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Z okazji nadchodzących Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności

oraz radości płynącej ze spotkań 
przy wielkanocnym stole.

Niech te Święta przyniosą spokój i wzajemną życzliwość
oraz wiarę i siłę by z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

z pracownikami Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy
Adriana Lebit

z radnymi Gminy Radwanice

Szanowni Państwo

 W aktualnym biuletynie publikujemy wyniki ankiety badającej 
„Jakość życia mieszkańców Gminy Radwanice”. Serdecznie dziękuję 
osobom, które poświęciły czas i zaangażowały się w jej wypełnienie. 
Dziękuję za pozytywna ocenę działań oraz za wskazówki, które z pew-
nością będą cenne przy podejmowaniu kolejnych decyzji dotyczących 
naszej Gminy.

 Długo oczekiwana inwestycja przebudowy ul. Głogowskiej zo-
stała rozpoczęta. Mam nadzieję, że przyjęte rozwiązania projektowe 
przyczynią się do polepszenia bezpieczeństwa pieszych oraz uregulu-
ją parkowanie pojazdów i przejazd autobusów w tym newralgicznym 
odcinku drogi. Budowa infrastruktury poprawiającej jakość życia na-
szych mieszkańców jest w dalszym ciągu moim priorytetem. Zachęcam 
Państwa do zapoznania się z planem zamówień publicznych, w którym 
pokazujemy zadania infrastrukturalne rozpoczynające się w 2018 r. 

 Proszę również o zapoznanie się z programem „Przytul mnie” którego celem jest opieka nad 
porzuconymi psami. Proszę Państwa o czujność i zapobieganie takim zdarzeniom, gdy przyjezdni po-
rzucają „niepotrzebne” już zwierzęta na terenie naszych miejscowości. 

Pozdrawiam  
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
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Dziękujemy Naszym pracowNikom

Po wielu latach pracy w Urzędzie Gminy w Radwani-
cach z końcem roku 2017 na zasłużoną emeryturę 

przeszło czterech pracowników.

pani maria podgórska – insp. ds. księgowości podatkowej,
Pani Danuta Czuchro – insp. ds. drogownictwa,
pani Grażyna musiał – pracownik porządkowy,
pan Leszek klejszmit – insp. ds. planowania przestrzenne-
go.

Podczas wspólnego spotkania Wójt Gminy Radwanice wraz  
z pracownikami Urzędu oraz zaproszonymi gośćmi, któ-
rzy reprezentowali grono emerytowanych już współpra-
cowników, złożył serdeczne życzenia oraz podziękował za 
wieloletnią służbę i pracę wręczając kwiaty i pamiątkowe 
upominki. Życzenia złożyła również była Pani Wójt Sabina 
Zawis. Pożegnanie tak wyjątkowych osób oraz wspaniałych 
pracowników nie należało do łatwych...
Nasi Emeryci dali się poznać jako bardzo rzetelni i wzorowi 
pracownicy. Byli lubiani przez współpracowników za swoją 
lojalność i uczynność. Z dużym zaangażowaniem wykorzy-
stywali swoje umiejętności oraz doświadczenie zawodowe 

zdobyte przez wiele lat pracy. Chętnie dzielili się swoją wie-
dzą z młodszymi kolegami, dla których byli i pozostaną auto-
rytetami. Serdecznie dziękujemy wszystkim za lata sumien-
nej służby i pracy, życzymy dużo zdrowia, spełnienia marzeń 
i wszelkiej pomyślności.

Drogie Koleżanki i Koledzy !!!

Wiek emerytalny jest po to, 
by zrealizować wszystkie swoje niespełnione plany!

Teraz macie znacznie więcej czasu, by je spełnić – powodzenia! 
Czerpcie z życia pełnymi garściami delektując się nim!

Dziękujemy za wszystkie lata pracy!
Życzymy Wam odwagi i siły podczas zmagania się z codziennością.

Niech życie stanie się pełne zrealizowanych planów 
i nowych marzeń.

Wspominajcie nas równie miło i serdecznie jak my Was!

                   Wójt Gminy Radwanice 
                                  Paweł Piwko 

  z pracownikami Urzędu.

11 marca - oGóLNopoLski Dzień sołtysa

Dnia 12 marca br. podczas XXIX Sesji Rady Gminy Wójt Gminy Rad-
wanice wraz z Radą Gminy złożył życzenia Sołtysom z okazji ich 

święta. Prócz życzeń i gratulacji słodkim akcentem był tort. 

Drodzy Sołtysi! 
Jeszcze raz dziękuję za wasz trud oraz wysiłek 

wkładany w realizowanie wielu cennych przedsięwzięć i projektów 
dla mieszkańców naszej gminy. 

Życzę Wam zdrowia, siły  i wszelkiej pomyślności.

Wójt Gminy Radwanice 
Paweł Piwko 
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W  ramach tegorocznego budżetu Gmina zaplanowała przeprowadzenie postępowań w celu wyboru wykonawcy 
dla następujących przedsięwzięć inwestycyjnych. 

pLaN zamówień pubLiczNych Na rok 2018

Lp. przedmiot postępowania
1. Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodaro-

waniem placu zabaw
2. Przebudowa ul. Głogowskiej w Radwanicach.

3. Przebudowa drogi gminnej, działka nr 239 w miejscowości Jakubów, wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1016D 
oraz wykonanie parkingu o pow. do 0,5 ha przed cmentarzem.

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Radwanice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 
791/1, jednostka ewidencyjna Radwanice.

5. Budowa sieci wodociągowej (ul. Polna, ul. Szkolna) w miejscowości Radwanice, na działce 494/4 oraz 499

6. Przebudowa sieci wodociągowej Radwanice - Przesieczna (Kostaniewo) - Drożyna – Drożów – etap III i IV

7. Budowa sieci wodociągowej - działki nr 796/3, 405/15, 405/7 (ul. Goździkowa), 123/8 (ul. Poziomkowa) obręb 
Radwanice, działka nr 159 obręb Lipin gmina Radwanice oraz sieci kanalizacyjnej - działka nr 159 obręb Lipin, 
123/8 (ul. Poziomkowa) obręb Radwanice gmina Radwanice.

8. Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Sportowa na działkach nr 256/4, 256/5, 506/2 i 254/7 
w obrębie Radwanice

9. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 791/1 i 157/15 w obrębie Radwanice – ul. Cisowa 

10. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach nr 516 i 425/1 w obrębie Łagoszów 
Wielki

11. Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Kłębanowice i Buczyna.

12. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika ul. Parkowa w Radwanicach.

Nowy sołtys sieroszowic

Karolina Jakubowska

Dnia 22 lutego w miejscowości Sieroszowice odbyły się 
wybory sołtysa. 

Sytuacja miała miejsce w związku z rezygnacją dotychczaso-
wego sołtysa pana Mariusza Fituła.  Nowym sołtysem zosta-

ła Pani wanda janczak. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
powodzenia.

Daria Ciosek

sesje raDy GmiNy
W dniu 8 lutego miała miejsce XXVIII Sesja Rady Gminy.
Podczas obrad radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie WPF na lata 2018-2033,
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2018,
- w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- w sprawie realizacji inwestycji drogowej,
- w sprawie zmiany programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest.

W dniu 12 marca odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy.
Podczas obrad radni podjęli uchwały:
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radwa-
nice na lata 2018-2033, -
 w sprawie zmiany budżetu Gminy Radwanice na rok 2018
- w sprawie podziału Gminy Radwanice na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybiera-
nych w każdym 
- w sprawie zmiany uchwały Nr XX/97/09 Rady Gminy  
w Radwanicach z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie regula-
minu dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczy-

cieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania 
- w sprawie podziału Gminy Radwanice na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych 
- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy, 
- w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego Po-
wiatu Polkowickiego 
Po sesji Wójt Gminy wraz z całą Radą złożyli sołtysom życze-
nia w związku z Dniem Sołtysa.

Daria Ciosek
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Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z grudnia 2015 r. Wójt 
Gminy w dniu 9 lutego 2018 r. dokonał wyboru ofert 

na finansowanie rozwoju sportu na terenie gminy.

Do podziału w roku budżetowym 2018 była kwota 124.000,- 
zł na prowadzenie klubów piłkarskich w Buczynie i Rad-
wanicach. Kwoty dotacji zostały wypracowane na Komisji 
Zadań Społecznych Rady Gminy. Kluby piłkarskie Zadzior 
Buczyna oraz Płomień Radwanice złożyły oferty wykonania 
zadania publicznego uwzględniając kwoty dotacji oraz środ-
ki własne niezbędne dla funkcjonowania klubów. Dotacja  

z budżetu gminy dla klubów jest następująca; zadzior 
buczyna kwota 57.000,- zł, płomień radwanice kwota 
67.000,- zł. Podstawą wypłaty dotacji będą umowy zawarte 
pomiędzy klubami i Gminą.

Dotacje DLa Lzs

Józef  Machera

obowiĄzek poDatkowy w poDatku oD NieruchomoŚci 
oD Nowo wybuDowaNych buDyNków

Obowiązek opodatkowania powierzchni mieszkalnej  
w przypadku nowo powstałych budynków reguluje 

artykuł 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach  
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 ze 
zm.) który stanowi, że jeżeli okolicznością, od której jest 
uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budow-
li albo budynku lub ich części, to obowiązek podatkowy 
powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku,  
w którym budowa została zakończona albo, w którym 
rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich 
części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Wątpliwości podatników budzi fakt, obowiązku uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie budynku do zapisu rozpoczęto 
użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich 
ostatecznym wykończeniem.
Zaznaczyć należy, iż przepisy ustawy Prawo budowlane nie 
są, w tym przypadku powiązane  z regulacją podatkową.  
W efekcie, jeśli podatnik wybudował budynek i zakończył 
budowę (znaczenie ma głównie wpis w dzienniku budowy) 
lub rozpoczął użytkowanie budynku przed jego ostatecznym 
wykończeniem, to zaistniały okoliczności determinujące po-
wstanie obowiązku podatkowego. Nie ma natomiast znacze-
nia okoliczność, że podatnik nie uzyskał jeszcze pozwolenia 
na użytkowanie budynku od organów administracji budow-
lanej.  Pogląd ten potwierdził m.in. NSA w wyroku z dnia   
8 maja 2014 r. (II FSK 1228/12), orzekając, że powstanie 
obowiązku podatkowego nie jest uwarunkowane uzyska-
niem prawa do użytkowania budynku przez podatnika. 

Wątpliwości podatników budzi także fakt, który ma miejsce  
w sytuacji, gdy do użytkowania oddana jest tylko część 
nowo wybudowanego budynku. Czy liczyć podatek od nie-
ruchomości od całości powierzchni użytkowej budynku czy 
tylko od części oddanej do użytkowania? Z zapisu „obowią-
zek podatkowy powstaje z dniem  1 stycznia roku następu-
jącego po roku, w którym budowa została zakończona albo 
w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego czę-
ści przed ich ostatecznym wykończeniem, jasno wynika, że 
rozpoczęcie użytkowania budynku jeszcze nie wykończo-
nego ostatecznie powoduje konieczność zapłacenia podat-
ku, ustalanego od  całego budynku. Obowiązek ten dotyczy 
również części, która nie została wykończona czy przeka-
zana do użytkowania. Nie zmienia tego fakt, iż właściciel, 
np. z powodu niewykończenia reszty budynku, ma zamiar 
zajmować przez kilka następnych lat wyłącznie jego część. 
Potwierdza to wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 
2008 r., w którym to skład orzekający stwierdził, że rozpo-
częcie użytkowania części budynku powoduje powstanie 
obowiązku podatkowego w stosunku do całego budynku.
Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla 
budynków lub ich części – zgodnie z ustawą o podatkach  
i opłatach lokalnych – stanowi tzw. powierzchnia użyt-
kowa, która została określona, jako powierzchnia mie-
rzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek scho-
dowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uwa-
ża się również garaże podziemne, piwnice, sutereny  
i poddasza użytkowe. Powierzchnia użytkowa stanowiąca 

podstawę opodatkowania 
podatkiem od nieruchomo-
ści jest dodatkowo uwarun-
kowana wysokością danej 
kondygnacji. I tak, jeśli wy-
sokość w świetle kondygna-
cji mieści się w przedziale 
od 1,4 m do 2,2 m, do po-
wierzchni pomieszczeń zali-
cza się ją w 50%. Z kolei, jeśli 
kondygnacja jest niższa niż 
1,4 m, wówczas powierzch-
nię tę  się pomija.

Marta Młodecka

124 tys. zł. dla klubów sportowych 
zadzior buczyna i płomień radwanice

Daria Ciosek
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DofiNaNsowaNie Na rozbuDowę i przebuDowę 
ŚwietLicy wiejskiej wraz z zaGospoDarowaNiem 
pLacu zabaw w Nowej kuźNi

Gmina Radwanice rozpoczyna realizację projektu  pn.: „Rozbudowa i przebu-
dowa świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej 

wraz z zagospodarowaniem placu zabaw”. 

Projekt złożony przez Gminę Radwanice w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich został zakwalifikowany do dofinansowania. Zaplanowana kwota dota-
cji wynosi 190 442,00 zł. Realizacja operacji ma na celu podniesienie poziomu 
aktywności i integracji społecznej mieszkańców Nowej Kuźni, poprzez stworzenie 
odpowiednich warunków infrastrukturalnych. 

Informujemy, że w lutym br. Gmina Radwanice złożyła wniosek  
o dofinansowanie  na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Radwanice”. 

Projekt ma szansę otrzymać wsparcie ze środków finansowych Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu w kwocie 23 849,00 zł. W ramach realizacji zadania plano-
wane jest usunięcie ponad 47 Mg odpadów zawierających azbest u 17 
mieszkańców naszej gminy. całkowita wartość projektu to 28 059,00 
zł. Przypominamy, że jest to kolejna edycja programu dofinansowania 
przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją 
gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających az-
best. W zeszłym roku przy wsparciu tego funduszu z terenu Gminy usu-
nięto ponad 80Mg odpadów zawierających azbest.

DofiNaNsowaNie Na usuwaNie azbestu

przebuDowa DroGi GmiNNej i parkiNGu w jakubowie

W styczniu zostało wszczęte postepowanie przetargo-
we na przebudowę drogi gminnej w Jakubowie, do-

jazdowej m.in. do cmentarza. Wykonawcą robót będzie 
firma RAGEN z Głogowa. 

W ramach inwestycji wykonana będzie przebudowa dro-
gi na odcinku od zjazdu z drogi powiatowej do wysokości 
działki na której znajduje się cmentarz oraz parking przed 
cmentarzem. Wykonana zostanie nowa konstrukcja dro-
gi z nawierzchnią asfaltową wraz 
ze zjazdami na posesje prywatne,  
obustronne pobocza z kruszywa. 
Parking przed cmentarzem zosta-
nie wykonany z kostki betonowej, 
z której także wybudowany będzie 
chodnik okalający parking. Jezd-
nia będzie miała szerokość 5,0 me-
trów, pobocza szerokość do 0,75 m. 
Projektowane zjazdy o szerokości 
dostosowanej do istniejących wjaz-
dów na posesje. Parking będzie miał 
59 stanowisk, w tym 3 stanowiska 
dla niepełnosprawnych, chodnik 
- szerokość 2,0 m. W zakres robót 
wejdzie także rozbudowa sieci wo-
dociągowej w kierunku cmentarza 

wraz z montażem dwóch hydrantów oraz nowym przy-
łączem do cmentarza, studnią wodomierzową i zaworem 
czerpalnym. Projektowana długość drogi wynosi 320 m. 
Inwestycję w wysokości 30% wartości zadania dofinansuje 
Gmina Jerzmanowa.
Cena wybranej oferty wynosi 723.838,78 zł. 

Małgorzata Stroka

Małgorzata Stroka

Marek Woźniak
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Rozpoczeto prace budowlane na zadaniu pn. 
„Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej 

w Nowej Kuźni na centrum aktywności społecznej 
wraz z zagospodarowaniem placu zabaw”.

Dnia 13 lutego 2018 r. podpisano umowę z firmą 
Usługi Remontowo-Budowlano-Mechaniczne Robert 
Kuczała z siedzibą w Głogówku na wykonanie robót 
budowlanych. Przewidywany termin zakończenia 
prac wyznaczono na dzień 15 maja 2018 r. W ramach 
realizacji zadania przewidziana jest rozbudowa obec-
nego obiektu o pomieszczenia higieniczno- sanitarne 
oraz montaż nowych urządzeń małej architektury. 
W zakresie zagospodarowania nieruchomości, na 
której znajduje się budynek przewidziano wykona-
nie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz 
szczelnego zbiornika na nieczystości. Planowana jest 
również rozbiórka budynku gospodarczego oraz po-
wstanie placu zabaw. 

rozpoczęto prace buDowLaNe w Nowej kuźNi

przebuDowa uL. brzozowej W RADWANICach

Wkrótce rozpocznie się przebudowa kolejnej 
drogi gminnej w Radwanicach.

Przebudowa drogi polegać będzie na zmianie na-
wierzchni z istniejącej gruntowo-żużlowej na na-
wierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na 
podbudowie z kamienia łamanego oraz częściowa 
podbudowa pomocnicza ze stabilizacji betonowej. Na-
wierzchnia drogi zostanie ograniczona krawężnikiem 
drogowym. Odwodnienie drogi stanowić będzie układ 
spadków podłużnych i poprzecznych do zaprojekto-
wanych wpustów ulicznych, a następnie do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 

przebuDowa uL. parkowej w raDwaNicach 
         - buDowa choDNika

Przed nami kolejna inwestycja drogowa. 

