
tarze, parki oraz budynki mieszkalne, jak i inne pojedyncze 
obiekty, które obecnie pełnią funkcje mieszkalne. 

W tym biuletynie opiszemy zabytek z rejestru znajdu-
jący się w  Łagoszowie Wielkim (niem. Gr. Logisch). 

Wieś po raz pierwszy wzmiankowana została w 1305 r. 
jako miejscowość Logusch. Od wieków Łagoszów wchodził  
w skład dóbr biskupich. Znajduje się tu typowy dla tej czę-
ści Dolnego Śląska gotycki, kamienno-ceglany kościół pw. 
św. Michała Archanioła w zachodniej części wsi. Ponadto 
wokół kościoła znajduje się dawny cmentarz z kaplicą pw. 
św. Jana Nepomucena, z 1764 r. otoczony murem z ostro-
łuczną, ceglaną bramą. Mimo przebudowy w XVII w., koś-

ciół zachował gotycki kształt, typowy dla tej części Dolnego 
Śląska. Na szczególną uwagę zasługuje mur przykościelny, 
który powstał przed XVIII w. To najstarszy zabytek znaj-
dujący się w wojewódzkiej ewidencji z terenu Gminy Rad-
wanice. Przy murze od zachodniej strony tkwi okazały krzyż 
pokutny, wtórnie tam umieszczony. Obok kościoła znajduje 
się XVIII-wieczna plebania.

Krzyże Pokutne - XIV - XVI w. stawiane przez 
zabójców na miejscu zbrodni.

Kaplica pw. Św. Jana Nepomucena.
Kościół pw. św. Michała Archanioła w Łagoszowie Wielkim.

Mur przykościelny.
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    POŻEGNALIŚMY NASZEGO DRUHA

Druhu Kazimierzu !!!
Byłeś, jesteś i zawsze będziesz dla Nas niedoścignionym 
wzorem, przykładem prawdziwego powołania strażackie-
go, ofiarności i niezłomności swych zasad. Dla niejednego 
z Nas byłeś niczym najlepszy ojciec- gotów zawsze pomóc, 
wiele wybaczyć. Jednak, gdy trzeba było, bez względu na sta-
nowisko, wiek czy płeć, zagrzmiałeś i przypomniałeś o ho-
norze i patosie strażaka. Pamiętamy takie dni, gdy śmiałeś 
się z Nami, ale również i takie, gdy byliśmy z Ciebie dumni -  
a tych było wiele. Odkąd sięga nasza pamięć, zawsze byłeś 
związany ze Strażą Pożarną, co potwierdzają stare kroni-
ki. Brałeś udział w rozbudowie pierwszej polskiej strażnicy  
w naszej gminie. Towarzyszyłeś w każdym remoncie i roz-
budowie ofiarując pot i ciężką pracę. Przez wiele lat pełniłeś 
funkcję gospodarza naszej jednostki, dbając o sprzęt, pojazdy, 
wyposażenie. Na Ciebie można było liczyć o każdej porze dnia 
czy nocy. Gdy zawyła syrena, gdziekolwiek Cię zastała- czy przy 
rodzinnym, świątecznym stole z rodziną, czy  w pracy na polu, 
czy we śnie, rzucałeś wszystko i śpieszyłeś na ratunek, na po-
moc. Kiedy trzeba było uświetnić uroczystość kościelną lub 
państwową sztandarem naszej jednostki lub gminnym nigdy 
nie zawiodłeś. Przez lata służyłeś w poczcie sztandarowym.  
Z wielkimi honorami żegnałeś stary sztandar. Z dumą, ze swej 
szlachetnej i trudnej służby, uczestniczyłeś w każdej straża-
ckiej uroczystości: kiedy jednostka bogaciła się o nowy wóz 
strażacki, sprzęt, umundurowanie, gdy przyjmowano w szeregi 
nowych druhów lub gdy trzeba było z którymś z naszych wy-
brać się w ostatnią drogę…… Dziś, to my towarzyszymy Tobie 
w twojej ostatniej ziemskiej podróży. Od dziś, nic już nie będzie 
takie samo, bez Ciebie każda warta przy grobie Pańskim będzie 
inna, a i tradycja Strażackiego Lanego Poniedziałku straci na 
swej wartości. Pomimo żalu i łez jesteśmy wdzięczni Bogu za 
to, że nam Ciebie ofiarował, pozwolił z Tobą ramię w ramię iść  
w żywioł ognia czy wody lub w innym nieszczęściu dzielić  
z tobą trudną pracę strażacką. Jednak, widać Bóg potrzebował  
u siebie jednego z najlepszych druhów…..

Gdy obowiązek wezwie mnie tam wszędzie, gdzie się pali, 
Ty mi o Panie siłę daj bym życie ludzkie ocalił. 

Pozwól, niech dziecko póki czas z płomieni cało wyniosę, 
przerażonego starca daj ustrzec przed złym losem. 
Daj Panie czujność, abym mógł najsłabszy słyszeć krzyk
Daj sprawność i przytomność bym ugasił pożar w mig.
Swe powołanie pełnić chcę i wszystko z siebie dać.
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec i o ich mienie dbać.
A jeśli taka wola Twa, bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej. O to Cię proszę szczerze…..