W ramach zadania wyremontowany zostanie pas 
nawierzchni jezdni  z kostki betonowej na długości 
projektowanego chodnika o szerokości 1,0m; jezdnia 
zostanie poszerzona do szerokości 5,0m; wybudowa-
ny zostanie chodnik z kostki betonowej o szerokości 
1,5-1,25m; po stronie jezdni z chodnikiem odtworzo-
ny zostanie rów przydrożny zapewniający prawidło-
wy spływ wód opadowych, oczyszczone zostanie dno 
rowu z namułu oraz odtworzone skarpy rowu. Na ist-
niejącym przepuście zaprojektowano płytę żelbetową 
wraz z barierami. W chwili obecnej trwa procedura 
udzielenia zamówienia publicznego. 

Barbara Pach

Barbara Pach

Barbara Pach

Marek Woźniak
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buDowa sieci kaNaLizacji saNitarNej i woDociĄGowej 
w sieroszowicach i stroGoborzycach wraz z buDowĄ 
oczyszczaLNi Ścieków w buczyNie     

W  ostatnim kwartale zeszłego roku ruszyła naj-
większa inwestycja ostatnich lat czyli budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w Sieroszowicach i Strogoborzy-
cach. Mieszkańcy tych miejscowości zostaną wpięci do 
nowej oczyszczalni ścieków, której budowa również jest  
w zakresie zadania. Oczyszczalnia docelowo będzie ob-
sługiwała również miejscowości Kłębanowice i Buczyna.      

W zakres inwestycji wchodzi budowa sieci kanalizacyjnej 
o łącznej długości ok. 10,5 km, przyłączy kanalizacyjnych  
o długości ok. 2,3 km oraz 7 przepompowni ścieków (6  
w Sieroszowicach, 1 w Strogoborzycach).  Roboty obejmują 
również budowę nowych sieci wodociągowych w obydwu 
miejscowościach o łącznej długości ok. 6,3 km oraz przyłą-
czy o łącznej długości ok. 1,7 km, a także montaż 42 sztuk 
nowych hydrantów ppoż. Zadanie zostało podzielone na 
cztery etapy. W pierwszej kolejności zostaną wykonane sieci 
w Strogoborzycach – do końca czerwca br., następnie zosta-
nie zakończona oczyszczalnia ścieków – wraz z rozruchem 
do końca września br. Równolegle będą prowadzone roboty 
w Sieroszowicach – wschodnia część miejscowości (od stro-
ny Kłębanowic) zostanie skanalizowana do końca września 
br., pozostała część – do stycznia 2019 r. Data ta jest jedno-
cześnie terminem zakończenia całej inwestycji. Wykonawcą, 
wybranym w drodze postępowania przetargowego, zostało 
konsorcjum firm z Legnicy – PIEC-BUD oraz Przedsiębior-
stwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji. Przewidy-
wany koszt budowy to ok. 13,5 mln złotych. Projektowana 
oczyszczalnia będzie miała przepustowość ok. 140 m3/d  
i docelowo będzie obsługiwać cztery miejscowości tj. Strogo-
borzyce, Sieroszowice, Buczynę i Kłębanowice. Przewidywa-
na ilość ścieków z dwóch aktualnie kanalizowanych miejsco-
wości to 68 m3/d. Oczyszczanie ścieków będzie się odbywać 
dwustopniowo: oczyszczanie mechaniczne zapewniające 
usuwanie części stałych, grubych zawiesin i piasku oraz 
oczyszczanie biologiczne zapewniające usuwanie związków 
organicznych. Mechaniczne oczyszczanie będzie realizowa-

ne w sitopiaskowniku zlokalizowanym wewnątrz budynku 
technicznego. Zatrzymane zanieczyszczenia grube zostaną 
przepłukane i sprasowane, po czym wywiezione na skła-
dowisko odpadów. Biologiczne oczyszczanie będzie się od-
bywało w dwóch reaktorach biologicznych wybudowanych  
w formie żelbetonowych zbiorników i wyposażonych  
w ruszty napowietrzające. Cztery razy na dobę ścieki oczysz-
czone będą spuszczane do rurociągu, którym odpłyną do 
odbiornika. Docelowym odbiornikiem ścieków oczyszczo-
nych jest rzeka Skłoba. W budynku technicznym oprócz 
sitopiaskownika będą usytuowane dmuchawy pompujące 
powietrze do reaktorów biologicznych w celu napowietrza-
nia ścieków oraz pomieszczenie techniczne i WC. Projekto-
wane sieci lokalizowane będą w pasach dróg publicznych  
i wewnętrznych oraz na terenach posesji (przyłącza). Ścieki 
będą dostarczane na oczyszczalnię w Buczynie za pośred-
nictwem 7 przepompowni lokalnych. Jedna przepompow-
nia będzie zlokalizowana w Strogoborzycach, pozostałe 
w Sieroszowicach. Główne kolektory ściekowe w zakresie 
średnic od Ø200mm z rur PVC-U umożliwią grawitacyjne 
odprowadzenie ścieków, które z posesji do kanału głównego 
będą doprowadzone za pomocą przyłączy Ø160 PVC-U. Ka-
nały główne dostarczą ścieki do przepompowni, skąd będą 
przetłaczane odcinkami tłocznymi wykonanymi z rur PE  
w zakresie średnic 90 – 125.  Łączna projektowana długość 
kanalizacji grawitacyjnej w Strogoborzycach wynosi 796,5 
m, przyłączy i odcinków łączących z siecią główną – 288 
m. Rurociągi tłoczne przepompowujące ścieki z Sieroszo-
wic i ze Strogoborzyc na oczyszczalnię mają długość 3888 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Strogoborzycach.
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buDowa sieci woDociĄGowej w miejscowoŚci DroŻyNa 
i Do miejscowoŚci DroŻów     

W  dniu 26 lutego dokonano otwarcia ofert w postę-
powaniu przetargowym na budowę nowej sieci wo-

dociągowej rozdzielczej w miejscowości Drożyna i przesy-
łowej do miejscowości Drożów. 

W kwietniu br. zostanie wyłoniony wykonawca na rea-
lizację tej inwestycji. Inwestycja będzie polegała na wy-
budowaniu nowego wodociągu z rur PE oraz wyłączeniu  
z eksploatacji starego, stalowego.  W ramach zadania zosta-
ną wykonane nowe odcinki przyłączy wodociągowych do 
posesji i spięte z istniejącymi przyłączami na granicy dział-
ki właściciela posesji. W ramach etapu dotyczącego sieci 
rozdzielczej w Drożynie przewidziane jest wykonanie sieci 
wodociągowej z rur 125, 110 PE o łącznej długości prawie 
1100 metrów oraz odcinki przyłączy o łącznej długości ok. 
150 m w ilości 29 sztuk. Zamontowanych zostanie także  
8 hydrantów ppoż. na terenie miejscowości. Sieć przesy-
łowa do Drożowa ma długość prawie 820 m. W Drożowie 
zostanie wykonane także nowe przyłącze do świetlicy wiej-

skiej oraz 1 hydrant. Zakładany koszt budowy wynosi około 
590.000,00 zł 

Marek Woźniak

Marek Woźniak

m. W Sieroszowicach długość sieci grawitacyjnej to 4143,5 
m, przyłączy i odcinków połączeniowych -  2694 m, a ruro-
ciągów tłocznych – 1093,5 m. Na trasie rurociągów zbior-
czych montowane będą studnie betonowe oraz studnie  
z polipropylenu. Na odcinkach rozgałęzień – studnie two-
rzywowe. Oprócz tego na wszystkich odcinkach tłocznych 
będą zamontowane studnie czyszczakowe, służące do 
ewentualnego udrażniania odcinków rurociągu. Przepom-
pownie ścieków przewidziane do montażu wykonane będą  
w postaci prefabrykowanych zbiorników z polimerobeto-
nu, każda wyposażona w dwie pompy zatapialne, jedna ro-
bocza i jedna rezerwowa. Przepompownie będą wyłożone 
kostką polbrukową, oświetlone i ogrodzone. Równolegle  
z budową kanalizacji zostanie wykonana całkiem nowa sieć 
wodociągowa, która zastąpi starą, skorodowaną i niedroż-
ną sieć stalową. Łącznie projektowana sieci wodociągowa 

w Strogoborzycach będzie miała 713 m, przyłącza i odgałę-
zienia od sieci - 348 m. W Sieroszowicach sieć wodociągowa 
to 4878 m, odcinki rozdzielcze i przyłącza – 2197 m. Część 
robót wodociągowych zostanie wykonana metodą przewier-
tów sterowanych, zwłaszcza przejścia pod drogami i rowami 
lub przy zbliżeniach do budynków. Pozostałe roboty będą 
prowadzone metodą wykopów otwartych.

Budowa oczyszczalni ścieków w Buczynie.
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przebuDowa uL. GłoGowskiej w raDwaNicach 

Dnia 19 lutego 2018 r. podpisano umowę  
z Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogo-

wego sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie na zadanie 
pn. „Przebudowa ul. Głogowskiej w Radwani-
cach”.

W ramach zadania zostanie przebudowana dro-
ga wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicz-
nym, przebudową linii napowietrznej niskiego 
napięcia na kablową. Zaprojektowano jezdnię  
o nawierzchni bitumicznej wraz z miejscami po-
stojowymi oraz ciągiem pieszo rowerowym, 
zatokę autobusową wraz z dojściami dla pie-
szych. Oprócz przebudowy ulicy przebudowa-
na będzie sieć wodociągowa, mała architektura,  
droga krajowa od strony parku zabytkowego, pole-
gająca na budowie chodnika w pasie drogi, budo-
wie oświetlenia. Ze względu na wysoką skarpę oraz  
z uwagi na bezpieczeństwo pieszych zaprojektowa-
no barierę od strony skarpy. 

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi:
3.313.539,69 zł.
Zakończenie inwestycji planuje się na dzień 
15 lipca 2018 r.

Barbara Pach

Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piwko oraz Pan Ksawery Kossowski Prezes Zarządu 
PBD podczas podpisania umowy na realizację zadania.
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„Przytul mnie”
zaadoptuj psa, zanim na stałe trafi do schroniska 

i otrzymaj 600 zł na jego utrzymanie.

Gmina Radwanice 
prowadzi kampanię adopcyjną pod hasłem:

„Dobro, rodzi się z radości i obcowania z drugim człowiekiem, 
a szczęście i radość rodzi się tam, gdzie pojawia się pies...”

Rozpoczęła się realizacja kampanii adopcyjnej „Przy-
tul mnie”. Każdy, kto przygarnie bezdomnego psa odło-

wionego na terenie gminy Radwanice może liczyć na pomoc 
w wysokości do 600 zł na  pokrycie kosztów związanych  
z utrzymaniem psa  (np. na zakup karmy, akcesoriów, zabie-
gów weterynaryjnych lub budy dla psa). Kwotę należy wy-
korzystać w czasie 6 miesięcy od dnia podpisania z gminą 
umowy adopcyjnej. Adoptujący będzie również zwolnio-
ny od opłaty za posiadanie psa w okresie życia zwierzęcia.  
W celu skorzystania z pomocy należy okazać faktury za za-
kup akcesoriów dla psa lub wykonanie zabiegów wetery-
naryjnych. Rekompensata wypłacana będzie jednorazowo  
w kwocie równej wartości faktur przedłożonych przez ad-
optującego psa. W momencie złożenia faktur należy rów-
nież okazać się aktualnym zdjęciem psiaka. Gmina ma rów-
nież prawo do kontroli warunków, w jakich przebywa pies.  
W przypadku, gdy kontrola wykaże, że pies jest utrzymywany 
niewłaściwie Gmina ma prawo żądać zwrotu całej wypłaco-
nej dotychczas dotacji oraz zabrać psa. Jedna rodzina będzie 
mogła adoptować maksymalnie 3 psy. Należy mieć na uwa-
dze, że posiadacze psów i innych zwierząt są obowiązani do 

opieki i nadzoru nad swoimi podopiecznymi. Teren posesji, 
na której znajduje się pies powinien być szczelnie ogrodzo-
ny a przy furtce powinna być tabliczka informująca o psach. 
Jeżeli teren posesji nie jest dokładnie ogrodzony ogrodzenie 
o odpowiedniej wysokości, albo gdy zostawiamy furtki lub 
bramy otwarte wówczas pies powinien bezwzględnie znaj-
dować się w kojcu. Niedopuszczalne jest aby psy i inne zwie-
rzęta domowe wydostawały się na zewnątrz np. na drogę, lub 
teren pól, bez opieki właściciela. Psy wyprowadzane na spa-
cer muszą być prowadzone na smyczy i posiadać kaganiec,  
a opiekun powinien być pełnoletni. Już sam fakt przestra-
szenia przez zwierzę innego użytkownika terenu publiczne-
go (np. droga) może podlegać karze grzywny. W przypadku 
pogryzienia przez psa, lub zniszczenia mienia przez inne 
zwierzęta domowe pozbawione opieki, poszkodowany może 
ubiegać się o odszkodowanie od właściciela zwierząt na dro-
dze sądowej lub z polisy ubezpieczeniowej, jeżeli właściciel 
zwierząt taką posiada. Przypadki wyżej opisane należy bez-
względnie zgłaszać policji. 

W przypadku adopcji jednego psa wyłapanego  
z terenu Gminy Radwanice, nowy właściciel otrzyma 

rekompensatę części kosztów utrzymania psa 
w wysokości do 600 zł  

(np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów 
weterynaryjnych lub budy dla psa).  

Ponadto, osoba biorąca psa do adopcji zwolniona będzie 
z uiszczania opłaty (podatku)  

od posiadania tego psa w okresie jego życia.

Rafał Sip
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zrezygnuj z foliówek ! od 1 stycznia 2018r. reklamówka foliowa 
kosztuje minimum 0,20 zł. 
statystyczny polak zużywa nawet około 500 
foliówek rocznie!
Średni czas użycia foliówki to 25 minut,  
a jej całkowity rozkład trwa nawet 400 lat! 
może jednak warto podjąć świadomą decy-
zję dotyczącą rezygnacji z foliówek na rzecz 
toreb wielokrotnego użytku  … 

Rafał Sip

Drodzy mieszkańcy. Trwa okres rozliczeniowy podatku do-
chodowego od osób fizycznych za rok 2017. Prawie 40 % 

podatku PIT, który płacimy trafia do budżetu gminy, w której 
mieszkamy!

rozLicz pit-37 i wspieraj GmiNę raDwaNice

Niech pieniądze 
z Twojego podatku 

trafią w miejsce, w którym mieszkasz! 

Rozlicz swój PIT i zostaw swoje podatki 
w gminie Radwanice! 

Wspólnie z nami 
miej wpływ na rzeczywistość 

wokół siebie!

Informujemy również, że mieszkańcy gminy mogą sko-
rzystać z bezpłatnej wersji programu służącego do 

rozliczania deklaracji pit, uruchomionego specjalnie na 
ich potrzeby. rzecz stała się możliwa dzięki udziałowi 
gminy w projekcie „Wspieraj Lokalnie” prowadzonym 
przez Instytut Wsparcia Organizacji 
pozarządowych.

Zapraszamy do skorzystania z prostego 
i szybkiego rozliczenia podatkowego!
• rozlicz dowolne przychody - obsługu-
jemy wszystkie druki PIT;
• rozlicz nawet najbardziej zawiłe przy-
chody z zagranicy;

• odpowiedz na tylko proste pytania bez cytowania ustaw  
i języka prawnego;
• zapisz na dysku, wydrukuj lub zachowaj w bezpiecznym 
repozytorium;
• wyślij przez internet do Urzędu Skarbowego - dostaniesz 

formalne Urzędowe Poświad-
czenie Odbioru.

Dostęp do bezpłatnego progra-
mu do rozliczania PIT - PITax.
pl łatwe podatki znajduje się 
na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Radwanice www.radwa-
nice.pl

co zrobić, by zostawić swoje podatki w gmi-
nie, z którą czujemy się najbardziej związani? 
Wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać 
gminę Radwanice jako miejsce zamieszkania i do 
właściwego jej urzędu skarbowego wysłać swój 
PIT. Im więcej osób w zeznaniu podatkowym 
wpisze gminę Radwanice jako swoje miejsce za-
mieszkania, tym więcej podatków wpłynie do jej 
budżetu! Zwiększone dochody gminy, to więcej 
zrealizowanych inwestycji! Warto mieć świado-
mość, że środki z Państwa podatku dochodowe-
go to realizacja inwestycji, które wspierają roz-
wój miejsca naszego życia.
Dlaczego to ważne? 
część twojego podatku zostanie w Gminie.
Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości 
do Skarbu Państwa. Jego część zostaje przeka-
zana do gminy, w której został rozliczony PIT. W 
gminie Radwanice mieszka kilkaset osób, które 
są zameldowane na terenie innych gmin i tam 
płacą podatek. Pieniądze, które mogłyby wpły-
nąć na poprawę jakości życia mieszkańców, nie 
trafiają do jej budżetu.
Rozliczając PIT-37 współfinansujesz: edukację, sport, kulturę, pomoc społeczną, rozwój infrastruktury i wiele innych.
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W niedługim czasie na terenie Radwanic po-
wstanie market Dino. 

Jest to najszybciej rozwijająca się sieć marketów pro-
ximity w Polsce. Market umiejscowiony będzie przy 
zbiegu ul. Różanej i Storczykowej. Obecnie inwesty-
cja jest na etapie prac budowlanych. Sieć jest drugą 
najszybciej rosnącą siecią na całym rynku handlu de-
talicznego artykułami spożywczymi w Polsce.

market DINO w raDwaNicach 

Działki buDowLaNe Na sprzeDaŻ  

Daria Ciosek

Teren przeznaczony pod budowę marketu.

Już 16 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Radwanicach 
odbędą się kolejne przetargi na sprzedaż działek budow-
lanych. 

W związku z brakiem zainteresowania wcześniejszymi prze-
targami, ceny nieruchomości zostały obniżone o ok. 20-25 
%, dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym 
przetargu i skorzystania z wyjątkowej oferty.