Najlepszy, bo był najstarszym 
czynnym strażakiem ochot-
nikiem w powiecie. Przez 
całą swoją służbę brał udział  
w największej ilości zdarzeń na-
szej jednostki. Kiedy czas przy-
pomniał mu, że jego metryka 
nabrała dostojeństwa, i że ze 
względu na wiek nie może brać 
już udziału w akcjach- buntował 
się. Nie przyjmował do wiado-
mości, że wiek może go ograni-
czać. Nigdy się nie poddał i nie 
pozwolił wyprawić się na straża-
cką emeryturę. Do dziś nikt nie 
wie, jak on to robił, ale zawsze, 
kiedy były otwierane drzwi ga-
raży on zawsze był tam pierw-
szy. Każda syrena wzywała go do 
remizy, i kiedy już przestał brać 
czynny udział w akcjach, zjawiał 

Druhowie Jednostek OSP z gminy Radwanice

Śp. Druh Kazimierz Żalejko

się choćby po to, by otworzyć bramę, przygotować auta i cze-
kać na swoich młodych chłopaków, czy wrócili bezpiecznie, 
czy udało się uratować życie lub mienie. Nigdy nie był za bar-
dzo zmęczony czy chory, żeby nie przybyć. Jeszcze niespełna  
3 tygodnie temu otworzył nam remizę i czekał na nas, na nasz 
powrót. Każda rozmowa z nim była żywą lekcją historii straża-
ckiej (nie tylko gminnej). Druh Kazimierz brał, bowiem udział  
w największym, po II wojnie światowej, pożarze Europy- gdy 
płonęło ponad 9 tysięcy hektarów lasów w Kuźni Raciborskiej. 
Żywioł, z którym Kazimierz walczył wraz z ponad 10 tysiącami 
innych druhów pochłonął 3 ludzkie istnienia. Za swoje nieopi-
sane zasługi i ciężką, dobrą pracę cieszył się uznaniem i szacun-
kiem wśród strażaków ochotników oraz strażaków zawodowych  
z terenu całego powiatu. Dostrzeżono jego pracę i uhonorowa-
no najwyższym strażackim odznaczeniem- Medalem Honoro-
wym imienia Bolesława Chomicza.  Dla wszystkich jego zasług 
i osiągnięć brak ludzkich słów. Nie można jednak pominąć mil-
czeniem faktu, że był przede wszystkim wspaniałym i kocha-
jącym mężem, ojcem i dziadkiem. O swojej kochanej małżonce 
nigdy nie powiedział złego słowa. Często po długich akcjach 
śpieszył się do swojej Marylki, żeby nie była pogniewana na nie-
go za długą nieobecność w domu. Swoją pasją  i powołaniem za-
raził skutecznie najmłodszego syna Patryka, który odziedziczył 
po wyjątkowym tacie hart ducha, ofiarność, gotowość i nieza-
wodność. Taka rodzinna tradycja strażacka była pielęgnowana 
w domu rodzinnym Kazimierza przez lata, dlatego mogła wydać 
tak dobry owoc. Patryku! Kontynuuj z dumą powołanie straża-
ckie swojego taty.

Pani Mario! Lucyno! Piotrze! Patryku!
Bez względu na to, jak często zostawaliście w domu sami, on my-
ślami zawsze był przy Was. Każdy jego czyn był szlachetny i przy-
nosił dumę i chlubę całej Waszej rodzinie. Pomimo jego gorącego 
zapału do służby pożarniczej, to Wy byliście całym jego światem. 
To dla Was i w Waszych oczach starał się być bohaterem. Przyj-
mijcie nasze wyrazy głębokiego współczucia i pozwólcie wspól-
nie opłakać dziś tak wielką dla wszystkich stratę, jaką jest jego 
odejście…..

Druhu Kazimierzu! Niech Bóg czuwa nad Twoją duszą, 
a Ty czuwaj nad nami- swoimi druhami!

Bóg zapłać !!!
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    POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW

W niedzielę 3 września w Grodowcu odbyły się 
Dożynki Powiatowe. Uroczystości rozpoczęły 

się mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej, konce-
lebrowaną przez Jego Ekscelencję Stefana Regmunta 
- Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego. Po uroczy-
stej mszy, odbyła się ceremonia dozynkowa. Staro-
stami tegorocznych Dożynek Powiatowych byli: pani 
Teresa Kogiel i pan Jerzy Cirka. Jak co roku delegacje  
z wszystkich gmin powiatu przybyły z najładniejszy-
mi wieńcami dożynkowymi ze swoich sołectw. Gminę 
Radwanice reprezentował wieniec przygotowany 
przez sołectwo Nowy Dwór. Podczas prezentacji wie-
niec został ośpiewany przez Zespół „Swojacy”. W wy-
niku głosowania jury pierwsze miejsce zdobył wieniec 
z Gminy Gaworzyce. Drugie miejsce ex aequo zajęły 
wieńce: Radwanice, Polkowice, Chocianów, Gręboci-
ce. Trzecie miejsce zdobył Przemków. Uroczystościom 
dożynkowym towarzyszyły też m.in. stoiska gminne,  
w których przedstawione zostały uroki poszczegól-
nych gmin, twórców ludowych oraz regionalnych przy-
smaków.

Karolina Ferenc 

Korwód dożynkowy. Mieszkańcy Nowego Dworu z wieńcem dożynkowym.

Zespół „Swojacy” z Radwanic.

Mieszkańcy sołectwa Nowy Dwór z wieńcem dożynkowym.

Od lewej: Wójt Gminy Grębocice pan Roman Jabłoński, Wójt Gminy Radwani-
ce pan Paweł Piwko, Starosta Powiatu Polkowickiego pan Marek Tramś.