Działki do sprzedaży to:
1. Dz. nr 119/3 położona w miejscowości kłębanowice,  
o powierzchni 0,1153 ha.
Cena wywoławcza 28.330,00 zł +VAT
2. Dz. nr 113/7 położona w miejscowości kłębanowice,  
o powierzchni 0,1025 ha.
Cena wywoławcza: 25.184,00 zł + VAT

3. Dz. nr 30/2 położona w miejscowości Nowy Dwór,  
o powierzchni 0,12 ha.
Cena wywoławcza: 27.860,00 zł + VAT
4. Dz. nr 27 położona w miejscowości Nowy Dwór,  
o powierzchni 1,33 ha.
Cena wywoławcza: 60.372,00 zł + VAT

Przetargi rozpoczną się o godzinie 10:00 w siedzibie Urzę-
du. Wszyscy zainteresowani muszą wpłacić wadium w wy-
sokości 5% wartości ceny wywoławczej najpóźniej do dnia  
11 kwietnia 2018 r. 
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 76-759-20-27.

zaNieczyszczaNie i zaŚmiecaNie osieDLowych puNktów 
seLektywNeGo zbieraNia oDpaDów komuNaLNych

Paulina Bilińska

Informujemy, że w ostatnim czasie kolejny raz otrzy-
maliśmy zgłoszenie o zanieczyszczeniach i zaśmiece-
niach w Osiedlowych Punktach Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych. 

Działania polegające na zaśmiecaniu czy zanieczyszcza-
niu osiedlowych PSZOK’ów wypełniają znamiona wy-
kroczenia (art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodek-
su Wykroczeń) i podlegają karze grzywny do 500,00 zł. 
Odpady budowlane, wielkogabarytowe, zużyte sprzęty 
elektryczne i elektroniczne należy oddać bezpłatnie do 
Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Polkowicach przy ul. Działkowej 18. 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 
12:00 – 19:00 oraz w soboty w godz. 10:00 – 15:00. 
Zebrane odpady można wystawić również podczas co-
rocznej akcji „Gratowozu” organizowanej przez ZGZM. 
Składowanie odpadów przy osiedlowych PSZOK’ach na-
leży rozpocząć nie wcześniej niż kilka dni przed plano-

wanym odebraniem odpadów, tak aby nie utrudniać mieszkań-
com dojazdu do PSZOK’u.

Anna Prokop

PSZOK przy ul.Ogrodowej
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pomoc DLa uczNiów – socjaLNe stypeNDia szkoLNe

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkują-
cy w Gminie Radwanice znajdujący się w trudnej sytu-

acji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na oso-
bę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo -wychowawczych, alkoholizm lub nar-
komania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe. 

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiega-
nia się o stypendium szkolne nie może być większa niż 
kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia zgod-
nie z ustawą o pomocy społecznej. Świadczenie wycho-
wawcze „500 +” nie było wliczane do dochodu rodziny 
przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. Wniosek 
o przyznanie stypendium szkolnego składa się od  
1 września do 15 września danego roku szkolnego  
w urzędzie Gminy radwanice. Stypendium szkolne jest 
przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia 
czy też pełnoletniego ucznia. We wrześniu 2017 r. złożono 
62 wnioski. Stypendium udzielono dla 57 uczniów w tym 
o dochodzie poniżej 300 zł dla 11 uczniów, a o dochodzie 
powyżej 300 zł dla 46 uczniów spełniających kryterium do-
chodowe. 

Wysokość przyznanego świadczenia w I semestrze roku 
szkolnego 2017/2018 w miesiącach październik - listopad 
2017 wynosiła  
•  dochodzie do 300 zł po 120 zł miesięcznie
•  dochodzie do 514 zł po 105 zł miesięcznie 
W II semestrze roku szkolnego w miesiącach marzec, kwie-
cień, maj 2018  wysokość przyznanego świadczenia będzie 
wynosić:
•  dochodzie do 300 zł po 120 zł miesięcznie
•  dochodzie do 514 zł po 105 zł miesięcznie

stypendium szkolne jest udzielane w formie świadcze-
nia pieniężnego wyłącznie na cele bezpośrednio związa-
ne z procesem edukacyjnym ucznia.

socjalne 

stypenDium 

szkolne

Jolanta Mielnik

Uczniowie klas trzecich z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Radwanicach biorą udział w kolejnej edycji 

programu „Umiem Pływać”.  

Projekt powszechnej nauki pływania zakłada systematyczny 
i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.
Główne cele projektu to:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym al-
koholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla ucz-
niów,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej,
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury spor-
towej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, 

zamieszkałych w miejscowoś-
ciach, w których nie wybudo-
wano krytej pływalni,
• edukacja w zakresie bezpiecz-
nego korzystania z akwenów.

Z zajęć powszechnej nauki pły-
wania korzysta 29 uczniów. 
Cykl dziesięciu półtoragodzin-
nych zajęć nauki pływania z instruktorem prowadzonych 
jest w Pływalni Chrobry w Głogowie. Projekt realizowany jest 
przez Dolnośląską Federację Sportu ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.  

Karolina Ferenc

koLejNa eDycja proGramu umiem pływać

mieszkańcy GmiNy zaszczepieNi przeciw Grypie

Na koniec grudnia 2017 r. w naszej Gminie zakończył 
się cykl szczepień przeciwko grypie, realizowany 

zgodnie z programem polityki zdrowotnej pn. „Progra-
mem profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla osób 
powyżej 60 roku życia oraz osób niepełnosprawnych na 
lata 2016-2018”.  

Szczepienia dla w/w mieszkańców prowadzone były  
w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach, a finansowane z budże-
tu Gminy Radwanice. W ramach programu zaszczepiono  

i przebadano 190 osób., a w 2016 r. 120 osób. W stosunku 
do roku poprzedniego zaszczepiono o 63,15% więcej osób, 
co świadczy o większej  świa-
domości wśród mieszkań-
ców na temat profilaktyki  
i zachorowalności na grypę 
oraz występowaniu powi-
kłań pogrypowych. 

Jolanta Mielnik

Paulina Bilińska

Anna Prokop
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bezpłatNa koLoNoskopia DLa mieszkańców

zabieGi usuwaNia zaćmy

Nie czekaj, zbadaj się 
póki nie jest za późno !

Miedziowe Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Lubi-
nie zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe 

adresowane do kobiet  i mężczyzn czynnych zawodowo 
w wieku od 55 do 64 roku życia w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie 
projektu pod tytułem: "Profilaktyka raka jelita grubego 
na terenie subregionu 
legnicko - głogowskiego” 

• Kto może uczestniczyć w Programie profilaktyki raka jelita 
grubego? 
- kobiety i mężczyźni czynni zawodowo w wieku od 55 do 
64 roku
- zamieszkujący na terenie subregionu legnicko – głogow-
skiego obejmującego powiaty: m. Legnica, legnicki, lubiński, 
polkowicki, głogowski, górowski.
• Jak można zarejestrować się na badania?  Rejestrować 
się można osobiście lub telefonicznie  w:
- Rejestracji Endoskopowej w Przychodni Miedziowego 
Centrum Medycyny Pracy i Lecznictwa Specjalistycznego 
w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 60 (Bud. D – 19), 
tel. 76 / 84 60 382
- Pracowni Endoskopowej w Przychodni Lekarskiej MCZ 
S.A. w Głogowie przy ul. Sportowej 1B, tel. 76 / 72 76 740, 
po godzinie 14.30 rejestracja pod numerem 76 / 72 76 791
- Pracownia Endoskopowa w Przychodni Lekarskiej MCZ 
S.A. w Legnicy przy ul. Okrzei 14A  tel. 76 / 74 39 540
- Centralnej Rejestracji  MCZ S.A. tel. 76 / 72 31 530
• W ramach badania pacjent / pacjentka otrzyma: 
- bezpłatny środek do oczyszczenia jelita;
- znieczulenie do badania;
- możliwość wyboru lekarza endoskopisty wykonującego 
badanie;
- profesjonalne badanie endoskopowe na wysokiej klasy 
sprzęcie medycznym;
- usunięcie pojedynczych polipów stwierdzonych podczas 
badania;
- zlecenie badań histopatologicznych pobranych wycin-
ków.
• Co należy przynieść na badania: 
- wypełnioną ankietę;
- dowód osobisty;
- aktualne wyniki badań;
- listę leków, które pacjent przyjmuje.
• Najczęstsze objawy raka jelita grubego to:
- bóle brzucha;
- zmiana rytmu wypróżnień;
- krew w stolcu;
- osłabienie ogólne;
- niedokrwistość bez innych objawów ze strony przewodu 
pokarmowego;
- utrata masy ciała i osłabienie.

Kolonoskopia jest najskuteczniejsza metodą w rozpoznaniu 
raka jelita grubego. To badanie, które umożliwia obejrzenie 
całego jelita grubego giętkim instrumentem (kolonosko-
pem), który lekarz pod kontrolą wzroku przesuwa w kierun-
ku jelita cienkiego. Przy użyciu dodatkowych instrumentów, 
podczas kolonoskopii istnieje możliwość m.in. pobrania wy-
cinków, usuwania polipów, tamowania krwawień.
• Czy wiesz, że:
Ponad 25% osób w wieku 55-64 lat ma polipy, które są sta-
nem przednowotworowym. Profilaktyczne wykonanie ko-
lonoskopii między 55 a 64 rokiem życia zmniejsza ryzyko 
zachorowania na raka jelita grubego o 85%
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    Gmina Radwanice 
realizuje program polityki zdrowotnej 
pn.  „Wczesne wykrywanie 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 
zapobieganie nadwadze i otyłości  

oraz edukacja zdrowotna 
jako elementy profilaktyki 

chorób układu krążenia 
wśród dzieci w wieku 10-15 lat 

zamieszkałych 
w Gminie Radwanice. 

Nie zapomnij o ruchu !
Realizacja programu odbywa się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Radwanicach oraz Szkole Podstawowej w Buczynie.
 
Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” 
w Radwanicach.
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roDzicieLstwo zastępcze, misja, powołaNie 
potrzeba serca? czym jest roDzicieLstwo zastępcze?

Każde dziecko ma prawo do spokojnego, ciepłego i bez-
piecznego domu, w którym otoczone jest miłością i zain-

teresowaniem rodziców. 

Nie zawsze jednak tak jest, i w związku z tym zostaje podję-
ta przez Sąd Rodzinny decyzja o umieszczeniu go w systemie 
pieczy zastępczej, która podzielona jest na dwa rodzaje – In-
stytucjonalną i Rodzinną. Instytucjonalna to Placówki typu so-
cjalizacyjnego np. „domy dziecka”. Typu Rodzinnego to Rodziny 
zastępcze (spokrewnione, niezawodowe i zawodowe) oraz Ro-
dzinne Domy Dziecka. Opieka zastępcza typu rodzinnego to naj-
lepsze środowisko wychowawcze, jakie można zapewnić dzie-
cku, pozbawionemu opieki rodziny naturalnej. Rodzicielstwo 
zastępcze to ogromne wyzwanie i ciężka praca, którą wykonuje 
się 24 godziny na dobę 365 dni w roku, nic więc dziwnego, że 
otrzymuje się za nią wynagrodzenie. Poza tym to niezmiernie 
ważna misja, nie jest łatwe wychowywać „cudze dzieci”, dawać 
im swoją miłość, opiekę, zainteresowanie i zrozumienie. Nieste-
ty wciąż brakuje chętnych do pełnienia tej funkcji, a przyczyny 
tego są różne. Począwszy od niewiedzy potencjalnych kandyda-
tów po lęk przed napiętnowaniem przez środowisko. Nadal po-
kutuje w naszym społeczeństwie opinia, że rodziny zastępcze 
„dorabiają się na dzieciach”. Nic bardziej błędnego. Bycie rodzi-
ną zastępczą to wielkie wyzwanie, aby stworzyć ciepły i bez-
pieczny dom trzeba mieć nie tylko otwarte serce, ale również 
ogromną wiedzę, cierpliwość i tolerancję. Rodzic zastępczy tak 
jak każdy rodzic pracuje ciężko całą dobę, wychowując, ucząc,  
i pielęgnując, a największą za to zapłatą są postępy jakie czynią 
podopieczne dzieci. Rodzic zastępczy ma przed sobą ogromne 
wyzwania, a najtrudniejszym z nich jest to, aby efektem pracy  
było doprowadzenie dziecka do rodziców docelowych, tych na 
zawsze i na resztę życia, tych nie na zastępstwo. I choć nie ła-
two się rozstać z kochaną istotą, to w tej pracy jest największym  
i najtrudniejszym wyznawaniem. 

kto może zostać rodziną zastępczą?
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone mał-
żonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli 
osoby te spełniają następujące warunki:
• dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastęp-
czej, 
• mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP,
• korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
• nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są 
ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska 
nie została im zawieszona,
• wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby 
najbliższej lub innej osoby gdy ciąży na nich taki obowiązek  
z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
• nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad 
dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
• mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło 
utrzymania,
• uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właści-
wego ze względu na miejsce zamieszkania.
wymagania dodatkowe:
Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem  
rodziny zastępczej wymaga dodatkowo:
• uzyskania pozytywnej opinii ośrodka pomocy społecznej właś-
ciwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do peł-
nienia funkcji rodziny zastępczej, wydanej na podstawie rodzin-
nego wywiadu środowiskowego,
• ukończenie szkolenia (np. organizowane nieodpłatnie przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach) oraz uzy-
skania zaświadczenia kwalifika-
cyjnego. 

Rodzaj rodziny Rodzina za-
stępcza spo-
krewniona

Rozdziana 
zastępcza nie-

zawodowa

Rodzina 
zastępcza 
zawodowa

Rodzinny 
dom dziecka

rodzaj  środków

Świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej 
i rodzinnym domy dziecka 660 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł

Comiesięczny dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności (nie mniej niż 200zł)

Tak Tak Tak Tak

Dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 
dodatek nie mniej niż 200,00

Nie Nie Tak Nie

Wynagrodzenie (kwota minimalna – 2000,00 zł) Nie Nie Nie Tak

inne dofinansowania

Świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych 
z potrzebami przyjmowanego dziecka. Tak Tak Tak Tak

Świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpie-
niem zdarzeń losowych lub innych mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. Tak Tak Tak Tak

Dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania. Tak Tak Tak Tak

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
(może je otrzymać rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa; obligatoryjnie przy-

sługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).
Nie Tak Tak Tak

Świadczenie na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu (może je 
otrzymać rodzina zastępcza zawodowa)

Nie Nie Tak raz w roku Tak, zgodnie 
z umową

Środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów 
związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego 

domu dziecka (przysługują prowadzącemu rodzinny dom dziecka).
Nie Nie Nie Tak, zgodnie

z umową

Dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na podstawie ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Tak Tak Tak Tak

GOPS w Radwanicach
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Nowy Dwór niem. Neu Heidau. Liczba mieszkańców wy-
nosi 68 os. (stan na dzień 31.12.2017 r.) Obręb geode-

zyjny Nowy Dwór (nr obrębu 09) zajmuje obszar 516,65 
ha. We wsi znajduje się dawny poniemiecki cmentarz po-
łożony w lesie, przy drodze do Krępy (do dziś przetrwał 
tylko jeden nagrobek). W Nowym Dworze znajdował się 
Pałac z XIX w., należący niegdyś do zespołu pałacowego  
w skład którego należał jeszcze park. 

Pan Bazyli Matijczak w Nowym Dworze osiedlił się wraz  
z rodzicami około roku 1949. Ponieważ wszystkie domy były 
już zajęte, jego rodzina zamieszkała w jednym domu z inną. 
W niedługim czasie udało im się pozyskać dom po Państwu 
Krzemińskich, którzy wyjechali. 
Nowy Dwór był wsią typowo rolniczą. Uprawiano rolę, ho-
dowano głównie krowy i owce. Mieszkańcy utrzymywali 
się z gospodarstwa, a nieliczni dorabiali w pobliskim PGR-e  
w Strogoborzycach. W PGR-e odpracowywano również 
dzierżawę łąki, na której mieszkańcy wypasali owce. Wieś 
była bardzo zintegrowana, a mieszkańcy byli dla siebie jed-
ną wielką rodziną. Sąsiedzi pomagali sobie nawzajem. Nowy 
Dwór zamieszkiwali zarówno katolicy jak i prawosławni.
W soboty oraz niedziele, ze względu na brak świetlicy wiej-
skiej, w domach odbywały się potańcówki. Spotykano się  
i bawiono przy muzyce, którą grali p. Konstanty Cymbalak 
(akordeon), p. Konstanty Jadłosz (perkusja), p. Józef Za-
skórski (akordeon i perkusja). Na zabawy jeżdżono m.in. 
do Sieroszowic, Radwanic, Wysokiej i Gaworzyc. Wieczora-
mi odbywały się pieżajki, w których uczestniczyły zarówno 
kobiety jak i mężczyźni. W domach organizowano również 
zebrania wiejskie, na których podejmowano wiele decyzji  
i inicjatyw. Jedną z nich był wspólny remont drogi. Ze wzglę-
du na brak infrastruktury, rodzice Pana Bazylego oddali dla 
gminy teren, na którym mieszkańcy zrobili boisko a z czasem 
w roku 1973 przy pomocy gminy, Powiatowej Straży Pożar-
nej oraz pracy samych mieszkańców, wzniesiono świetlicę 

wiejską wraz z remizą strażacką. Naczelnikiem funkcjonu-
jącej we wsi Ochotniczej Straży Pożarnej był p. Konstanty 
Cymbalak natomiast skarbnikiem p. Bazyli Matijczak. Na sta-
nie jednostki znajdował się drewniany wóz z pompą. Sklep 
znajdował się w obecnym budynku nr 3. Sprzedawcą był 
pan Jan Matijczak. Kolejny sklep otwarto w budynku nowej 
świetlicy. Pracowała w nim pani Kalińska. Pierwszy telefon 
w miejscowości znajdował się u Państwa Cymbalak. Pierw-
szy telewizor zakupiony przez Pana Michała Dziadyk znaj-
dował się u Państwa Kancerek. To tam mieszkańcy chodzili 
oglądać pierwsze programy. Dzieci i młodzież pieszo uczęsz-
czały do szkoły w Krępie i Buczynie. W Krępie uczono się do 
klasy 4 szkoły podstawowej, natomiast w Buczynie od klasy 
5 do 7. Po szkole, pomagano rodzicom w gospodarstwie. Do-
piero wieczorem przy lampach naftowych był czas na naukę. 
W miejscowości funkcjonowało Koło Powiatowego Związku 
Młodzieży Wiejskiej, którego działalność opierała się głow-
nie na pomocy innym mieszkańcom. Podobnie jak w innych 
miejscowościach naszej gminy, w Nowym Dworze prowa-
dzono warty, które miały na celu ochronę dóbr. Prowadzone 
były w kolejności przez każdego mieszkańca. 
Funkcję sołtysa wsi pełni Pani Teresa Kancerek. W roku 
2015 przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej. Od roku 
2017 w miejscowości znajduje się plac zabaw dla dzieci,  
a także nowa droga przebiegająca przez całą miejscowość. 
Dziś, okolice Nowego Dworu to piękne lasy które zachęcają 
do odwiedzin spacerowiczów oraz amatorów runa leśnego.