Wręczenie nagród. Od lewej: Starosta Powiatu Polkowickie-
go pan Marek Tramś., Wójt Gminy Radwanice pan Paweł 
Piwko oraz pani Wioletta Cirka - przedstawiciel sołectwa 
Nowy Dwór.
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    PIERWSZY DZWONEK PO WAKACJACH

Rozpoczęcie roku szkolnego to dzień, w którym 
dzieci wracają po wakacyjnej przerwie do szko-

ły. Teoretycznie, rozpoczęcie roku szkolnego przy-
pada na 1 września, w tym roku start roku szkol-
nego 2017/2018 rozpoczął się w poniedziałek  
4 września. Tradycyjnie, zarówno w Szkole Podsta-
wowej w Buczynie jak i w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Radwanicach inauguracja roku szkol-
nego rozpoczęła się mszą świętą, po której dzieci 
i młodzież udały się  do szkół na uroczysty apel. 
Władze gminy wraz z Dyrektorami szkół, przywi-
tały uczniów, rodziców, grono pedagogiczne oraz 
wszystkich pracowników składając najserdeczniej-
sze życzenia. W tym pierwszym dniu nowego roku szkolnego 
nie ma typowych zajęć lekcyjnych. Po zakończonym apelu, 
uczniowie udali się do klas aby przywitać swoich wycho-
wawców oraz kolegów i koleżanki. Podczas spotkania, ucz-
niowie otrzymali szereg ważnych informacji oraz najważ-

niejszy na najbliższe dni - plan lekcji,  
a osoby dojeżdżające informację o aktu-
alnym rozkładzie autobusu szkolnego.
Uczniowie już rozpoczęli naukę - dla 
jednych oznacza ona kolejny rok w da-
nej szkole, natomiast dla innych zmianę 
środowiska, lub w przypadku najmłod-
szych uczniów rozpoczęcie nauki. Po-
czątek roku szkolnego to dla każdego  
6 czy 7-latka nie lada wyzwanie. W szko-
le „maluch” pozna nowych kolegów, 
usiądzie w swojej pierwszej ławce. Aby 
przyzwyczaić go do przyszłych obowiąz-

ków, warto opowiedzieć mu o swoich własnych przeżyciach 
i pierwszych dniach w szkole.

Życzymy wszystkim uczniom aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej 
pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zaintere-
sowań i uzdolnień. Wierzymy, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dniem owocnym, 

przynoszącym nowe doświadczenia i wiedzę, którą w przyszłości wykorzystacie.

    PRZEDSZKOLAKI W LICZBACH

Od 1 września 2017 r.  wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat 
maja prawo do edukacji przedszkolnej. Dzieci 6-letnie 

są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podsta-
wowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem 
przerw, jakie zostaną ustalone przez organ prowadzący. Or-
ganizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. 
Ustala go dyrektor przedszkola na wniosek rady pedago-
gicznej. Ramowy rozkład dnia powinien uwzględniać zasady 
ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, 
a także potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia wychowan-
ków oraz rodzaj niepełnosprawności dzieci. Równie istotne 
są oczekiwania przedstawiane przez rodziców. Na podsta-
wie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele 
ustalają szczegółowy rozkład dnia dla grupy, nad którą spra-
wują opiekę.

W  naszej Gminie będzie korzystało z edukacji przed-
szkolnej – 172 dzieci („0”-57 dzieci, przedszkole 115 
dzieci).

W ZSP w wyniku prac powołanej Komisji Rekrutacyjnej  
14 kwietnia 2017 r. do Publicznego Przedszkola w Radwani-
cach zakwalifikowało się 126 dzieci. Przedszkole cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem wśród rodziców w związ-
ku z czym przeprowadzono rekrutację uzupełniającą w maju 
br. Po przeprowadzonej rekrutacji edukację przedszkolną 
rozpoczęło 132 dzieci w 6 grupach przedszkolnych: 

• 3 – latków „Skrzaty” -  19 dzieci (3 latków – 17 dzieci, 2,5 
latków – 2 dzieci);

• 3 - 4 latków „Słoneczka” – 25 dzieci ( 3 latków – 13 dzie-
ci, 4 latków – 12 dzieci); 

• 4 – latków „ Gwiazdeczki” – 25 dzieci;
• 5 – latków „Motylki” – 23 dzieci;
• 5-6 latków „Serduszka” – 24 dzieci (6 latków – 12 dzieci, 

5 latków – 12 dzieci);
• 6 – latków „Żabki” – 16 dzieci. (grupa mniej liczna ze 

względu na dwoje dzieci niepełnosprawnych).
6 osób zostało nieprzyjętych ze względu na niespełnione 
kryterium wiekowe poniżej 2,5 lat. Będą one uczęszczać 
do przedszkola w ciągu roku szkolnego do grupy 3 latków 
„Skrzaty” po spełnieniu tego warunku. 

W Szkole Podstawowej w Buczynie w oddziale przedszkol-
nym edukację rozpocznie 40 dzieci w trzech grupach:
• 5-6 latków - 17 dzieci (6-latki - 7 dzieci, 5-latki - 10 dzie-

ci);
• 3-latków - 12dzieci;
• 4-latków - 11dzieci.
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    Z UŚMIECHEM DO PRZEDSZKOLA

Wakacje już za nami… 1 września 
drzwi Publicznego Przedszko-

la w Radwanicach witają szczegól-
nie najmłodsze dzieci – 3 latków oraz 
starsze, które zaczną dopiero edukację  
i oczywiście ją kontynuujących. Pierw-
szy dzień w przedszkolu to duże wy-
zwanie dla maluszków, ale również 
emocjonujący moment dla rodziców, 
babć i dziadków. Przedszkolaki prze-
żywają te chwile, są nieco zaniepoko-
jone nową sytuacją, ale dorośli często 
wraz z nimi. Najważniejsze, że otwiera 
się przed nimi szansa na poznawanie 
nowych kolegów i koleżanek. Bardzo 
ważne jest, aby od samego początku 
dzieci poczuły się bezpiecznie. Rodzi-
ce powinni być zdecydowani, bez oka-
zywania niepokoju w czasie rozstania  
w szatni, żegnając jak najszybciej swoją 