Dwór/zajazd w Nowym Dworze rok 1937

Żródło:fotopolska

Z Panem Bazylim Matijczak 
rozmawiała Karolina Ferenc.
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Obecny pałac w Sieroszowicach  wraz z ozdobnym 
ogrodem powstał w 1798 roku z inicjatywy rodu von 

Eckartsbergów. Nieruchomość znajduje się w centralnej 
części wsi i zorientowany jest wzdłuż linii północny-
-zachód – południowy-wschód. 
Wejście główne znajduje się od 
strony południowej podobnie, 
jak park dworski. Budek przebu-
dowany został w I poł. XIX w. i do 
dnia dzisiejszego zachował styl 
klasycystyczny. W tym też okre-
sie zagajnik, rozciągający się na 
południowy wschód od pałacu  
i ogrodu, przekształcony został  
w park. Roślinność parku stano-
wią: kasztanowce, olsze, graby, 
dęby, wierzby, platon  klonolisty, 
topola kanadyjska, sosny czar-
ne, żywotnik zachodni i krzewy 
bzu czarnego. Orientowany jest 
w kształcie podkowy z wysunię-
tymi ramionami w stronę drogi 
głównej. Fasadę budynku zdobi 
pseudoryzalit z 4 kolumnami wej-
ściowymi zwieńczony trójkątnym 

tympanonem.  Pałac zaprojektował najbardziej znany 
architekt śląski C.G.Langhans. Obiekt remontowany był  
w 1967 r. i 1980 r. Obecnie budynek należy do osoby pry-
watnej.   

Fotografia przedstawia Pałac w Sieroszowicach sprzed roku 1939.

Pałac w Sieroszowicach. Fotografia z roku 2015/2016.

Jolanta Mielnik



strona 21

Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

Wyniki Ankiety
Badanie jakości życia mieszkańców
                         Gminy Radwanice

strona 21

Ankietowe badanie jakości życia mieszkańców 
Gminy Radwanice to kwestionariusz realizowany  

w okresie miesiąca grudnia i stycznia. Głównym jego ce-
lem była ocena jakości życia mieszkańców naszej Gmi-
ny w zakresie: dostępu do podstawowych dóbr i usług  
w tym zdrowotnych, infrastruktury oraz edukacji. 

Podczas realizowanych obserwacji poszukiwaliśmy od-
powiedzi na pytania:
• Czy gmina podejmując wielorakie działania podąża  
w dobrym kierunku?
• Czy realizowane zadania służą lokalnej społeczności?

Kwestionariusz przeprowadzony został przy wykorzy-
staniu dwóch technik:
• elektronicznej – udostępnionej na stronie interneto-
wej,
• papierowej - dostępnej w Biuletynie nr 12 oraz Urzę-
dzie Gminy Radwanice.

Ankieta podzielona została na dwa etapy: w pierwszej 
części respondenci udzielali odpowiedzi na pytania za-
mknięte dotyczące jednostek podległych, opieki zdro-
wotnej, bezpieczeństwa publicznego etc. W drugiej 
części badani mieli do dyspozycji pytania wielokrotne-
go wyboru oraz otwarte, gdzie pożądane były własne 
sugestie. 
Na kryterium oceny jakości życia wpływ wywiera-
ją czynniki, które są zależne od stylu oraz oczekiwań 
mieszkańców. W artykule prezentujemy Państwu wyni-
ki badań ankietowych, które dostarczyły wiele cennych 
informacji mających wpływ na skuteczne zarządzanie 
oraz stosowność podejmowanych przez gminę działań. 

Ocena jakości życia mieszkańców realizowana była na próbie losowej liczącej 167 respondentów. 
W zdecydowanej większości byli nimi mężczyźni (Rys. 1) w wieku 31-40 lat (Rys. 2) z wykształceniem wyższym (Rys.3). 

Najliczniejszą grupą ankietowanych w ujęciu statusu zawodowego były osoby aktywne zawodowo przynależące do grupy 
osób pracujących. Przewagą 38,9% zdominowali oni drugą w rankingu grupę emerytów i rencistów (Rys.4).

uczeń/student przedsiębiorca
bezrobotny
pracujący

rolnik emeryt/rencista

Rys. 1 Ankietowani

Rys. 4 Status zawodowy
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Rys. 3 Wykształcenie

60,5% 39,5%

kobiety mężczyźni

41,9%

3,6%

13,2%

41,3%

średnie wyższe
zawodowepodsatawowe

19,2%

0,6%

10,2%

21,6% 28,7%

19,8%

Rys. 2 Wiek

 15-20     21-30  31-40
 41-50 51-60  61+

58,7%

6%
3,6%

9,6%

19,8%

2,4%
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• Regionalny rynek pracy-możliwość podjęcia pracy  
w regionie. 
Bardzo dobra lokalizacja Gminy Radwanice pozwala wielu 
mieszkańcom wykonywać pracę w pobliżu miejsca zamiesz-
kania, aż 52,7% badanych określa tę możliwość jako dobrą 
z uwzględnieniem 7,8% ocen bardzo dobrych. Zdecydowaną 
mniejszością (21,6%) są respondenci, którzy deklarują prob-
lemy związane z podjęciem pracy w regionie.

• Zakład Usług Komunalnych- jakość usług wodociągo-
wo kanalizacyjnych (zaopatrzenie w wodę, odprowa-
dzanie ścieków).
Respondenci biorąc pod uwagę stan sieci wodno-kanaliza-
cyjnej, zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków 
określają poziom ten jako dobry i bardzo dobry - 35,9% 
oraz zły - 32,9% (w tym 5,4% badanych określa usługi ZUK 
jako bardzo złe).

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

Rys. Regionalny rynek pracy 
- możliwość podjęcia pracy w regionie

• Pomoc społeczna - jakość świadczonych usług przez 
GOPS w Radwanicach.
Najczęściej wybieraną odpowiedzią na pytanie odnośnie jako-
ści usług świadczonych przez GOPS było: brak zdania (44,3%). 
O braku zdania może świadczyć fakt, iż wśród respondentów 
znajdują się osoby nie korzystające z tego rodzaju usług. 
Respondenci w liczbie 47,9% deklarują, iż Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej realizuje swoje zadania w sposób dobry 
(32,9%) i bardzo dobry (15%). Nieliczną grupą mieszkańców 
(9%) są osoby niezadowolone ze sposobu działań GOPS-u.

Rys. Zakład Usług Komunalnych - jakość usług wodociągo-
wo kanalizacyjnych (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie 

ścieków)

Rys. Pomoc społeczna - jakość świadczonych usług przez 
GOPS w Radwanicach

• Oferta Gminnego Ośrodka Kultury. Imprezy kulturalne  
i sportowe - przystępność organizowanych wydarzeń kul-
turalnych i sportowych, dopasowanie do oczekiwań spo-
łeczności.

Rys. Imprezy kulturalne i sportowe - przystępność 
organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych, 

dopasowanie do oczekiwań społeczności

Ankietowani opiniując ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w przewadze 46,1% określili ją jako dobrą oraz bardzo dobrą 
(15,6%), co jednoznacznie wskazuje na różnorodność warsztatów dopasowanych do wielu grup wiekowych. Kolejne pytanie 
odnoszące się do działalności GOK-u odnosi się do przystępności organizowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych, do-
pasowania do oczekiwań społeczności. Najpopularniejszą odpowiedzią określającą przystępność organizowanych wydarzeń 
była ocena dobra i bardzo dobra, którą wskazało aż 72,5% respondentów. Zaledwie 7,8% ankietowanych uważa, że wyda-
rzenia nie spełniają oczekiwań lokalnej społeczności.

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

3,6%
7,8%

44,9%

25,7%

18%

5,4%
8,4%

27,5%

13,2%

27,5%

44,3%

5,4%
3,6%

13,8%

32,9%

Rys. Oferta Gminnego Ośrodka Kultury

3,6%
15,6%10,2%

24,6%
46,1%

1,8%
6%

22,2%

19,8%

50,3%
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• Opieka zdrowotna na terenie gminy.
Ośrodek zdrowia wg. ankietowanych realizuje swe działania na poziomie dobrym – 47,3%, gdzie 15% to opinia bardzo 
dobrze. Wpływ na jakość świadczonych usług wywierają takie czynniki jak: dostęp do służby zdrowia, jakość infrastruktury 
oraz sprzętu medycznego, gdzie najczęściej wybieraną była odpowiedź negatywna (46,1%). Według sondaży, aż 33,5% 
ankietowanych na pytanie dot. dostępu do badań profilaktycznych, trafności programów profilaktycznych realizowanych 
z budżetu gminy udzieliło odpowiedzi „brak zdania”. Ogólna ocena trafności programów profilaktycznych jest postrzegana 
jako dobra z wynikiem 41,9%. 24,6% respondentów źle ocenia dobór programów realizowanych przez gminę.

Rys. Opieka zdrowotna - jakość świadczonych usług 
przez Ośrodek Zdrowia w Radwanicach

Rys. Opieka zdrowotna - dostęp do służby zdrowia, jakoś 
infrastruktury, jakość sprzętu medycznego

Rys. Opieka zdrowotna - podejście lekarza do pacjenta, 
komfort w trakcie wizyty

• Bazy sportowo- rekreacyjne-dostępność. Mała architektura- dostępność do placów zabaw, siłowni zewnętrznych, 
altan itp.
Poprawa istniejących oraz budowa nowych miejsc służących użyteczności publicznej są pozytywnie postrzegane przez 
mieszkańców. Społeczność uważa bazy sportowe (73,1%) oraz mała architektura (86,8%) jest na bardzo dobrym poziomie. 
Obecnie niemalże w każdym sołectwie znajduje się boisko sportowe oraz plac zabaw. 

Rys. Bazy sportowo-rekreacyjne - dostępność Rys. Mała architektura - dostępność do placów zabaw, 
siłowni zewnętrznych, altan itp.

Rys. Opieka zdrowotna - dostęp do badań profilaktycznych, 
trafność programów profilaktycznych realizowanych z budże-

tu gminy.

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

13,8% 15%

32,3%
22,2%

16,8%

13,8%
6%

30,5%

19,8%

32,3%

21,6%

12,6%
15%

25,1%

25,7%

9% 9,6%

15,6%

32,3%

33,5%

0,6%
7,2%

22,2%12,2%

50,9%

6%
4,8%

2,4%

34,7%

52,1%
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• Edukacja szkolna – jakość nauczania, komunikacja: 
szkoła-rodzice, dostęp do opieki przedszkolnej.
Na obszarze gminy funkcjonują dwie placówki oświatowe 
zlokalizowane w Radwanicach i Buczynie. Szkoły te rea-
lizują program edukacyjny dla uczniów w wieku 7-15 lat. 
Ponadto do placówek przynależą oddziały przedszkolne, 
do których uczęszczają wychowankowie w wieku od 3 do 6 
lat. Na poziom kształcenia w lokalnych jednostkach oświa-
towych wpływają czynniki tj. dostępność do tychże placó-
wek, pomoce dydaktyczne, infrastruktura oraz komunikacja  
z rodzicami i inne. Mieszkańcy udzielając odpowiedzi wska-
zują dobry i bardzo dobry (56,9%) poziom jakości nauczania  
w placówkach oświatowych z 12% udziałem odpowiedzi 
„bardzo dobry”. Dość popularną opinią było także „brak zda-
nia” (33,5%) spowodowane być może brakiem styczności 
respondentów z dziedziną edukacji na szczeblu szkoły pod-
stawowej lub przedszkola. Dostęp do opieki przedszkolnej 
określony został jako bardzo dobry i dobry - 56,9%.

Rys. Edukacja szkolna - jakość nauczania

• Bezpieczeństwo publiczne– dostępność do dzielnico-
wego, policjanta, poczucie bezpieczeństwa.
Ogólny wynik 46,1% klasyfikuje poczucie bezpieczeństwa 
na poziomie dobrym dając podstawy stwierdzeniu, że 
mieszkańcy gminy Radwanice nie czują się zagrożeni. 

Rys. Bezpieczeństwo publiczne – dostępność 
do dzielnicowego, policjanta, poczucie bezpieczeństwa

• Dostęp do usług telekomunikacyjnych - internet. 
Celem uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące dostępu do 
usług telekomunikacyjnych – internetu było określenie barier 
i poziomu zadowolenia z usług telekomunikacyjnych i telein-
formatycznych dostępnych na lokalnym rynku. Respondenci  
w liczbie 59,39% osób wykazują zadowolenie z dostępności 
oferowanych usług.

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

12% 12%

44,9%

9,6%

33,5%

Rys. Edukacja szkolna - komunikacja: szkoła-rodzice

3,6%

10,2%

37,1%

9%

40,1%

Rys. Przedszkole - dostęp do opieki przedszkolnej

21%

36,5%

1,8%

40,7%

3%

12,6%

47,3%

22,8%

14,4%

Rys. Dostęp do usług telekomunikacyjnych - Internet

4,2%
11,4%

34,7%

18,6%

31,1%
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Rys. Połączenie komunikacyjne z otoczeniem zewnętrznym 
– w tym z miastem powiatowym

• Połączenie komunikacyjne z otoczeniem zewnętrz-
nym – w tym z miastem powiatowym.
Zróżnicowane opinie badani wyrażali nt. połączenia 
komunikacyjnego z otoczeniem zewnętrznym, w tym  
z miastem powiatowym. W głównej mierze mieszkańcy 
źle oceniają oferowane przez przewoźników trasy komu-
nikacyjne–49,7%. Odpowiedź „bardzo źle” zdeklarowało 
15,6% respondentów.

Rys. Budownictwo mieszkaniowe – dostępność działek 
budowlanych i nieruchomości na terenie gminy- możliwość 

ich zakupu

• Budownictwo mieszkaniowe - dostępność działek bu-
dowlanych i nieruchomości na terenie gminy - możli-
wość ich zakupu.
W ostatnich latach na terenie gminy zauważyć można suk-
cesywny przyrost domków jednorodzinnych. Budownictwu 
mieszkalnemu sprzyjają stworzone plany zagospodarowa-
nia przestrzennego z wydzielonymi obszarami przeznaczo-
nymi pod zabudowę jednorodzinną. 60,5% badanych stwier-
dza, iż na terenie gminy nie ma utrudnionego dostępu do 
pozyskania działek budowlanych oraz nieruchomości. • Stan dróg gminnych.

Modernizowana i tworzona sieć dróg poprawia zarówno 
poziom bezpieczeństwa oraz estetykę gminy. Tylko w ubie-
głym roku do użytku zostały oddane drogi w miejscowoś-
ciach: Nowy Dwór, Kłębanowice, Łagoszów Wielki, Prze-
sieczna oraz Radwanice. Mieszkańcy w 67,7% pozytywnie 
oceniają poprawę stanu jakości dróg, negatywne opinie 
wyraża 26,4% badanych.

Rys. Stan dróg gminnych

• Jakość i dostępność terenów zielonych  - parki, skwery 
itp.
Według Państwa oceny w naszej gminie nie ma utrudnione-
go dostępu do terenów zielonych, taką odpowiedź deklaruje 
68,3% respondentów z uwzględnieniem 11,4% opinii „bar-
dzo dobrze”. Zastrzeżenia względem jakości oraz dostępno-
ści ma 19,2% mieszkańców.

Rys. Jakość i dostępność terenów zielonych 
 - parki, skwery, itp.

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

4,8%

26,9%

18,6%

15,6%

34,1%

3,6%

14,4%

46,1%

3%

32,9%

7,8%

6%

59,9%

4,2%

22,2%

11,4%

12,6%
56,9%

2,4%

16,8%
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• Stan środowiska.
65,9% respondentów na pytanie dotyczące stanu środowiska 
udziela odpowiedzi dobrze, bardzo dobrze 7,2%. Środowisko 
negatywnie postrzegane jest w 16,8%, gdzie ocenę „bardzo 
źle” wskazuje tylko 2,4% respondentów.

• handel - możliwość zakupu artykułów codziennego 
użytku. 
Lokalne środowisko handlowe stwarza możliwości zakupu 
produktów codziennego użytku co przedstawia powyższy 
wykres. Respondenci w 83,9% są zadowoleni z lokalnych 
obiektów handlowych. 24,6% badanych na poziomie bardzo 
dobrym określa możliwość nabycia towarów codziennego 
użytku.