pociechę z radością, uściskiem dłoni 
i z buziakiem. Wyjaśnijmy, że mama 
lub tata przyjdzie, jak tylko skończy 
pracę. Niebawem przedszkolna sala 
stanie się dla nich bardziej oswojo-
na i przyjazna, będą mogły spędzić 
czas ciekawie i twórczo, bawić się 
wspólnie i poprzez zabawę uczyć. 
Pierwszy dzień w przedszkolu jest 
zawsze wyjątkowy, a miesiąc wrze-
sień będzie zapoznaniem dzieci  

z nauczycielem, z nowym środowi-
skiem zarówno w budynku – w sali,  
w stołówce, na korytarzu, w szatni jak  
i w ogrodzie przedszkolnym i w pobli-
żu. Te pierwsze kroki, które stawiają 
dzieci są jeszcze niepewne i niekiedy 
trudne dla nich. To wychowawca jest 
pierwszym, który pro-
wadzi przez te ścieżki.  
W każdej grupie przed-
szkolnej zapoznają się rów-
nież z prawidłowymi za-
chowaniem na drodze, na 
placu zabaw i oczywiście  
w sali. Sprawna adaptacja 
zależy w dużej mierze od 
poczucia bezpieczeństwa  
i zaufania, jakie zapewni-
my im. W naszym przed-
szkolu respektujemy „Pra-

wo do radości”. Aby pomóc dziecku  
w pierwszych dniach w przedszkolu 
możemy w miarę możliwości skrócić 
jego czas pobytu. Pamiętajmy, że mi-
lusińscy stawiają czoła nowemu do-
świadczeniu, które niesie ze sobą emo-
cje, strach, niepokój, ale też marzenia  
i nowe oczekiwania, a zatem potrzebu-
ją naszego zrozumienia i troski. „Naj-
lepszym sposobem na wychowanie 
dobrych dzieci jest uczenie ich, czym 
jest szczęście”. Dlatego w tych dniach 
mówimy im często, że ich kochamy  
i jesteśmy dumni nawet z drobnych 
sukcesów. Niech przedszkole stanie się 
magicznym zakątkiem i kącikiem nie-
spodzianek pełnym przygód. 

    SPOTKANIE Z WOJCIECHEM CESARZEM

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczynie, dnia 20 
czerwca br. gościła Pana Wojciecha Cesarza, autora  

książek: „Pamiętnik grzecznego psa”, „Nowe przygody grzecz-
nego psa”, „Wakacje grzecznego psa”, „Kiki ucieka z cyrku”, 

„Przygody Filipka”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Buczynie. Pan Wojciech to przede 
wszystkim wielki miłośnik zwierząt, właściciel dwóch psów 
Winera i Rudego oraz papugi. Podczas spotkania  autor  

w ciekawy i zabawny sposób opowiadał  
o psach. Dzieci mogły poznać sekrety psiej 
natury, dowiedziały się jak nasi czworo-
nożni przyjaciele postrzegają otaczający je 
świat, jak należy odczytywać ich zachowa-
nia. Uczestnicy wysłuchali także fragmen-
tu książki o przygodach psa Wintera. Spot-
kanie było wzbogacone o pokaz slajdów 
przedstawiający naszych pupili w różnych, 
często zabawnych sytuacjach – nic dziw-
nego, że wielokrotnie wybuchały salwy 
śmiechu. Uczestnicy spotkania chętnie 
opowiadali o swoich domowych ulubień-
cach – tych dużych i tych mniejszych, ich 
charakterze, temperamencie i zwyczajach.  
Spotkanie ufundowane zostało przez Miejsko 
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach.

Gminna Biblioteka Publiczna 

ZSP w Radwanicach 
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    KSIĄŻKA DLA SZPITALA

Akcje charytatywne w ZSP wpisały 
się już w kalendarz wydarzeń od 

wielu lat. Wśród nich można wymie-
nić: „Czysty Aniołek”, „Książka dla 
szpitala”, Nakrętki dla Julii i Jasia”. 
Okazuje się, że zarówno rodzice jak  
i ich dzieci szybko reagują solidarnie, 
aby pomagać. Niech ten apel będzie zawsze odpowiedzią 
na słowa świętego papieża rodaka „Bogatym nie jest ten, 
kto posiada, lecz ten kto daje” (Jan Paweł II).  Już trzeci raz 
Publiczne Przedszkole w Radwanicach wzięło udział w akcji 
organizowanej przez portal edukacyjny „Bliżej Przedszkola” 
-  „Książka dla szpitala”. Tym razem w maju i czerwcu w roku 
szkolnym 2016/2017 przyłączyła się również szkoła i Sto-
warzyszenie „Bliżej Siebie”.  Akcji przyświecała idea: Dzie-
ciństwo to czas radości, miłości, ale dla małych pacjentów to 
czas nadziei na wyleczenie….
• Aby czytać – potrzebne są książki…
• Aby rysować – trzeba mieć kredki, mazaki, farby…
• Aby się bawić – przydałyby się klocki, lalki, pluszaki…
• Aby wspierać małych pacjentów – wystarczy odrobina do-
brej woli! 
Najmłodsze przedszkolaki z grupy „Słoneczka” przygoto-
wały się do tego przedsięwzięcia biorąc udział w zajęciach: 
„Książka dla przedszkolaka i małego pacjenta – Autoprezen-
tacja bajki, którą lubię” oraz „Udzielanie I pomocy – zabawa 
w lekarza, dentystę”. Rodzice wychowanków Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego potrafili okazać ofiarność najmniej-
szym odwiedzającym Oddział Pediatryczny Głogowskiego 
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. W ramach akcji 
„Książka dla szpitala” odbyła się zbiórka maskotek, książek, 
gier planszowych, przyborów – kredek, zeszytów, plasteliny, 
mazaków, farb plakatowych itp.. Niezwykłe dary i lizaki wy-
wołały uśmiech na twarzach dzieci, często,  u których cho-
roba przyniosła ból, lęk i utratę radości życia. W ten sposób 
będą mogły szybciej wracać do zdrowia spędzając miło czas, 
czytając podarowane książeczki lub wykonując rysunki. 
Na ręce pana ordynatora Waldemara Skibiszewskiego oraz 
pielęgniarki oddziałowej Anny Skórskiej koordynator akcji 
Iwona Derkacz dała podarunki przeplatane pomocną dłonią 
wychowanków i rodziców przedszkola i szkoły. Szczególne 
wyrazy podziękowania przekazali dla pani Dyrektor Zespo-

łu Szkolno – Przedszkolnego Bogusławy Niemasz 
oraz rodziców i członków stowarzyszenia. Ta wi-
zyta miała również charakter symboliczny, bo 
przedszkolaki z Radwanic mogły się zjednoczyć 
z małymi pacjentami przekazując im prace pla-
styczne wykonane na konkurs plastyczny „Żyjmy 
zdrowo i kolorowo”, zorganizowany przez Stowa-

rzyszenie „Bliżej Siebie”  
i Publiczne Przedszko-
le w Radwanicach. Na-
grodzone rysunki będą 
umieszczone w szpitalu, 
umilając czas dzieciom 
i dając im nadzieję na 
szybkie wyzdrowienie. 

Dziękujemy Wam Drodzy 
Rodzice, bo dzięki Państwu 

przedszkolaki 
 i uczniowie mogli okazać 
swoją dobroć dla innych 
i otworzyć małe serca. 

Ze względu na prace remontowo-modernizacyjne, GOK zaproponował 
dzieciom na wakacje wzięcie udziału w wycieczkach. 

3 sierpnia w ramach ODJAZDOWYCH WAKACJI Z GOKiem odbyła się wy-
cieczka do Głogowa  „AHOJ, WILKI MORSKIE!” i rejs statkiem po Odrze. 
Punktualnie o 10.00 z Radwanic wyruszył pełny autokar żądnych przygód 
dzieci i ich rodziców. Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie. Po licznych 
przygodach, obserwacji przyrody i zwierząt, nadszedł ważny moment. Na 
koniec rejsu wszystkie dzieci zostały przez kapitana statku oficjalnie miano-
wane „wilkami rzecznymi”.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, a odbyło 
się z budżetu Gminy Radwanice.

    WAKACYJNY REJS Z GOK-IEM

GOK w Radwanicach 

GOK w Radwanicach 

Przedszkolaki podczas zajęć.
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    PROGRAM PROFILAKTYCZNY W SIEROSZOWICACH

Projekt pt. ,,Wykorzystaj szansę'' w świet-
licy i bibliotece w Sieroszowicach realizo-

wany był przy wsparciu środków gminnych 
programów Przeciwdziałania Uzależnieniom.
W trakcie realizacji prowadzone były war-
sztaty z p. Anetą Steciąg - zajęcia plastyczne- 
papieroplastyka, z panią Sylwią Sychowicz 
- zajęcia artystyczne - tworzenie obrazów,  
z panem Rafałem Pawlakiem - nowoczesna tech-
nologia - tworzenie prac przestrzennych, oraz 
z panem Łukaszem Rachwalskim - profilakty-
ka - prezentacja antynarkotykowa. Wszystkie 
warsztaty prowadzone były w porozumieniu  
z Dolnośląską Wojewódzką Komendom Ochot-
niczych Hufców Pracy we Wrocławiu, którą 
reprezentowała pani Maria Bardon z OHP  
w Polkowicach. 
Organizowanie działań twórczych rozwija za-
interesowania, aktywizuje oraz uwrażliwia na 
wartości estetyczne, które pobudzają wyob-
raźnię młodego człowieka. Projekt ten służył 
poszerzeniu ofert alternatywnych form spę-
dzania czasu wolnego.

Biblioteka w Sieroszowicach

Lato dla zespołu „SWOJACY” było  pracowite, ale zwieńczo-
ne  ogromnymi sukcesami. 25.06.2017 r. w Piotrowicach 

odbył się XII Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycz-
nych „Śpiewająca Wieś”. Swojaczki wyśpiewały I miejsce.

Zespół został również laureatem XXV Jubileuszowego Ogól-
nopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” 
Szprotawa 2017. Do konkursu zakwalifikowało się 42 zespo-
ły. W planach zespołu są kolejne przeglądy i występy.

    SUKCESY ZESPOŁU „SWOJACY”

Gratulujemy 
sukcesów 

i życzymy kolejnych 
udanych występów, 

wysokich miejsc 
i wyróżnień.

GOK w Radwanicach 

Zespół „Swojacy” prczas Przeglądu Zespołów Folklorystycznych „Śpiewająca Wieś”

Warsztaty w Sieroszowicach prowadzone przez panią Marię Bardon i panią Anetę Steciąg.

Warsztaty w Sieroszowicach prowadzone przez panią Anetę Steciąg.
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We wrześniu 2017 r. w Szkole Pod-
stawowej w Radwanicach został 

powołany Szkolny Klub Wolontaria-
tu. Opiekunkami Klubu są panie: Izabe-
la Jokiel i Marta Tarkowska. Do Klubu 
należy obecnie 19 uczniów z klas VI. 