• Gospodarka odpadami - cena za wywóz śmieci, jakość 
usług.
Na ocenę systemu gospodarowania odpadami składa się ca-
łokształt działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo 
zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. 
Ocena mieszkańców odnosi się do ceny należnej za odbiór 
odpadów oraz jakość usługi świadczonej przez ZGZM w Pol-
kowicach. Mieszkańcy przewagą głosów oceniają dobrze 
(60,5%) oraz bardzo dobrze (10,8%) system gospodarowa-
nia odpadami na terenie naszej gminy. 

• Promocja gminy – wizerunek gminy na zewnątrz.
 Wizerunek gminy kreowany poprzez jej promocję oceniają 
Państwo jako bardzo dobry - 24,6% udzielonych odpowiedzi. 
Najczęściej wybieraną była odpowiedź „dobrze” – 50,3%. 
Bardzo źle promocję gminy ocenia 1,2% respondentów.

Rys. Promocja gminy – wizerunek gminy na zewnątrz

Rys. Handel – możliwość zakupu artykułów 
codziennego użytku

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle

Rys. Stan  środowiska

7,2%

10,2% 65,9%

2,4%

14,4%

11,4%

21,6%

49,7%

10,8%6,6%

Rys. Gospodarka odpadami- cena za wywóz śmieci, jakość 
usług

24,6%4,8%

59,3%

2,4%
9%

24,6%
18,6%

50,3%

1,2%
5,4%
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• Jak ocenia Pani/Pan ogólnie jakość życia w gminie?
W kwestionariuszu mieszkańcy opiniowali istotne proble-
my i potrzeby oraz zadowolenie z życia w Gminie Radwani-
ce. 79,7% badanych na pytanie: „Jak ocenia Pani/Pan ogól-
nie jakość życia w gminie?” udzieliło odpowiedzi dobrze, 
11,4% ankietowanych deklaruje „bardzo dobrze”. Źle oraz 
bardzo źle określana jakość występuje w 3,6%.

Rys. Które, z poniższych zdań, według Pani/Pana, właściwie 
oddaje sytuację w gminie?

• Które, z poniższych zdań, według Pani/Pana, właści-
wie oddaje sytuację w gminie?
Ocena prezentowana na wykresie jest odzwierciedleniem 
sytuacji w gminie, która przewagą głosów uważana jest 
jako zadawalająca (43,7%) z opinią o prawidłowym kie-
runku rozwoju (43,7%). 

gmina rozwija się i podąża w bardzo dobrym kierunku
sytuacja w gminie jest zadawalająca
rozwój gminy jest mi obojętny
gmina nie rozwija się, należy na nowo przemyśleć 
kierunki rozwoju

• Czy w perspektywie najbliższych 2 lat planuje Pani/
Pan opuszczenie Gminy Radwanice?
Ponad 42,5 % badanych zdecydowanie nie planuje (33,5% 
raczej nie planuje) opuszczać gminy w perspektywie 2 lat. 
Zaledwie 10,8% mieszkańców rozważa taka możliwość, 3% 
zmieni miejsce zamieszkania jeśli pojawi się taka szansa.

Rys. Czy w perspektywie najbliższych 2 lat planuje Pani/
Pan opuszczenie Gminy Radwanice?
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3% • Co według Pani/Pana jest aktualnie największym atu-

tem Gminy Radwanice?
Pytanie odnoszące się do największego atutu gminy w re-
zultacie wskazało na „bliskość rynku pracy w Legnicko-
-Głogowskim Okręgu Miedziowym” – 23,7% udzielanych 
odpowiedzi oraz „położenie – dobrze rozwinięta sieć dro-

gowa przebiegająca 
przez teren Gminy” 
- 19,8%. 

Rys. Co według Pani/Pana jest aktualnie największym atutem Gminy Radwanice?
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Rys. Jak ocenia Pani/Pan ogólnie jakość życia w gminie?
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• Z czym chciał(a)by Pani/Pan, aby utożsamiano Gminę 
Radwanice w 2020 r?
Oczekiwania wobec identyfikacji Gminy Radwanice w 2020 
roku to przede wszystkim atrakcyjna oferta mieszkaniowa 
– odpowiedź tą udzieliło 35,3% respondentów. Tuz za nią 
umiejscowiła się propozycja bogatej oferty rekreacyjno-
-sportowej (21,6%).
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• Czy Pani/Pana zdaniem jest w Gminie Radwanice coś 
co wyróżnia ją na tle innych gmin z regionu? Zdecydowa-
na większość mieszkańców deklaruje, że Gmina Radwanice 
nie wyróżnia się na tle ościennych gmin. Nieliczni wyróżnia-
ją: słonie, wójta oraz rodzinną atmosferę (13,2%).

Rys. Czy Pani/Pana zdaniem jest w Gminie Radwanice coś 
co wyróżnia ją na tle innych gmin z regionu?

tak nie

Kluczowa rolę w badaniu ankietowym odegrało py-
tanie: „zdaniem pani/pana głównym zadaniem 
do zrealizowania przez Gminę do roku 2020 po-
winno być?”. Wśród odpowiedzi wyróżnić można:

•  rozbudowę sieci drogowych, chodników i oświet-
lenia ulicznego oraz ścieżek rowerowych, które zna-
cząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców,
•  rozbudowę i modernizację sieci: wodociągowej, 
kanalizacyjnej i gazowej,
•  interwencję w sytuację panującą w Ośrodku Zdro-
wia
•  poprawę atrakcyjności terenów dla inwestorów, 
•  budowę supermarketu

• Informacje dotyczące funkcjonowania i działania 
Urzędu Gminy.
Pośród udzielanych odpowiedzi na pytanie: „Skąd czerpie 
Pani/Pan informacje dotyczące funkcjonowania Urzędu 
Gminy” najpopularniejszą była: „Biuletyn informacyjny 
Urzędu Gminy (kwartalnik) – 31,9%. Cieszymy się, że wy-
dawany przez nas informator cieszy się wśród Państwa tak 
ogromnym zainteresowaniem. Na drugim miejscu respon-
denci usytuowali stronę internetową gminy z wynikiem 
26,1%. 

Rys. Informacje dotyczące funkcjonowania i działania 
Urzędu Gminy
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• Obsługa mieszkańca w Urzędzie Gminy.
Ankieta porusza również sferę dotyczącą funkcjonowania 
Urzędu Gminy w kontekście obsługi interesanta. Badani  
w 80,2% pozytywnie oceniają jakość obsługi mieszkańca  
w Urzędzie Gminy. 29,3% udzielonych odpowiedzi określa 
obsługę mieszkańca na poziomie bardzo dobrym.

Rys. Obdługa mieszkańca w Urzędzie Gminy

bardzo dobrze dobrze bardzo źle
brak zdania źle
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29,3%

50,9%

15,6%

3,6%
0,6%

Rys. Z czym chciał(a)by Pani/Pan, aby utożsamiano 
Gminę Radwanice w 2020 r?
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• Bariery utrudniające skuteczne załatwienie spraw  
w Urzędzie Gminy.
Deklarowane bariery utrudniające skuteczne załatwie-
nie spraw to: niedoinformowanie pracowników, taką od-
powiedź wskazało 16,7% badanych oraz skomplikowane 
procedury i dokumenty -11,1%. Zdecydowana większość 
Państwa odpowiedzi wskazuje na brak jakichkolwiek 
barier (53,5%), sprawy załatwiane są na bieżąco i pro-
fesjonalnie. 

Rys. Bariery utrudniające skuteczne załatwienie 
spraw w Urzędzie Gminy
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Dziękuję.
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
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powiat NaGroDził iNicjatywy sołeckie

Podczas XXV Sesji Rady Po-
wiatu Polkowickiego, która 

odbyła się 21 grudnia 2017 r. 
ogłoszono wyniki konkursu „Na 
najlepszą inicjatywę społeczną 
służącą podniesieniu estetyki 
wsi Powiatu Polkowickiego”. 

Do konkursu zgłosiło się 30 so-
łectw z Powiatu Polkowickie-
go w tym aż 10 sołectw z Gmi-
ny Radwanice. Miło jest nam 
poinformować, że VI miejsce 
w konkursie zajęła miejsco-
wość strogoborzyce za realiza-
cję inicjatywy w ramach, której 
przygotowano podłoże i wymie-
niono przystanek autobusowy, 
zbudowano altanę przy boisku 
oraz nasadzono nowe drzewka, 
wyremontowano i wyposażono 
zaplecze kuchenne. wyróżnienie 
w konkursie otrzymało sołe-
ctwo Lipin, które uporządkowa-
ło teren przy świetlicy wiejskiej 
i boisko sportowe, wyremon-
towało sufit świetlicy wiejskiej 
oraz zadbało o tereny zielone 
i klomby przy świetlicy. Sołe-
ctwo Strogoborzyce za zajęcie IV 

orGaNizacje społeczNe 
DLa mieszkańców GmiNy

Dnia 08 lutego 2018 r. komisja konkursowa powołana 
przez Radę Gminy Radwanice wyłoniła zwycięzców 

konkursu pn. „Organizacje społeczne dla mieszkańców 
gminy”. 

I miejsce i nagrodę główną w wysokości 1 500,00 zł otrzy-
mało stowarzyszenie pomagamy razem za realizację ini-
cjatywy pn. „ARTTERAPIA – Moja Pasja” w ramach której 
zorganizowano szereg spotkań i warsztatów tematycznych 
dla dzieci, osób dorosłych i osób niepełnosprawnych. 

II miejsce i nagrodę w wysokości 1 000,00 zł otrzymało 
towarzystwo przyjaciół im. jana wyżykowskiego za 
realizację inicjatywy „W stronę Sieroszowic, w stronę Hi-
storii Regionalnej” w ramach której wyposażono aneks 
kuchenny, dokończono prace elewacyjne, dociepleniowe  
i wykończeniowe.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Celem organizowa-
nego konkursu jest promocja realizowanych przez organi-
zacje społeczne, stowarzyszenia i grupy nieformalne działa-
jące na terenie gminy Radwanice działań mających na celu 
integrację mieszkańców oraz pobudzenie inicjatyw służą-
cych zaspokajaniu ich potrzeb. W ciągu 4 lat do konkursu 
zgłoszonych zostało ponad 20 zrealizowanych inicjatyw  
o różnym charakterze. 

miejsca otrzymało nagrodę finansową  
w wysokości 2 500,00 zł. Sołectwo Lipin 
za otrzymane wyróżnienie nagrodzo-
ne zostało kwotą w wysokości 2 000,00 
zł. Pozostałe sołectwa: Kłębanowice, 
Sieroszowice, Przesieczna, Radwanice, 
Nowy Dwór, Jakubów, Łagoszów Wielki  
i Drożów otrzymały po 1 100 zł nagrody 

za udział. Przyznane nagrody przeznaczo-
ne zostaną przez sołectwa na realizację 
kolejnych zadań służących podniesieniu 
estetyki wsi. Serdecznie gratulujemy i za-
chęcamy do realizacji kolejnych ciekawych 
inicjatyw na rzecz swoich miejscowości. 

Karolina Ferenc

Karolina Ferenc
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Dzieci i młoDzieŻ - czy chcĄ czytać ksiĄŻki?

Z                   wszystkich stron słyszymy, że książki są mało 
atrakcyjne dla dzisiejszych dzieci i młodzieży, że nie są 

tak ciekawe jak Internet czy telewizja, ale czy na pewno? 

Oferta księgarska jest bardzo bogata i każdy może w niej 
znaleźć coś ciekawego, niestety problemem jest cena. Naj-
bardziej „chodliwe” tytuły są bardzo drogie i nie każdego na 
nie stać, poza tym dziecko chce co jakiś czas mieć nową ksią-
żeczkę, a nie ciągle tą samą. I właśnie tu pojawia się miejsce 
dla nas – bibliotek. Biblioteka szkolna jest często pierwszym 
takim miejscem, gdzie dziecko ma duży wybór fajnych, ko-
lorowych bajeczek, które może wziąć do domu, a jak mu się 
znudzi, to wymienić na inną. W bibliotece szkolnej starsze 
dzieci mogą znaleźć więcej książek o tematyce, która ich in-
teresuje. I najważniejsze, że jest „na wyciągnięcie ręki”, będąc 
w szkole możesz bez problemu z niej skorzystać. Oczywiście 
tutaj także jest „haczyk”, my także potrzebujemy pieniędzy, 
żeby ta oferta była jak najbardziej atrakcyjna. Zespół Szkol-
no – Przedszkolny jest szkołą otwartą i chętnie korzystającą  
z różnych projektów i programów wspomagających i roz-

wijających uczniów, także w zakresie czytelnictwa. W 2015 
roku realizowaliśmy ministerialny program „książki na-
szych marzeń”, gdzie zakupiliśmy nowości książkowe za  
2.700 zł. W tym roku szkolnym udało nam się pozyskać 
15.000 zł. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
czytelnictw priorytet 3 – rozwijanie zainteresowań ucz-
niów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytel-
nictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 
wydawniczych”. 12.000 zł uzyskaliśmy z ministerstwa,  
a 3.000 zł. zgodnie z wytycznymi programu pokryli-
śmy ze środków własnych. Nie mielibyśmy możliwości 
uczestnictwa w tym programie, bez przychylności naszego 
organu prowadzącego, który musiał wyrazić zgodę na nasz 
udział. Dzięki tym środkom nasz księgozbiór powiększył się  
o 840   voluminum. Zadbaliśmy zarówno o naszych najmłod-
szych czytelników, zakupując całą gamę kolorowych książe-
czek, jak i o starszych, zaopatrując ich w ciekawe „czytadła”. 
Zadbaliśmy także o pozycje książkowe pomagające w pracy 
z dziećmi z dysfunkcjami, a także rozwijające, potrzebne do 
przygotowania uczniów na wszelkiego rodzaju konkursy. 
Dzieci mające problem ze wzrokiem znajdą u nas pozycje  
z dużą czcionką, nie lubiące czytać z dużą ilością obrazków lub  
z bajką do obejrzenia. Dzięki poszerzeniu naszej oferty jeste-
śmy ważnym i atrakcyjnym  miejscem w naszej szkole.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach  urucho-

miła elektroniczny system obsługi czytelników.

system mak+ oferuje  naszemu czytelnikowi:
• dostęp do własnego konta bibliotecznego za pośredni-
ctwem Internetu szukamksiążki.pl
• sprawdzanie informacji o swoich wypożyczeniach, termi-
nach zwrotu itp.
• przeszukiwanie zawartości katalogów
• zamawianie/rezerwowanie książek
• przeszukiwanie zasobów innych bibliotek  
korzystających z systemu MAK+

Wystarczy, wejść na stronę 
Urzędu Gminy Radwanice,  
gdzie znajduje się zakładka, 
dzięki której można wejść 
bezpośrednio na stronę:
ttps://szukamksiążki.pl/
SzukamKsiazki/katalog/in-
dex.html?selectedAuth=970

Po zarejestrowaniu czytelnik 
może zamówić/zarezerwo-
wać książki, sprawdzić infor-
mację o swoich wypożycze-
niach i terminach zwrotu. 

Nowy system bibLioteczNy mak+ 

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Radwanicach

ZSP w Radwanicach
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koNcert z okazji DNia kobiet
W dniu 13 marca w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym odbył się znakomity koncert pn. "Być kobie-
tą, być kobietą..."

Zgromadzoną publiczność powitał Wójt Gminy Rad-
wanice Pan Paweł Piwko oraz Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Pan Tadeusz Samborski. Panowie zło-
żyli wszystkim paniom życzenia z okazji Dnia Kobiet.
Koncert poprowadziła Aurelia Sobczak – znana aktorka 
teatralna i filmowa oraz reżyserka. Repertuar koncertu 
był bardzo różnorodny – od znanych i lubianych utwo-
rów np. „O sole mio!”, „Poszła Karolinka...” czy „Gdzie 
ci mężczyźni” po jazzowe i bluesowe aranżacje.
W koncercie wystąpili wspaniali artyści: Marzena Ki-
piel-Sztuka (wokalistka i aktorka, znana m.in. z roli 
Halinki w serialu „Świat wg Kiepskich”), soliści Zespo-
łu Pieśni i Tańca "Śląsk" - Beata Pyda i Michał 
Borkowski, Barbara Droździńska, Stanisław 
Górka (aktor teatralny i filmowy, pedagog, 
szerszej publiczności znany jako Zbigniew z se-
rialu „Plebania”).  Oprawę muzyczną koncertu 
zapewnił multiinstrumentalista Andrzej Walus.
Publiczność nagrodziła wszystkich artystów 
owacją na stojąco. Na zakończenie koncertu 
piosenkę zaśpiewał  Marszałek  Samborski oraz 
Barbara Droździńska. Pozostali wokaliści po-
rwali widzów do wspólnego tańca. Projekt był 
współfinansowany ze środków budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Dla widzów wstęp 
był bezpłatny.

Inną atrakcją, która przygotowana została dla Pań z oka-
zji ich święta, był wyjazd do Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Głogowie na spektakl Jakuba Przebindowskiego „Lunch 
o północy”. Spektakl odbył się 10 marca 2018 roku. Udział 
w spektaklu wzięło ponad 50 pań. Tematem spektaklu były 
relacje małżeńskie przedstawione w zabawny sposób, ich 
wzajemne oczekiwania oraz marzenia głęboko skrywane  

w podświadomości. W rolach głównych wystąpili znani ak-
torzy: Paweł Królikowski, Joanna Kurowska, Piotr Gąsowski 
oraz Anna Oberc. Paniom bardzo podał się spektakl oraz 
taka forma uczczenia Święta Kobiet.

GOK  w Radwanicach

Od lewej: Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, 
Michał Borkowski, Beata Pyda , Aurelia Sobczak, Stanisław Górka.
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kiermasz wieLkaNocNy
Dnia 18 marca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Kiermasz 
Wielkanocny oraz oficjalne zakończenie konkursu pt. „Najpiękniej-
sza kartka wielkanocna”.