W roku szkolnym 2016/207 Klub przy-
stąpił do ogólnopolskiego konkursu 
„Szkolny Klub Wolontariatu”, w ramach 
którego zrealizował następujące dzia-
łania:

Zadanie 1.
Przeprowadzenie ogólnoszkolnej 
lub klasowej pogadanki nt. „Co to 
jest wolontariat”?
W ramach realizacji tego zadania zo-
stała zaprezentowana uczniom audycja 
radiowa „Radość dzielenia się”. Po jej 
wysłuchaniu wychowawcy przepro-
wadzili pogadanki „Co to jest wolonta-
riat?”. Uczniowie wypełniali karty pra-
cy związane z tematem. 

Zadanie 2.
Promocja idei wolontariatu na tere-
nie szkoły.
Realizację zadania  połączyliśmy z ob-
chodami Dnia Życzliwości. W ramach 
tego zadania zrealizowano następujące 
działania:
- wykonanie dekoracji na  drzwiach  
klas I-III związanych z pomaganiem,
- przygotowanie apelu dla przedszko-
laków  oraz uczniów klas I-III „Zróbmy 
coś dobrego”. 

Zadanie 3.
Przeprowadzenie szkolnego konkur-
su plastycznego pt. „Pomocna dłoń”.                                                                                               
W ramach realizacji zadania został 
opracowany regulamin konkursu.  
W konkursie wzięło udział 18 uczniów. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
i nagrody ufundowane przez Koło Przy-
jaciół Dzieci przy SP w Radwanicach.

Zadanie 4.
Przygotowanie i przeprowadzenie 
akcji charytatywnej w środowisku 
lokalnym, w dowolnej formie i na 
wybrany cel. 
Akcja „Zbiórka dla Burka”
W ramach obchodów Dnia Kundelka 
SKW nawiązał kontakt ze schroniskiem 
dla zwierząt  we Wróblinie Głogow-
skim i zorganizował akcję „Zbiórka dla 
Burka”. Wolontariusze przygotowali 
audycję radiową „Kundel bury-fajny 
pies”. Akcja cieszyła się dużym zainte-
resowaniem. Finałem była wizyta wo-
lontariuszy w schronisku dla zwierząt.
Wizyta wolontariuszy w schronisku 
dla zwierząt. 15 listopada wolonta-

riusze Szkol-
nego Klubu 
Wolontaria-
tu i zarazem 
Koła Przy-
jaciół Dzieci 
działającego 

przy szkole udali się do 
Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt we Wrób-
linie Głogowskim. Wyjazd 
odbył się w ramach akcji 
„Zbiórka dla Burka”. Wo-

lontariusze zawieźli podopiecznym 
schroniska artykuły zebrane w ramach 
tej akcji. Na miejscy powitał nas p. Mi-

chał, który krót-
ko opowiedział o 
schronisku i jego 
mieszkańcach. 
Dowiedzieliśmy 
się, że jest tutaj 
ponad 90 psów 
oraz koty. Około 
100 psów zna-
lazło już swój 
nowy dom. Po-
tem było zwie-
dzanie boksów 
ze zwierzętami  
i moment wy-
wołujący naj-
więcej emocji 

-  spacer i zabawa z psami oraz kar-
mienie zwierząt. Wizyta wywołała 
wiele emocji i trudno było pożegnać się  
z nowymi czworonożnymi przyjaciół-
mi.

Zadanie 5.
Przeprowadzenie Dnia Wolontariu-
sza w szkole – wyróżnienie wolonta-
riuszy.
W ramach realizacji zadania zostały 
podjęte następujące działania:
1. Umieszczenie na korytarzy szkolnym 
informacji „Etos Wolontariusza”
2. Apel, podczas którego przedstawiono 
prezentacje multimedialne o działalno-
ści  Koła Przyjaciół Dzieci i  Szkolnego 
Klubu Wolontariatu oraz wręczono wo-
lontariuszom legitymacje.

Zadanie 6.
Zaangażowanie szkoły i uczniów  
w akcję charytatywną o zasięgu 
ogólnopolskim.

    POMAGANIE JEST FAJNE !
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W ramach realizacji zadania  wolonta-
riusze ze SKW włączyli się do ogólno-
polskiej akcji „Góra Grosza”. Akcję prze-
prowadziliśmy wspólnie ze Szkolną 
Kasą Oszczędności.

Zadanie 7.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego 
konkursu na przygotowanie opowia-
dań/wierszy na temat: „Pomaganie 
jest fajne!”. 
W ramach realizacji zadania członko-
wie SKW opracowali regulamin kon-
kursu. Na konkurs napłynęło 38  prac. 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodze-
ni drobnymi upominkami, a laureaci 
otrzymali nagrody ufundowane przez 
Oddział Gminny TPD w Radwanicach.

Zadanie 8
Przeprowadzenie pogadanek w kla-
sach przez pedagoga szkolnego, wy-
chowawcę na temat ubóstwa, empa-
tii, postaw altruistycznych zwracając 
uwagę na rolę wolontariatu.
W ramach realizacji zadania pedagog 
szkolny przeprowadził zajęcia w kla-
sach szóstych, a wychowawcy klas I-III 
zorganizowali zajęcia dla swoich wy-
chowanków.  

Zadanie 9
Przeprowadzenie akcji 
samopomocy na rzecz 
uczniów w szkole np. „Po-
czytaj mi kolego”, pomoc 
w nauce, podczas dyżu-
rów na przerwach itp.
W ramach realizacji zada-
nia  wolontariusze podjęli 
następujące działania:
1. Pomoc w nauce młod-
szym kolegom.
2. Czytanie młodszym ko-

legom uczestniczącym  
w ogólnopolskiej kampa-
nii „Ja czytam”.
3. Pomoc w organizacji 
imprez dla klas I-III – an-
drzejki, bal karnawałowy.

Zadanie 10
Przeprowadzenie szkol-
nej ankiety uczniowskiej 
na temat: „Czy warto po-
magać”? 
W ankiecie wzięło udział 
137 uczniów z klas III-VI, 
tj. 93 %. Wyniki ankiety 
pozwalają na stwierdzenie, że znacznie 
wzrosła wiedza uczniów na temat wo-
lontariatu i została wysoko oceniona 
działalność Szkolnego Klubu Wolonta-
riatu.

Wszystkie zadania otrzymały po 10 
punktów od Jury Konkursu. 

Szkoła otrzymała certyfikat „Szkolny 
Klub Wolontariatu”

Ponadto Klub zrealizował następu-
jące działania:
1. Wolontariat podczas „Biegu Papie-
skiego” Podczas imprezy wolonta-

riusze zajęli się dystrybucją wody dla 
uczestników, opiekowali się dziećmi  
w „Kącku malucha”.
2. Pomoc w organizacji andrzejek dla 
klas I-III.
3. Wolontariat podczas gminnych mi-
kołajek.
4. Zbiórki żywności:
- akcja „Uśmiech pod Choinkę”
- akcja „Wielkanocny Zajączek”.

Akcje przeprowadziliśmy we współ-
pracy z GOPS w Radwanicach. Akcja 
„Uśmiech pod Choinkę” polegała na 
zbiórce żywności w radwanickich skle-

pach prowadzonych przez 
GS „Samopomoc Chłopska”, 
p. Krystynę i Stanisława 
Niechwiadowiczów – „Plus” 
oraz p. Leszka Loreta – „De-
likatesy”.  Z zebranych ar-
tykułów pracownicy GOPS 
przygotowali paczki świą-
teczne, które przekazali 
swoim podopiecznym. Ak-
cja „Wielkanocny Zajączek”  
została przeprowadzona  
w szkole i zaangażowało się 
w nią wielu uczniów. Każdy 
uczestnik otrzymał drobny 
upominek. I tym razem ar-

tykuły przekazaliśmy do GOPS, gdzie 
przygotowano paczki dla potrzebują-
cych.

Wszyscy wolontariusze za swoją cało-
roczną pracę zostali nagrodzeni me-
dalem „Serce za Serce” ufundowanym 
przez Oddział Gminny TPD w Radwa-
nicach

ZSP w Radwanicach 
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Zakończył się pierwszy etap modernizacji sal w Gminnym Ośrodku Kultury. 3 
pomieszczenia, czyli pracowania plastyczna, muzyczna i multimedialna, 

zostały odmalowane. Sale czekają na kolejny etap, czyli nowe meble i sprzęt, 
który udało się zakupić dzięki projektowi „Efektywna edukacja kulturalna”. 
Modernizacja budynku została sfinansowana z programu „Infrastruktura do-
mów kultury 2017” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
ze środków Gminy Radwanice. Zakończenie prac planowane jest z końcem 
września br.

    PIERWSZE ZMIANY W GMINNYM OŚRODKU KULTURY

    ZAJĘCIA CYKLICZNE W GOK-U

GOK w Radwanicach 

WARSZTATY I ZAJĘCIA 
W GOK 2017/2018

ZAPRASZAMY Klub Seniora 
„OPTYMIŚCI” 

Chór 
„RYBAŁCI” 

Zespół
„SWOJACY” 

ZAJĘCIA 
PLASTYCZNE

NAUKA GRY NA 
INSTRUMENTACH

„FRAJDA” 
Zespół taneczno-wokalny

SZTUKI WALKI

FITNESS 
ZUMBA

Więcej informacji w Gminnym Ośrodku
 Kultury w Radwanicach 

lub na str. www.gok.radwanice.pl

Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach po remoncie. Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach po remoncie.

PILATES

ZAJĘCIA KRAWIECKIE

DZIECI, 
MŁODZIEŻ 

I DOROSŁYCH !
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W okresie letnim od 
maja do czerwca 

br. rozegrana została 
trzecia edycja Towarzy-
skiej Ligi Tenisa Ziem-
nego, do której zgłosiło 
się 9 graczy z terenu naszej gmi-
ny. 1 lipca podczas Święta Gminy 
Radwanice, zwycięzcom zostały 
wręczone pamiątkowe statuetki 
tenisistów oraz nagrody w postaci 

bonów upominkowych. Najlep-
szym zawodnikiem okazał się 
Sławomir Bartnicki. Drugie 
miejsce zajął Grzegorz Kukła,  
a trzecie Ireneusz Dachtera. 
Zwycięzcom i zawodnikom 

gratulujemy!

    TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W NOWEJ KUŹNI

    TOWARZYSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO

Dnia 09 września 2017 r.  
w m. Nowa Kuźnia odbył 

się Turniej Piłki Siatkowej o Pu-
char Wójta Gminy Radwanice.  
W turnieju udział wzięło 5 dru-
żyn z naszej gminy, które zajęły 
poszczególne miejsca:
1 miejsce - OSP Nowa Kuźnia 
2 miejsce - OSP Buczyna 
3 miejsce - OLD BOY Radwanice
4 miejsce - OSP Radwanice 

5 miejsce - OSP Łagoszów Wielki 
Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju został gracz z OSP Buczyna pan 
Robert Kot.
Głównym organizatorem tur-
nieju było sołectwo wsi Nowa 
Kuźnia. Wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za udział  
a zwycięzcom gratulujemy!

Wójt Gminy Radwanice wręcza nagrody zwycięzcom Ligi 
Tenisa Ziemnego.

Pan Robert Kot odbiera nagrodę dla Najlepszego Za-
wodnika z rąk Wicestarosty Powiatu Polkowickiego 
pana Kamila Ciupak.