Podczas Kiermaszu Wielkanocnego, zaprezentowali się lokalni  
i regionalni rękodzielnicy z Gminy Radwanie oraz gościnnie panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich z Chocianowca. Na stoiskach można było 
zakupić różnorodne dekoracje świątecznej,  tj. palmy, jajka, kurczaki, 
króliki, koszyczki, świeczki itp. Wszystko ręcznie wykonane, oryginal-
ne i niepowtarzalne.
W pierwszej edycji konkursu plastycznego na kartkę świąteczną 
wzięło udział 116 mieszkańców Gminy Radwanice. Swoje prace 
mogły złożyć zarówno dzieci i młodzież, jak i dorośli - najmłodszy 
uczestnik miał 3 lata, a najstarszymi byli seniorzy. Jury miało nie-
zwykle ciężkie zadanie, bo kartki wielkanocne były bardzo pomy-
słowe i piękne. Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców  
w czterech kategoriach wiekowych:
kategoria i - przedszkolaki i klasy „0”
• I miejsce – pola trygar (4 lata)
• II miejsce – miłosz titikowski (4 lata)
• III miejsce – martyna anczykowska (5 lat)
• wyróżnienie – milan filiczkowski (4 lata)
kategoria ii − klasy i-iV 
• I miejsce – Oliwia Chodak (9 lat)
• II miejsce – milena titikowska (10 lat)
• III miejsce ex aequo – alicja rakuś (9 lat)
• III miejsce ex aequo – bartek pulkowski (7 lat)
wyróżnienie – hanna kałużka (kl.IV), karol zawis (kl.IV), zofia pi-
wowarska (8 lat), Jakub Piotrowski (9 lat),  mikołaj ratka (9 lat), 
hubert seternus (7 lat)

kategoria iii – klasy V-Viii szkoły podstawowej
• I miejsce – martyna stępień (14 lat)
• II miejsce – urszula piwko (12 lat)
• III miejsce ex aequo – mikołaj kałużka (kl. VII)
• III miejsce ex aequo – magdalena piotrowska (12 lat)
• wyróżnienie – roksana Dąbrowska (13 lat)
kategoria iV – młodzież i osoby dorosłe

• I miejsce – Wioletta Cirka (os. dorosła)
• II miejsce – katarzyna fefczak (os. dorosła)
• III miejsce – Natalia struska (os. dorosła)
 
Laureaci zostali nagrodzeni wspaniałymi na-
grodami, które wręczył Wójt Gminy Radwani-
ce Pan Paweł Piwko oraz Dyrektor GOK Rena-
ta Piasecka-Friczka. 
Serdecznie dziękujemy sponsorom: Wójt 
Gminy Radwanice, Studio Echo, Schod-Styl. 
Pracownia Artystyczna - Grzegorz Górecki, 
Kwiaciarnia Radwanice - Anna Bąbol, sklep 
Hydromont Radwanice, Rezon. Sklep z art. dla 
plastyków w Głogowie.

Wszystkie nadesłane na konkurs prace znajdują 
się na WYSTAWIE POKONKURSOWEJ, którą można 
podziwiać w GOKu do 8 kwietnia.

GOK  w Radwanicach

Laureaci konkursu.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Chocianowca.

Pani Wioletta Rzepka.

Pani Halina Mamzer.

Pani  Barbara Guszała i Teresa Krell-Engler.
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W  Gminnej Bibliotece Publicznej 27 lu-
tego br. odbył się  Powiatowy Konkurs na 

najładniej opowiedzianą historyjkę z książki 
Joanny Wachowiak  „O różnych niesamowitoś-
ciach w domu Baby Blagi. Opowiadania na go-
rąco” zorganizowany przez biblioteki powia-
tu polkowickiego dla uczniów klas 2 i 3 szkól 
podstawowych.

Laureatami konkursu w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Radwanicach zostali uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach 
oraz Szkoły Podstawowej w Buczynie :
i miejsce - klaudia wójcik
II miejsce - Oliwia Chodak
iii miejsce - hubert stadnik
wyróżnienie - wanessa kałuża
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książko-
we z dedykacją Pani Joanny Wachowiak podczas 
spotkania autorskiego, które odbyło się w bi-
bliotece w Radwanicach 13.03.2018r.

powiatowy koNkurs w bibLiotece

Spotkanie autorskie oraz nagrody zostały  ufundowane przez 
Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach

Dnia 13 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rad-
wanicach odbyło się spotkanie autorskie z pisarką 

Joanną Wachowiak.  

Autorka zadebiutowała w 2013 roku tytułem "Opowiastki 
dla małych uszu". W roku 2014 "Kot kameleon" przyniósł 
jej nominację do literackiej nagrody IBBY Książka Roku.  
W 2016 r. otrzymała wyróżnienie w IV Konkursie Literackim 
im. Astrid Lindgren. Pani Joanna jest również autorką ma-
gicznych i pełnych wyobraźni opowiadań: "O czym się nie 
śniło dorosłym", "Ja chyba śnię", "Bartek, Lenka i sny" oraz 
opowieści: "Baba Blaga" i "Ala Baba i dwóch rozbójników".
W trakcie spotkania autorka rozmawiała z dziećmi o spra-
wach nawiązujących do treści książek: o odkrywaniu włas-
nych upodobań, pomaganiu innym, przyjaźni, optymistycz-

nym nastawieniu 
do życia i umiejęt-
ności dostrzega-
nia dobrych stron 
różnych zdarzeń. 
Pani Joanna z dozą 
humoru i w cieka-
wy sposób przy-
bliżyła uczestni-
kom swoje książki cały czas zmuszając dzieci do aktywności. 
Tak było również w drugą stronę, bowiem na koniec spot-
kania uczniowie zadawali pytania dotyczące twórczości, jak 
również życia prywatnego autorki.  Pani Joannie w czasie 
spotkania towarzyszył turkusowy kot Kameleon.

spotkaNie z joaNNĄ wachowiak

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach

sołtys roku 2017 - GaLa wręczeNia NaGróD
Dnia 16 marca br. W Hotelu Agro Dolnośląskie-
go Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocła-
wiu odbyła się uroczysta Gala podsumowująca 
konkurs pn. „Sołtys Roku” zorganizowany przez 
wojewodę Pawła Hreniaka. W Gali udział wzięło 
ponad stu sołtysów z całego województwa.

W tegorocznej edycji konkursu Gminę Radwanice 
reprezentował Pan Józef Olejnik – sołtys m. Łago-
szów Wielki. Pan Józef z rąk wojewody otrzymał 
gratulacje oraz pamiątkowy dyplom. Panu sołty-
sowi serdecznie gratulujemy zrealizowanych ini-
cjatyw i życzymy kolejnych owocnych lat pracy na 
rzecz sołectwa i jego mieszkańców.

Karolina Ferenc

Od lewej: Wójt Gminy Radwanice - Paweł Piwko, Wojewoda Dolnośląski - Paweł 
Hreniak, Sołtys m. Łagoszów Wlk. - Józef Olejnik.
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zespół „swojacy” 
wyŚpiewał i miejsce

Zespół „Swojacy”, 13.01.2018 
r. w Siedliskach podczas  

X Jubileuszowego Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek w kategorii 
zespoły folklorystyczne, zdobył 
jednogłośnie I miejsce pokonu-
jąc 15 innych występujących 
zespołów. 

Podczas omówienia prezenta-
cji przez przewodniczącą jury 
Zespół usłyszał wiele ciepłych 
słów oraz bardzo dobrą ocenę za 
wykonanie, prezentację i ogólne 
brzmienie zespołu. Ponadto, gru-
pa zdobyła Nagrodę Specjalną 
Festiwalu, którąbyła możliwość 

ferie zimowe z GmiNNym oŚroDkiem kuLtury

Gminny Ośrodek Kultury zaproponował 
dzieciom szereg atrakcji na ferie zimowe. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorga-
nizowane wyjazdy. Była to wycieczka na lo-
dowisko do Polkowic w dniu 26 stycznia oraz 
wyjazd zespołu wokalno-tanecznego „FRAJDA” 
działającego przy GOK-u na warsztaty gimna-
styczne w dniu 24 stycznia. Z propozycji  wy-
jazdów skorzystało kilkadziesiąt osób. Drugi 
tydzień ferii odbył się pod znakiem szeroko 
pojętej kultury. Instruktorzy GOK-u zapropo-
nowali najmłodszym warsztaty plastyczne (22  
i 24 stycznia) oraz  muzyczne (23 i 24 stycz-
nia). 

Podczas spotkań plastycznych dzieci po-
znały ciekawe techniki, stworzyły zimowy 
krajobraz oraz niezwykły, kolorowy witraż.  
W ramach Zabaw muzycznych dzieci poznały 
podstawy rytmiki, nauczyły się tańca i zabaw-

nej piosenki, ćwiczącej ich dykcję. 
Feryjne propozycje GOK-u cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem, skłaniając najmłodszych do aktywnego i krea-
tywnego spędzenia wolnego czasu. FERIE z GOK zostały 
sfinansowane z budżetu Gminy Radwanice.

GOK w Radwanicach

nagrania płyty w studio nagrań. 
Nagranie płyty odbyło się 12.03 
2018 r. przez  Mobil Studio w Legnicy.
Serdecznie gratulujemy! Kierowni-

kiem zespołu jest pani Aleksandra 
Strama. 

GOK w Radwanicach

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Tadeusz Samborski
z wizytą w Gminnym Ośrodku Kultury.
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W   tym  roku  już po raz 17  młodzież   w  Radwani-
cach  włączyła  się  w  działania  Wielkiej Orkiestry  

Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznego  Finału była  po-
moc ,,Dla podtrzymania  wysokich  standardów  leczenia  
dzieci na oddziałach  pediatrycznych”.

Po raz kolejny powołaliśmy sztab tym razem z siedzibą w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym. Naszym zadaniem było  prze-
prowadzić  zbiórkę  pieniężną w formie  kwesty i aukcji gadże-
tów WOŚP. Osiemnastu  wolontariuszy  w  dniu  14.01.2018 
roku zebrało kwotę  5 168,36  zł . Kwota  ta  świadczy  o tym, 
że średnio  każdy  mieszkaniec  Gminy  Radwanice  przekazał    
powyżej  1  zł  na  cele  tegorocznego  Finału. W porównaniu 
do ubiegłego roku udało nam się utrzymać dobry standard.  
Młodzież kwestowała na terenie Gminy Radwanice, jak rów-
nież za zgodą Wójta na terenie Gminy Gaworzyce. Ważnym   
działaniem Sztabu była przeprowadzona wśród  młodzieży  
i pracowników ZS-P  aukcja  gadżetów  otrzymanych od Fun-
dacji, w trakcie której zebrano 745,00 zł. Jak co roku Finał 
WOŚP to też  okazja  do wręczenia  wszystkim  wolontariu-
szom  podziękowań  za  włożony wysiłek i serce  przy  rea-

23 fiNał woŚp

lizacji  obranego celu. Podziękowania  skierowaliśmy  także 
do  rodziców  wolontariuszy  za  ich  wkład i  zaangażowa-
nie. Dużej pomocy udzielił nam Rewir Dzielnicowych  Policji  
w Radwanicach pod  kierownictwem  Pana  Marcina An-
drzejaka  przeprowadzając szkolenie  dla wolontariuszy, jak  
również  czuwając w dniu kwesty nad bezpieczeństwem  pa-
troli  WOŚP. Osobne  słowa  podziękowania  kierujemy do  
mieszkańców  Naszej  Gminy  za ich hojność i  pomoc w rea-
lizacji  celu  jaki  postawili przed  sobą  wolontariusze.

warsztaty techNik efektywNeGo uczeNia

Znajomość technik efektywnego uczenia pomaga 
dzieciom szybciej i skuteczniej opanować wy-

magany materiał. Techniki te usprawniają pamięć, 
koncentrację, sprawiają, że materiał jest lepiej i na 
dłużej zapamiętywany, ponadto czynią naukę przy-
jemniejszą. 

Techniki wspomagające uczenie można wykorzystywać 
przy nauce każdego materiału – zarówno języka obce-
go, matematyki, biologii jak i wielu innych. Uczniowie 
klasy VII b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w trakcie 
warsztatów dowiedzieli się, czym są mnemotechniki  
i jak mogą im pomóc w codziennej nauce, poznali naj-
skuteczniejsze strategie uczenia się, nauczyli się efek-
tywnie przygotowywać do nauki i lepiej planować 
proces uczenia. Praca na warsztach miała charakter ak-
tywny – uczestnicy zdobywali wiedzę poprzez zabawy  

i gry edukacyjne. Warsztaty były prowadzone w Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej w Polkowicach przez psycholog mgr 
Barbarę Malinowską.

jak się uczyć? skuteczNie!

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach

spotkaNie autorskie w bibLiotece

W Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Radwanicach 21 lutego 

odbyło się spotkanie autorskie z Se-
bastianem R. Bielakiem – „ The Last 
Frontier Wyprawa życia na Alaskę” 
dla uczniów ZSP w Radwanicach.

Dr inż. Sebastian R. Bielak – nauko-
wiec, publicysta, fotograf, autor re-
portaży podróżniczych oraz książek  
i artykułów o tematyce przyrodniczej. 
Zafascynowany Alaską, gdzie spędził 
trzy miesiące odwiedzając Półwy-
sep Kenai oraz Wyżynę Środkowego 
Jukonu. Pobyt na Alasce wiązał się  
z jego stażem naukowo-badawczym 

w trzech parkach: Kenai, Koynkuk, 
Nowitna, w których zdobywał prak-
tyczne doświadczenie oraz wiedzę na 
temat funkcjonowania systemu ochro-
ny przyrody. Podczas spotkania, obej-
rzeliśmy prezentację multimedialną 
pt. „The Last Frontier Wyprawa życia 
na Alaskę ”. Oprócz fotografii prezen-
tujących krajobrazy, florę i faunę oraz 
mieszkańców południowej Alaski au-
tor opowiadał mnóstwo ciekawostek 
i danych dotyczących alaskańskiej 
przyrody, problemów ekologicznych 
oraz codziennego życia Alaskańczy-
ków.

Spotkanie autorskie ufundowała 
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna 
w Polkowicach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach
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W przedszkolu zagościła „Cisza” – 15 lutego odbył się 
spektakl Teatru „Moralitet” w ramach realizacji tre-

ści programu wychowawczo – profilaktycznego. 

Przedszkolaki odwiedzili Krasnal i Misio Tysio, którzy poszu-
kiwali zaginionej ciszy. A kto ją zaburzył? Oczywiście ludzie, 
zwierzątka, nie zważając na zasady właściwego zachowania 
w lesie pozostawili śmieci, nie segregując ich oraz płosząc 
inne stworzenia i hałasując. Sceneria bajkowego lasu, ko-
lorowych kostiumów aktorów zachęcała najmłodszych wi-
dzów do oglądania i zapraszała do zabawy interaktywnej. 
Dzieci uczyły się zasad wychowawczych oraz bezpieczeń-
stwa. Pomagały one w roli aktorów na scenie posegregować 
śmieci, posprzątać las. Ważną kwestią było edukacyjne prze-
słanie spektaklu – razem przyjaciele mogą wszystko prze-
zwyciężyć. Wspólnie przekonali bowiem inne zwierzątka, 
aby utrzymać czystość w lesie i przywrócić ciszę dookoła. 
Kiedy kurtyna opadła,  maluchy utrwaliły z Misiem Tysiem 
i Krasnalem, to czego się nauczyły na przedstawieniu. Pro-

mowanie treści proekologicznych, zdrowotnych, a zarazem 
wychowawczych jest wiodącą rolą naszego przedszkola. 

cisza w przeDszkoLu to Nie Żart!

ŚNieŻka i krasNoLuDki 
w przeDszkoLu 

Wszystkie grupy przedszkolne 9 stycznia br. zaproszo-
no na teatrzyk w wykonaniu aktorów z Krakowa pt. 

„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 

Siedzące dzieci blisko sceny mogły się wcielić w rolę aktorów 
i przeżyć perypetie pięknej królewny, zagrożonej planem 
złośliwej macochy w przebraniu staruszki z otrutym jab-
łkiem. Przed tym straszliwym wydarzeniem przestrzegają 
ją milusińscy z naszego przedszkola. Pomagają także Śnież-
ce sprzątać dom krasnoludków wycierając małymi mioteł-
kami małe okna, drzwiczki i mebelki. Na pytanie Ile było 
krasnoludków? mogły odpowiedzieć chętne przedszkolaki 
ubierając na głowy czerwone czapki i licząc je kolejno. Kiedy 
dziewczyna została zatruta, uratował ją piękny królewicz, do 
której zaprowadziły go maluchy z publiczności. Aktorzy po-
trafili zabawić małych widzów, zarówno słowem, muzyką jak 
i piosenką, przy której skoczne wygibańce, marsze i oklaski 
wywołały ich uśmiechy. Ta historia była również wspaniałą 
nauką o pomaganiu innym. Pamiętać również należy, żeby 
nie brać od obcych żadnych prezentów.     

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach

Dnia 9 stycznia  2018 r. odbyło się  w  naszej szkole 
spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Policji  Po-

wiatowej w Polkowicach, Rewir Dzielnicowych w Radwa-
nicach. 

Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeń-
stwo podczas ferii zimowych, bezpieczne poruszanie się po 
drogach w ujęciu najnowszych przepisów oraz zagrożenia,  
z którymi mogą spotkać się młodzi ludzie, korzystanie z uro-
ków zimowej aury. Dzieci i młodzież   wykazywały się dosko-
nałą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Funkcjonariusze policji wielokrotnie podkreślali, jak ważne 
jest to, aby być świadomym skutków swojego działania. Za-
chęcali również uczniów do noszenia  kasków i kamizelek 
oraz innych elementów odblaskowych, w tym również na 
stokach narciarskich.

preLekcja o bezpieczeństwiie

ZSP w Radwanicach
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koNkursy, koNkursy…..

zmaGaNia uczNiów w eLimiNacjach GmiNNych 
oGóLNopoLskieGo turNieju wieDzy poŻarNiczej

W  Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej   
w Buczynie, 19 lutego odbyły się Eliminacje Gminne 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (OTWP)
„Młodzież zapobiega pożarom”. 