    NOWA SIEDZIBA REWIRU DZIELNICOWYCH W RADWANICACH

Informujemy, że Rewir Dzielnicowych w Radwanicach Komendy Powiatowej 
Policji w Polkowicach został przeniesiony do nowej siedziby w centrum Rad-

wanic. Rewir mieści się obok Banku Spółdzielczego (Przemkowskiego) przy ulicy 
Głogowskiej w Radwanicach. 

Kierownik Rewiru – st. asp. Marcin Andrzejak 
Tel: 797 306 467

Dzielnicowy Rewiru - mł. asp. Mariusz Solf 
Tel: 797-306-523
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    TERMINARZE ROZGRYWEK KLUBÓW SPORTOWYCH

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 12.08.2017 r. Płomień Radwanice  Iskra Księginice 0:1

2. 19.08.2017 r. Iskra Kochlice Płomień Radwanice 3:3

3. 26.08.2017 r. Płomień Radwanice  Kuźnia Jawor 5:4

4. 2.09.2017 r. Dąb Stowarzyszenie Siedliska  Płomień Radwanice 2:5

5. 10.09.2017 r.  Płomień Radwanice KS Legnickie Pole 3:1

6. 16.09.2017 r. GKS Męcinka  Płomień Radwanice 1:1

7. 23/24.09.2017 r.  Płomień Radwanice Sparta Rudna

8. 30.09/01.10.2017 r. Prochowiczanka Prochowice  Płomień Radwanice

9. 7/8.10.2017 r.  Płomień Radwanice Zamet Przemków

10. 14/15.10.2017 r. Płomień Radwanice  Odra Chobienia

11. 21/22.10.2017 r. Huta Przemków Płomień Radwanice

12. 28/29.10.2017 r. Płomień Radwanice  Czarni Rokitki

13. 4/5.11.2017 r. Grom Gromadzyń-Wielowieś  Płomień Radwanice

14. 11/12.11.2017 r. Płomień Radwanice Konfeks Legnica

15. 18/19.11.2017 r. Kaczawa Bieniowice  Płomień Radwanice

KLASA OKRĘGOWA 2017/2018 - GRUPA LEGNICA

KLASA A 2017/2018 - GRUPA LEGNICA 1

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 13.08.2017 r. LZS Buczyna Gwardia Białołęka 0:3 (1:2)

2. 19.08.2017 r. Zawisza Serby LZS Buczyna 3:2

3. 27.08.2017 r. LZS Buczyna  Dragon Jaczów 2:1

4. 3.09.2017 r. LZS Buczyna Victoria Siciny 5:2

5. 10.09.2017 r. Victoria Parchów LZS Buczyna 0:2

6. 16.09.2017 r. LZS Buczyna  Stal II Chocianów 0:2

7. 24.09.2017 r. Sokół Jerzmanowa LZS Buczyna

8. 01.10.2017 r. LZS Buczyna Pogoń Góra

9. 8.10.2017 r. Orzeł Czerna  LZS Buczyna

10. 15.10.2017 r.  LZS Buczyna Mieszko Ruszowice

11. 22.10.2017 r. Łagoszowia Łagoszów  LZS Buczyna

12. 29.10.2017 r.  LZS Buczyna  Korona Czernina

13. 5.11.2017 r. LZS Komorniki LZS Buczyna

14. 12.11.2017 r. LZS Buczyna  Kalina Sobin

15. 18/19.11.2017 r. Iskra Droglowice LZS Buczyna

Płomień Radwanice

LZS Buczyna

Zapraszamy do śledzenia stron internetowych Klubów Sportowych 
na których na bieżąco będą podawane dokładne terminy rozgrywek. 
www.plomienradwanice.futbolowo.pl 
www.zadzior-buczyna.futbolowo.pl 
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WYNIKI KRZYŻÓWKI  
Z BIULETYNU NR 10

W poprzednim numerze 
naszego „Biuletynu” hasło 
prawidłowo rozwiązanej 
krzyżówki  brzmiało: „Bez-
piecznych wakacji oraz uda-
nego odpoczynku”. Spośród 
prawidłowo nadesłanych roz-
wiązań wylosowane zostały 
3 osoby, które otrzymały na-
grody. W losowaniu najwięcej 
szczęścia miała pani: Kinga 
Nonas z Buczyny, oraz pan 
Krzysztof Sobiczewski i Bła-
żej Frankowski z Radwanic. 
Zwycięzcy w nagrodę otrzy-
mali czajniki bezprzewodowe.  
Gratulujemy!

KRZYŻÓWKA  
NR 11 

Odpowiedzi prosimy wysyłać 
na adres: Urząd Gminy Rad-
wanice, ul. Przemysłowa 
17, 59-160 Radwanice, (na 
kartkach pocztowych z nakle-
jonym kuponem i dopiskiem 
„Krzyżówka - Biuletyn nr 11”). 
Wśród osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązania 
rozlosujemy 3 nagrody nie-
spodzianki. Na rozwiązania 
czekamy do 31 październi-
ka 2017 r. (rozwiązania mogą 
przesyłać wszyscy mieszkańcy 
Gminy Radwanice).

R O Z W I Ą Z A N I E : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

C H W I L A  R E L A K S U  -  K R Z Y Ż Ó W K A
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   Zapisy w dniu zawodów od godz. 12:00 - 13:30 przy obelisku św. Jana Pawła II 
      Regulamin oraz formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.radwanice.pl, lub www.tpd.radwanice.pl
      Uczestnicy kategorii OPEN dokonują zapisu na stronie www.sport-time.com.pl Zapraszamy

PATRONAT             SPONSORZY                                                                                             PATRONI MEDIALNI                                                                                                                       ORGANIZATOR