W szranki stanęli najlepsi z najlepszych. Rywalizowało  ze 
sobą 20 uczniów  w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwsza 
grupa młodsza- uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI 
oraz druga grupa starsza- uczniowie klas VII ze szkół pod-
stawowych oraz z klas II-III Gimnazjum. Odpowiadali oni na 
35 pytań testowych. Zadania były bardzo trudne, a najlep-
si musieli wykazać się ogromną wiedzą z zakresu ochrony 
pożarowej, zabezpieczenia budynków, ludzi i mienia, oraz  
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Do 
komisji sprawdzającej organizatorzy- czyli Prezes Gminny  
Z OSP RP- Dh Tadeusz Duczmal oraz Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Buczynie- Pani Danuta Sztuczka , powołali Pa-
nie: Annę Jankowską- nauczyciela ZSP Radwanice, Danutę 
Malinowską- nauczyciela SP Buczyna oraz Jolantę Mielnik- 
pracownika UG. Nad całością prac oraz przebiegiem tur-
nieju czuwali druhowie z Zarządu Gminnego ZOSP RP  
w Radwanicach: Komendant Gminny ZOSP RP Dh Kry-
stian Malinowski, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyj-
nej na szczeblu Powiatowym - dh Marek Guszała oraz Dh 
Mateusz Duczmal- strażak, kierowca z OSP Radwanice. 

W kategorii grupy drugiej zwycięzców wyłoniono bez-
pośrednio po sprawdzeniu wyników testów. Natomiast  
w grupie młodszej potrzebna była dogrywka o miejsce 
III, gdyż troje uczniów zdobyło taką samą liczbę punktów 
z testu.  Dogrywkę przeprowadził Komendant Gminny, 
a polegała ona na wykonaniu zadania praktycznego z za-
kresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  Wyniki Turnieju 
przedstawiają się następująco:
kategoria: Grupa młodsza:
1 miejsce- kewin radło- zsp radwanice
2 miejsce- olaf maksymczak- sp buczyna
3 miejsce- wiktor jagielski- sp buczyna
kategoria: Grupa starsza:
1 miejsce- szymon malinowski- zsp radwanice
2 miejsce- roksana Żerebecka- Gimnazjum
3 miejsce- kacper przywara- Gimnazjum
Giganci sztuki strażackiej dostali nagrody za udział, a naj-
lepsi nagrody rzeczowe w postaci:  smartwatchów, zesta-
wu do gier interaktywnych (klawiatura, mysz, podkładka, 
słuchawki) oraz gogle do smartfonów. Nagrody ufundowała 
Gmina Radwanice oraz Zarząd Gminny ZOSP RP w Radwani-
cach. Laureaci dwóch pierwszych miejsc w każdej kategorii 
reprezentować będą Gminę na eliminacjach powiatowych  
w Chocianowie. Życzymy im pierwszych miejsc i łatwych za-
dań!!!

Uczniowie klasy VI , Hubert Kaliciak, Szymon Kęska i Igor 
Szulga zdobyli III miejsce w powiatowym konkursie histo-
rycznym „Polska w czasach średniowiecza – od Piastów do 
Jagiellonów”. Gracjan Kijaszko i Kevin Radło byli nie do po-
konania w powiatowych zmaganiach matematycznych na 
poziomie klas I-III szkoły podstawowej. Gracjan Kijaszko 
zdobył I miejsce,  Kevin Radło był II.  Szymon Kęska i Hanna 
Dziuńko znaleźli się wśród laureatów językowego konkur-
su  „My favourite book” - „Mein Lieblingsbuch” –„Mon livre 
préféré" –„Mi libro favorito”. Szymon zajął miejsce II a Hania 
III. Organizatorem konkursów był PODM w Polkowicach. Ucz-
niów do konkursów przygotowywały Panie – Bogusława Nie-
masz, Bożena Toporowska, Wioleta Magdziak i Alicja Dosiak. 
Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

ZSP w Radwanicach
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W  Publicznym Przedszkolu w Radwanicach zapra-
szanie Babć i Dziadków na uroczystość z okazji ich 

święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez 
przedszkolnych.

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie 
tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć  
i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, 
łez i radości. W pięknie udekorowanej sali dzieci 
wraz ze swoimi wychowawczyniami  przygoto-
wały piękny program artystyczny. W większości 
były to wzruszające wiersze i piosenki okolicz-
nościowe, związane tematycznie z tymże świę-
tem. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje 
role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali 
czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci 
przygotowały również poczęstunek w postaci cia-
stek, kawy, herbaty. Następnie obdarowały swoich 
ukochanych gości upominkami, przygotowanymi 
własnoręcznie. Były to piękne laurki z życzeniami. 
Atmosfera tej uroczystości była wspaniała. Dzie-

ci poczuły się prawdziwymi gospodarzami tejże placówki. 
Poprzez wiersz, piosenkę i taniec, teatr  mogły wyrazić ko-
chanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony  
w ich wychowanie.

Dzień babci i DziaDka w przeDszkoLu

koNcert NoworoczNy „ksiĄŻę pokoju i miłoŚci”

Pod takim hasłem 10 stycznia 2018r r. tradycyjnie  
w Zespole  Szkolno - Przedszkolnym odbył się  Koncert 

Noworoczny  „Juniorzy – Seniorom”. 

Koncert „Książę pokoju i miłości” wprowadził nas w nastrój 
świąteczny dzięki wysłuchaniu kolęd i pastorałek w wyko-
naniu chóru „Rybałci” pod kierownictwem pani Aleksandry 
Stramy. W  drugiej części koncertu młodzi artyści klas I- VII 
oraz gimnazjum zaprezentowali Jasełka przygotowane pod 
kierunkiem pani Beaty Orator. Było to niezwykłe przed-
stawienie walki dobra ze złem. Młodzi aktorzy wcielili się  
w role Heroda pełnego nienawiści i ludzkich słabości, Trzech 
Magów szukających Zbawiciela. Nie zabrakło przebudzenia 
pasterzy oraz aniołów, którzy przywitali Jezusa pięknymi 
anielskimi tańcami. W przedstawieniu przewidziano role 
dla seniorów . Pan Marian Kobzda zagrał epizodyczną postać 
króla , natomiast pani Barbara Guszała była jego nadwor-

ną służącą. Ta spontaniczna gra seniorów wywołała wiele 
emocji i uśmiechu na wszystkich twarzach. Przedstawienie 
dostarczyło wiele wzruszeń, pokazało wspaniałą grę aktor-
ską oraz jak wieloma talentami obdarzeni są nasi uczniowie. 
Uwieńczeniem koncertu były piękne, prawosławne kolędy 
w wykonaniu pani Natalii Boczniewicz. Na zakończenie pani 
dyrektor Bogusława Niemasz  złożyła wszystkim obecnym 
seniorom noworoczne życzenia zdrowia i wszelkiej po-
myślności. Oczywiście pan Marian Kobzda w imieniu całe-
go Klubu Seniora podziękował artystom ciepłym słowem  
i słodkimi upominkami. Czas upłynął w miłej i pełnej humo-
ru atmosferze. Po występie zaproszeni goście razem z panią 
dyrektor i nauczycielami udali się na mały poczęstunek.

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach
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karNawał w przeDszkoLu

Zabawy, tańce, swawole to potrzeba nie tylko dzieci, ale 
i dorosłych w okresie karnawału. Ten czas już dobiega 

końca, kiedy się zbliża środa popielcowa. W przedszkolu 
dzieci chętnie biorą udział w zajęciach ruchowych, a nie-
ocenioną wartość ma zabawa swobodna na parkiecie. 

Dzień 9 luty 2018 r. zachęcił do tańca wszystkie grupy przed-
szkolne, a rodziców wcześniej do wyszukania strojów karna-
wałowych na bal. Powitaliśmy więc bajkowe postacie: wróż-
ki, czarodziejki, Elzy, Anny z Krainy lodu, Pszczółki Maje, 
księżniczki, Królewny Śnieżki, Śpiące Królew-
ny, Kubusia Puchatka, czarownice, Spidermana, 
Batmana, Supermana, Ninjago, Żółwie Ninja,  
piratów oraz zwierzątka: biedronki,  motylki, 
dzwoneczki, pajączki, ptaszki i wiele innych. 
Nauczyciele i panie pomagające oczywiście też 
postarały się o barwny strój: pierwszoklasistki, 
czarownicy, policjantki, stewardessy, baletnicy. 
Sala bajeczna, ustrojona różnobarwnymi balo-
nami i krepiną zapraszała do pierwszego tań-
ca przy piosence „Witajcie w naszej bajce” te 
najmłodsze „Skrzaty” i „Słoneczka”, jak i starsze 
„Gwiazdeczki”, „Motylki”, „Żabki” i „Serduszka”.  
Pan Paweł, pani Natalia i Dorota wybierały 
najlepsze pop przeboje: „Przez twe oczy zielo-
ne”, „Ruda tańczy jak szalona” i dziecięce hity, 
„Pszczółka Maja”, „Misie szare”, „Krasnoludek”. 
Pani Iwona przeprowadziła konkurs „Baju, baj” 
z zagadkami bajkowymi z niespodzianką dla 

wszystkich grup oraz zadania ruchowe. Tańce „połamańce” 
wyginały wszystkich w różne strony. Widok pięknych stro-
jów wprowadzał radość na twarzach maluchów, a skoczna, 
rytmiczna muzyka rozbawiała przedszkolaków. Każdy mógł 
się poczuć królem czy królewną balu. Tańcom nie było koń-
ca aż do poczęstunku przygotowanego w salach.  Szkoda, że 
następny bal karnawałowy dopiero za rok… Dziękujemy Ra-
dzie Rodziców za sfinansowanie niespodzianek  dla każdej 
z grup. 

Przed świętami Bożego Narodzenia w grupie Słoneczek  
w przedszkolu w Radwanicach gościliśmy uczniów VI klasy: 

Konrada Wójcika i Marka Demeszuka z niezwykłym zadaniem 
-  zainteresowaniem dzieci książką o zimie. 

Chłopcy pięknie czytając opowiadanie „Nowe przygody o Kubusiu 
Puchatku” A.A. Milne potrafili wzbudzić wielką radość czytaniem. 
Chociaż maluchy nie znają liter, to z przyjemnością sięgają do ksią-
żek w domu i kącika książek w przedszkolu. Kubuś Puchatek i jego 
przyjaciele spędzali czas na śniegu ciepło ubrani. Padał śnieg, a oni 
poznali Pingwinka, z którym urządzili zawody na sankach. Nie mo-
gło się obyć bez małego Conieco na pikniku zimowym na śniegu 
- gorącej czekolady i miodku… Drugą historię Kamyczkowych rad 
„Kamyczek. Uwaga!” Sanschagrin Joceline  przedstawili chłopcy 
kształtując prawidłowe zachowanie w rożnych sytuacjach na śnie-
gu. Z wielkim skupieniem dzieci wsłuchały się w czytanie star-
szych kolegów ze szkoły, którzy zapoznali ich z przygodami małego 
przedszkolaka, który bawi się na dworze, ale nie ma rękawiczek. Co 
się stanie? Sięgnijcie proszę po książkę…To opowiadania dla dzieci 
i ich rodziców, pokazują emocje dziecka podczas zabaw na śniegu 
- lepienia bałwana.  To był cykl zadania naszego programu wycho-
wawczo – profilaktycznego „Cała Polska czyta dzieciom”, w której 
uczestniczą rodzice, dzieci oraz inni zaproszeni goście. Zachęcamy 
do czytania, bo uczy myślenia, rozwija umiejętności językowe, do-
skonali pamięć i wyobraźnię, poszerza wiedzę, lepiej rozwija psy-
chicznie, umysłowo i społecznie. Głośne czytanie dzieciom to zna-
komita metoda wychowawcza i najlepsza inwestycja w przyszłość 
dziecka.         

zimowe czytaNie u słoNeczek
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NajmłoDsi uczNiowie 
W ceNtrum Nauki kepLera

Dzieci z  klas I b oraz III b 12 stycznia br. 
były na wycieczce w Zielonej Górze. Ucz-

niowie zwiedzili Centrum Nauki Keplera- 
Centrum Przyrodniczego. 

Dzieci mogły zobaczyć m.in.: Dmuchawę Ber-
noullego, Bloczki, Wahadło Maxwella, Efekt 
żyroskopowy. Dowiedziały się jak zmierzyć siłę 
uścisku, lepkość cieczy, pracę serca, elastycz-
ność kręgosłupa. Uczniowie wiedzą już jak 
przygotować odpowiedni posiłek oraz jak po-
wstają chmury, wiry, co przewodzi prąd. Dzieci 
obejrzały także film na temat życia dinozaurów, 
wiedzą co to jest skamienialina, jakie zwierzę-
ta żyły bardzo dawno temu, jak powstają wul-
kany. Brały udział w doświadczeniu „Wybuch 
wulkanu” oraz zajęciach plastycznych, podczas 
których malowały farbami odcisk skamieniali-
ny.

W czasie ferii 15 lutego, odbyła się wycieczka do Kar-
pacza. Uczestnikami tej wycieczki byli uczniowie Ze-

społu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach.

Pierwszym punktem było prywatne muzeum techniki  
i budowli z klocków Lego. Muzeum to nie tylko ekspozycja, 
ale wielki plac zabaw dla małych i dużych. Wyposażone jest 
w guziki, joystiki i piloty zdalnego sterowania, które pozwa-
lają na wprawianie modeli w ruch. Ciekawscy znaleźli tu coś 
dla siebie - przy każdej z gablot zostały umieszczone tablicz-
ki prezentujące najciekawsze informacje o modelu/budowli. 
Następnie przeszliśi do muzeum konsol i Gier video. Jest 
to wyjątkowe miejsce , w którym zgromadzono cały przekrój 
przeróżnych konsol gier video, jakie powstały na przestrze-
ni kilkudziesięciu lat. Znaleźć tu można zarówno konsole 
pierwszej generacji (np. PHIPLIS TELE-SPIEL z 1975 roku), 
jak i najnowsze konsole generacji 8. Konsole to jednak nie 
wszystko. Znajdują się tu także komputery, gry, pady, joy-
sticki oraz wiele innych gadżetów. W dodatku, ku uciesze 

zapalonych graczy nie zabrakło stanowisk do samodzielnej 
gry, na oryginalnych konsolach, w kultowe i doskonale znane 
tytuły, takie jak: Pong, Super Mario Bros, Duck Hunt, Don-
key Kong, Sonic, Giana Sisters i wiele innych. saneczkowa 
Góra - jazda na saneczkach to świetna zabawa zwłaszcza  
w dobrym i zgranym towarzystwie. W grupie można po-
szaleć, a jazda na sankach „smakuje inaczej”, bawi i wyzwa-
la mnóstwo śmiechu i radości. Wspaniała zimowa pogoda  
i świeży śnieg dostarczyły nam wielu wrażeń, oraz pozwoliły 
zgłębić wiedzę o zasadach bezpiecznego zachowania się na 
stoku. Po takich saneczkowych szaleństwach mamy więcej 
energii i optymizmu!!! Wszyscy razem zgodnie stwierdza-
my Hu! Hu! Ha! Nasza zima nie jest wcale taka zła, a zjazdy 
na sankach to super propozycja na czynne spędzanie czasu 
wolnego na świeżym powietrzu zimą. Opiekunami tejże wy-
prawy byli: Dorota Kaleta – Tymowicz, Bartosz Różycki, Ka-
zimierz Laskowski. Dziękujemy Urzędowi Gminy i Sołectwu 
w Radwanicach za wsparcie finansowe.

wycieczka Do karpacza
ZSP w Radwanicach
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haLLoweeN z szekspirem

W  pierwszym semestrze roku szkolnego 
2017/ 2018,  gimnazjaliści zorganizowali 

akcję pod hasłem „ANTY- halloween z Szekspirem”. 

Wydarzenie to zainicjował Samorząd Uczniowski 
mając na celu prześmianie amerykańskiej tradycji 
poprzez wystawienie anglojęzycznego spektaklu 
„Czy warto zadzierać z duchami?”. Uczniowie klasy 
3a i 3b mają nadzieję, że ich młodsi koledzy i kole-
żanki ze szkoły zaczną podchodzić do halloweeno-
wych zabaw z większym sceptycyzmem, doceniając 
bardziej rodzime tradycje związane z obchodami 
Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych. Wydarzenie 
koordynowała Pani M. Murak, opiekun Samorządu 
Uczniowskiego.

Światła, kamera…. aNGieLski!

Dzięki możliwościom jakie stworzył projekt „Wy-
równywanie Szans Edukacyjnych” klasa 3b SP 

rozpoczęła realizację programu „Światła, Kamera… 
Angielski!” 

Ośmioro uczniów, w ciągu zaledwie 5 lekcji zrealizo-
wało teatralne show telewizyjne w języku angielskim 
pt. „Pets’ Friends” („Przyjaciele zwierząt”. Efekty pra-
cy młodych „youtuberów” można obejrzeć w Inter-
necie .Obecnie grupa wraz z Panią M.Murak przygo-
towuje pełnometrażowy spektakl anglojęzyczny pt. 
„Cinderella”(„Kopciuszek”) opierając się na zasadzie  
S. Holden twierdzącej że nie ma lepszej metody uczenia 
się języka niż… poprzez jego doświadczanie! 

W  piątek, 23.02.2018 r. w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Buczynie odbył się konkurs dla 

dzieci pięcio i sześcioletnich „Cztery pory roku – zima”.

Wzięły w nim udział dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 
w Przemkowie,  z ZSP w Radwanicach oraz gospodarze z Bu-
czyny. Łączna liczba uczestników wyniosła 
15 dzieci. Głównym celem konkursu było 
integrowanie dzieci, kształtowanie umie-
jętności współzawodnictwa, umiejętność 
współpracy w grupie, czerpanie radości 
ze wspólnej zabawy. Zabawa konkursowa 
dotyczyła tematów zimowych. Były więc,  
konkurencje sportowe, zadania plastycz-
no – techniczne, konkurencje wymagające 
umiejętności czytelniczych i plastycznych, 
konkurencje kulinarne, dzięki którym 
powstały piękne, zimowe kanapki. Dzie-
ci wykazały się również ogromnymi ta-
lentami artystycznymi. Na koniec jeszcze 
udało się wszystkim drużynom wyczaro-
wać śnieg. Jednak chyba najprzyjemniej-

sze były nagrody, na które wszystkie drużyny zapracowały  
w stu procentach. Serdecznie dziękujemy przybyłym na kon-
kurs drużynom. Dziękujemy opiekunom, którzy fantastycz-
nie przygotowali dzieci i wspaniale rywalizowali wspólnie  
z nimi oraz rodzicom, którzy przybyli wraz ze swoimi dzieć-
mi.

zmaGaNia koNkursowe przeDszkoLaków
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sportowy turNiej kLas iV

Dnia 12.02.2018 r. odbył się doroczny Turniej 
klas IV, w którym wzięli udział uczniowie 

klas 4a, 4b oraz klasy 4 ze Szkoły Podstawowej  
z Buczyny wraz z rodzicami. 

Impreza miała charakter sportowo-integracyjny. 
W zmaganiach zarówno sportowych, jak i inte-
lektualnych zwyciężyła klasa 4 ze szkoły pod-
stawowej im. marii konopnickiej w buczynie; 
drugie miejsce, ex aequo, zajęli uczniowie klas 
czwartych zespołu szkolno-przedszkonego  
w Radwanicach. Dziękujemy pani Dorocie Kale-
cie-Tymowicz i panu Bartoszowi Różyckiemu za 
przygotowanie imprezy, podczas której wszyscy 
naprawdę świetnie się bawili.

mistrzowie powiatu poLkowickieGo

Po siedmiu tytułach „wicemistrza powiatu polko-
wickiego” zdobytych przez sportowców Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego przyszedł czas na tytuł mi-
strzów. 

W sobotę, 03.03.2018 r. w Polkowicach odbyły się roz-
grywki w minipiłce ręcznej chłopców w ramach mi-
strzostw powiatu. Po wysoko wygranych meczach z Pol-
kowicami 18:1 i z Przemkowem 15:2 szczypiorniści z 
naszej szkoły zostali mistrzami powiatu polkowickiego  
i zakwalifikowali się do dalszych rozgrywek. zsp rad-
wanice reprezentowali: frankowski kasjan, Lej-
tan szymon, kałużka mikołaj, korościel sebastian, 
woźniak Dominik, węgrzycki kacper, Libigocki 
bartosz, bagiński jakub, Demeszuk marek. Opie-
kun- Łakomiec Cecylia.
Klasyfikacja: 
i miejsce - zsp radwanice, 
II miejsce - SP 3 Polkowice 
III miejsce - SP Przemków. 

W piątek, 02.03.2018r. w ramach rozgrywek Igrzysk 
Dzieci , w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach  od-

były się Mistrzostwa powiatu w mini piłce ręcznej dziew-
cząt.

Drużyny ze szkół: z Chocianowa, Polkowic i Radwanic roze-
grały mecze „każdy z każdym”.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce- SP nr3 Polkowice
ii miejsce- zsp radwanice
III miejsce- SP Chocianów.
zespół szkolno- przedszkolny w radwanicach reprezen-
towały: Żuk Natalia, budzińska anastazja, Dąbrowska 
roksana, fefczuk Daria, kiekierz weronika, kuroczycka 
zofia, Ludwisiak julia,  maciejewska Laura, mikoś alek-
sandra,  oczadło klaudia, płaskoń Lena, stefan wiktoria, 
zawis maria. Opiekunka grupy: Cecylia Łakomiec. 

mistrzostwa powiatu w miNi piłce ręczNej

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach

SP w Buczynie
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W niedzielę, 11.02.2018 r. na zaproszenie Szkoły 
Podstawowej w Gaworzycach drużyna ZSP Radwa-

nice wzięła udział w towarzyskim Turnieju Walentynko-
wym w piłce ręcznej dziewcząt. 

Całej imprezie towarzyszyła bardzo sympatyczna atmosfera. 
Zawody swoją obecnością uświetnili michał kapela i Da-
mian krzysztofik- zawodnicy spr chrobry Głogów, któ-
rzy sędziowali rozgrywane podczas turnieju mecze. 
Klasyfikacja końcowa: I miejsce- Chocianów, II Gaworzyce,

III Radwanice, IV Przemków
W drużynie ZSP zagrały: maciejewska karina (b), Żuk 
Natalia (b), rymarowicz paulina, talarska kinga, Lasz-
czowska paulina, kusiak klaudia, pakieła alicja, stemp-
lewska aleksandra, Żerebecka roksana, szalkowska 
aleksandra, Nogaj kinga, wiśniewska Natalia.
Za najlepszą bramkarkę turnieju została uznana karina ma-
ciejewska.  Zawodniczki przygotowała- Łakomiec Cecylia.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i świetną zabawę.

półfiNał wojewóDzki w teNisie stołowym

koLejNoŚć drużyn 
dziewcząt:
1. SP GIERAŁTOWIEC 
 - awans do Finału 
2. SP NR 3 ZŁOTORYJA  
- awans do Finału 
3. SP IRZĄDZE
4. SP NR 9 GŁOGÓW
5-6. GIMNAZJUM SPOŁECZNE
TWP LEGNICA
5-6. SP NR 3 POLKOWICE
7-8. zsp raDwaNice
7-8. SP NR 9 LEGNICA
9. SP NR 3 GÓRA

koLejNoŚć drużyn 
chłopców
1. SP GIERAŁTOWIEC  
- awans do Finału 
2. SP IM. ŚW. FRANCISZKA 
LEGNICA - awans do Finału 
3. GIMNAZJUM SPOŁECZNE 
TWP LEGNICA
4. SP PIELGRZYMKA
5. SP JERZMANOWA
5-6. SP NR 1 POLKOWICE
7-8. SP NR 13 GŁOGÓW
7-8. zsp raDwaNice
9-10. SP NIECHLÓW
9-10. SP IRZĄDZE

Dnia 21 lutego br. w Gierałtowicach (powiat złotoryjski) odbył się Fi-
nał Strefy Legnickiej w tenisie drużynowym, w którym wzięły udział 

reprezentacje dziewcząt i chłopców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  
w Radwanicach. 

Do turnieju zakwalifikowało się 19 drużyn z 5 powiatów: głogowskiego, 
górowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego, złotoryjskiego i mia-
sta Legnicy.  Kilka z tych drużyn na co dzień gra w lidze tenisa stołowego  
więc zawodnicy prezentują grę na bardzo wysokim poziomie.
W Gierałtowcu Zespół Szkolno-Przedszkolny Radwanice reprezento-
wali: paulina rymarowicz, paulina Laszczowska, kinga talarska  
i drużyna chłopców: krystian kijaszko, krystian kołodziej robert ma-
ciejewski. Opiekun obu drużyn- Cecylia Łakomiec.

waLeNtyNkowy turNiej piłki ręczNej

fot. Janusz Lech

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach
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W          dniu  03.02.2018 r.  w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym w Radwa-
nicach odbył się  kolejny Turniej Tenisa Stołowego dla mieszkańców  

o nagrodę  Wójta  Gminy  Radwanice.

Turniej przeprowadzono w czterech  kategoriach: tj. grupa  szkól pod-
stawowych, grupa  gimnazjalna, grupa open oraz grupa dziewcząt, syste-
mem  turniejów indywidualnych  tenisa stołowego. Nagrody  w postaci 
statuetek , dyplomów i  rakietek do tenisa  wręczyli  Paweł Piwko – Wójt 
Gminy Radwanice, Bogusława  Niemasz  -  Dyrektor  ZSP oraz Renata Pia-
secka-Friczka – Dyrektor GOK. Organizatorami Turnieju  byli  Urząd Gmi-
ny  Radwanice,  Gminny Ośrodek Kultury  oraz  ZSP  Radwanice. Turniej 
przygotowali oraz  przeprowadzili  Zdzisław  Śnioszek wraz  z  Cecylią Ła-
komiec i  Bartoszem Różyckim. Była to kolejna  propozycja organizatorów,   
a  przede wszystkim   Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Radwanicach  dla  miesz-
kańców  gminy  na aktywne  spędzenie  czasu  wolnego.

turNiej teNisa stołoweGo w poszczególnych  grupach  zwyciężyli :

Grupa  szkół  poDstawowych
I    miejsce  -  oLaf  maksymczak
II    miejsce  -  marek  Demeszuk
III   miejsce  -  jakub   baGiński
GRUPA  DZIEWCZĄT
I   miejsce  -  pauLiNa  rymarowicz
II   miejsce  -  pauLiNa  Laszczowska
GRUPA  GIMNAZJALNA
I     miejsce  -  krystiaN   kołoDziej
II   miejsce  -  krystiaN   kijaszko
III   miejsce   - wojciech  NoGaj
GRUPA   OPEN
I    miejsce   -  aNDrzej   kuLiG
II     miejsce   -  mateusz  tkacz
III    miejsce    -  łukasz  bLiźNiuk

wicemistrzyNie powiatu w piłce ręczNej

W  Polkowicach 17 lutego br. odbyły sie Mistrzo-
stwa Powiatu polkowickiego w piłce ręcznej dziew-

cząt. 

W rozegranych przez nasz zespół meczach pokonałyśmy 
drużynę z Chocianowa 5:2 i drużynę z Przemkowa 6:1. 
W meczu o I miejsce uległyśmy zawodniczkom z Polkowic 
1:6. zajmując ii miejsce zostałyśmy wicemistrzyniami 
powiatu polkowickiego na rok szkolny 2017/2018.
zsp radwanice reprezentowały: maciejewska karina 
(b), Żuk Natalia (b), rymarowicz paulina, talarska 
kinga, Laszczowska paulina, pakieła alicja, Żerebecka 
roksana, szalkowska aleksandra, korościel wiktoria, 
Nogaj kinga, wiśniewska Natalia.
Przygotowanie drużyny: Cecylia Łakomiec
Klasyfikacja końcowa:
Polkowice- I miejsce
Radwanice- II miejsce
Chocianów- III miejsce
Przemków- IV miejsce
Gratulujemy Zawodniczkom kolejnego sportowego sukcesu!

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach
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Dnia 20 lutego br. grupa młodzieży z naszej szkoły po-
jechała do Głogowa, aby kibicować na mecz Superligi 

w piłce ręcznej mężczyzn drużynie SPR Chrobry Głogów, 
którzy grali z PGE Vive Kielce. 

Warto wspomnieć, że drużyna z Kielc, to 14- krotni Mistrzo-
wie Polski, 14- krotny zdobywcy Pucharu Polski, to zespół, 
który od kilku lat gra w Lidze Mistrzów, a w 2016 ligę mi-
strzów wygrali. W PGE Vive Kielce grają byli i obecni re-
prezentanci Polski: Sławomir Szmal, Karol Bielecki, Michał 

Jurecki, Krzysztof Lijewski, Mariusz Jurkiewicz, Mateusz 
Jachlewski i Mateusz Kus oraz reprezentanci innych krajów. 
Śmiało można powiedzieć, że jest to Drużyna Gwiazd.
Choć szczypiorniści z Głogowa wysoko ulegli przyjezdnym- 
28:43, to warto było zobaczyć mecz i efektowne bramki zdo-
bywane przez Zawodników grających w polskiej Superlidze. 
Organizator wyjazdu- Cecylia Łakomiec, opiekun- Bartosz 
Różycki.

mecz superLiGi z GwiazDami piłki ręczNej

mecz towarzyski raDwaNice Vs. raDwaNice

Dwa zespoły z Radwanic jednocześnie na boisku? Tak 
i to nie mowa tutaj o wewnętrznej grze treningowej 

naszego miejscowego Płomienia, a sparingu pomiędzy 
właśnie Płomieniem Radwanice, a Kolektywem Radwani-
ce (k. Wrocławia). 

Mecz pomimo ponad stukilometrowej odległości jaka dzieli obie 
miejscowości i mrozu został rozegrany na sztucznej murawie  
w miejscowości Siechnice. Ujemna temperatura nie przeszkadza-
ła zawodnikom, a na boisku nie brakowało emocji. Samo spot-
kanie zostało bardzo poważnie potraktowane przez oba zespoły. 
Kolektyw jak i Płomień to w tym sezonie beniaminkowie kla-
sy okręgowej z tym, że jedni grają we Wrocławskiej okręgówce,  

a drudzy w Legnickiej. Ostatecznie to gospodarz tego meczu,  
a więc Kolektyw okazał się być zespołem lepszym i wygrał 5:3 
(trzy bramki dla Płomienia strzelił w tym meczu Adamczyk). 
Jak zapewniały oba zespoły nie wynik był tutaj najważniejszy,  
a dobra zabawa i przede wszystkim swego rodzaju sposób in-
tegracji obu drużyn. Na pamiątkę otrzymaliśmy proporczyk,  
a my w zamian przekazaliśmy gadżety Gmi-
ny Radwanice oraz szalik Płomienia. Już  
w okresie letnim jest planowane kolejne tego 
typu spotkanie, ale tym razem mecz ma od-
być się u nas na boisku przy ul. Ogrodowej. 

KS Płomień Radwanice

ZSP w Radwanicach
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termiNarze rozGrywek kLubów sportowych

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 11.03.2018 r. Iskra Księginice płomień radwanice 1:1

2. 17-18.03.2018 r. płomień radwanice Iskra Kochlice

3. 24-25.03.2018 r. Kuźnia Jawor płomień radwanice

4. 7-8.04.2018 r. płomień radwanice Dąb Stowarzyszenie 
                   Siedliska  

5. 14-15.04.2018 r. KS Legnickie Pole płomień radwanice

6. 21-22.04.2018 r. płomień radwanice GKS Męcinka

7. 28-29.04.2018 r. Sparta Rudna płomień radwanice

8. 3.05.2018 r. płomień radwanice  Prochowiczanka Prochowice

9. 5-6.05.2018 r. Zamet Przemków płomień radwanice

10. 12-13.05.2018 r. Odra Chobienia płomień radwanice

11. 19-20.05.2018 r. płomień radwanice Huta Przemków

12. 26-27.03.2018 r. Czarni Rokitki płomień radwanice

13. 28 - 31.05.2018 

r.

płomień radwanice Grom  

Gromadzyń-Wielowieś

14. 03.06.2018 r. Konfeks Legnica płomień radwanice

15. 09.06.2018 r. płomień radwanice Kaczawa Bieniowice

KLASA 
OKRĘGOWA 
2017/2018 

GRUPA 
LEGNICA

KLASA A 
2017/2018  

GRUPA 
LEGNICA 1

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 31.03.2018 r. Gwardia Białołęka Lzs buczyna

2. 17-18.03.2018 r. Lzs buczyna Zawisza Serby

3. 24-25.03.2018 r. Dragon Jaczów Lzs buczyna

4. 7-8.04.2018 r. Victoria Siciny Lzs buczyna

5. 14-15.04.2018 r. Lzs buczyna  Victoria Parchów

6. 21-22.04.2018 r. Stal II Chocianów Lzs buczyna

7. 28-29.04.2018 r. Lzs buczyna Sokół Jerzmanowa

8. 03.05.2018 r. Pogoń Góra Lzs buczyna

9. 5-6.05.2018 r. Lzs buczyna Orzeł Czerna

10. 12-13.05.2018 r. Mieszko Ruszowice Lzs buczyna

11. 19-20.05.2018 r. Lzs buczyna Łagoszowia Łagoszów

12. 26-27.05.2018 r. Korona Czernina Lzs buczyna

13. 31.05.2018 r. Lzs buczyna LZS Komorniki

14. 2-3.06.2018 r. Kalina Sobin Lzs buczyna

15. 10.06.2018 r. Lzs buczyna Iskra Droglowice

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 12

W poprzednim numerze 
naszego „Biuletynu” hasło 
prawidłowo rozwiązanej 
krzyżówki  brzmiało: „Świę-
ta bożego Narodzenia 
to czas w którym warto 
się zatrzymać”. Spośród 
prawidłowo nadesłanych 
rozwiązań wylosowane zo-
stały 3 osoby, które otrzy-
mały nagrody -opiekacze 
do kanapek. W losowaniu 
najwięcej szczęścia miały  
pane krystyna walacik  
z Radwanic, Wioletta Cirka 
z Nowego Dworu oraz pan 
tadeusz błach z Radwanic. 
Gratulujemy!

krzyŻówka  
NR 13 

Odpowiedzi prosimy wysy-
łać na adres: urząd Gminy 
radwanice, ul. przemysło-
wa 17, 59-160 Radwanice, 
(na kartkach pocztowych  
z naklejonym kuponem i do-
piskiem „Krzyżówka - Biu-
letyn nr 13”). wśród osób, 
które nadeślą prawidłowe 
rozwiązania rozlosujemy 
3 nagrody niespodzianki. 
Na rozwiązania czekamy 
do 30 kwietnia 2018 r. 
(rozwiązania mogą prze-
syłać wszyscy mieszkańcy 
Gminy Radwanice). Udział  
w konkursie jest jednoznacz-
ny z wyrażeniem zgody na 
publikację danych osobo-
wych (imienia i nazwiska) 
zwycięzcy konkursu w kolej-
nym wydaniu Biuletynu In-
formacyjnego Urzędu Gminy.

biuletyn informacyjny 
urzęDu GmiNy raDwaNice


