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Dnia 20 sierpnia 2018 roku odbyła się XXXIII 
Sesja Rady Gminy.  

Podczas posiedzenia radni podjęli cztery uchwały:
- uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Radwanice na lata 
2018-2033,
- uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Radwanice na rok 2018,
- uchwała w sprawie udzielenia pomocy finanso-

wej w formie dotacji celowej dla Powiatu Polko-
wickiego na zadanie inwestycyjne dotyczące prze-
budowy drogi powiatowej w Kłębanowicach,
- uchwała w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości.

Z materiałami oraz protokołem z sesji można zapoznać 
się na stronie internetowej: 
https://euslugi.radwanice.pl

XXXIII sesjA RADy GmIny

Daria Ciosek

Wójt Gminy Radwanice zaprasza do ko-
rzystania z bezpłatnego mobilnego 

systemu powiadamiania i ostrzegania BLI-
SKO w którym informujemy o: aktualnych 
sprawach, dotyczących mieszkańców, za-
grożeniach i niebezpieczeństwach, istotnych 
utrudnieniach i awariach, imprezach kultu-
ralnych i sportowych, innych ważnych wyda-
rzeniach z terenu naszej gminy.

Aplikację blisko można pobrać na telefony 
typu smartfon (Google PLAY, APP Store, Win-
dows Store). Po instalacji wpisz w aplikacji 

swoją miejscowość, BLISKO wyświetli aktyw-
nych nadawców dla tego obszaru. Zdecyduj  
z jakich serwisów chcesz otrzymywać infor-
mację.

Zarejestruj się do naszych serwisów:
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
KOMUNIKATY I INFORMACJE
UTRUDNIENIA I AWARIE
ŁOWCY BURZ (prognoza lokalna o sile i aktywności burz)

RSO (ostrzeżenia wojewódzkie)

APLIKACJA BlIsko DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy
Gminy Radwanice.

 Kadencja samorządowa 2014-2018 dobiega końca. Z pełną odpo-
wiedzialnością chcę Państwu powiedzieć, że niezależnie od napotkanych 
ograniczeń i  trudności był to dobrze przepracowany czas. Dzięki stabilno-
ści gospodarczej, poczynionych staraniach o zwiększenie budżetu gminy 
mogliśmy zrealizować mnóstwo inwestycji, które z jednej strony są odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców, a z drugiej poprawiają warun-
ki życia w naszej Gminie.
 Cel jaki sobie postawiłem na początku kadencji rozwijając infra-
strukturę gminy zwiększającą poziom życia a przez to wpływającą na roz-
wój osadnictwa jest w dalszym ciągu aktualny. Mam nadzieję, że przyjęty 
kierunek rozwoju gminy Radwanice na kolejne lata pozwoli nam cieszyć 
się ze wspólnych osiągnięć i sukcesów. Przygotowane studium uwarunko-
wań i kierunków oraz plany zagospodarowania przestrzennego umożli-
wią rozwój zabudowy mieszkaniowej i powstanie terenów inwestycyjnych. 
Zależy mi na tym, bowiem im jest nas więcej, tym gmina rozwija się szyb-
ciej, jest bogatsza i wzmacnia się jej rozwój intelektualny.
 Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, sołtysom, radnym, 
kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych oraz urzędnikom 
za realizację zadań, które przyczyniły się do lepszego życia w naszej Gmi-
nie. Dziękuję też osobom, które mnie wspierały w trudnych chwilach, przy 
podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko
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budżet ogółem               wydatki inwestycyjne

Rok 2015     Rok 2016         Rok 2017                         Rok 2018
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PODSuMOWANIE KADENCJI
Drodzy Mieszkańcy.

 Uważam, że miarą dobrego zarządzania gmi-
ną nie jest wyłącznie administrowanie, lecz inwestowanie  
w infrastrukturę. W ostatnich czterech latach, przebudowa-
liśmy dziesiątki kilometrów dróg, chodników, sieci wodocią-
gowych i kanalizacyjnych. Zrealizowaliśmy kompleksowe 
remonty i przebudowy obiektów użyteczności publicznej. 
Aby tego dokonać, moje wysiłki zmierzały w kierunku po-
zyskania środków pozabudżetowych tak zwanych środków 
unijnych, jak również dotacji i pożyczek ze środków krajo-
wych. Zadania, które postawiłem sobie do zrealizowania 
wymagały złożenia szeregu wniosków o dotacje, opracowa-
nia dokumentacji projektowych, podziałów geodezyjnych, 
planowania przestrzennego. Pod tym kątem zmieniłem 

strukturę zatrudnienia w Urzędzie i skutecznie wygospo-
darowaliśmy w budżecie gminy, coraz to większe środki 
finansowe na realizację zadań inwestycyjnych. Moje pomy-
sły oraz przedkładane informacje, znalazły zrozumienie u 
radnych tej kadencji. Zrealizowaliśmy wiele cennych zadań 
inwestycyjnych, nie zapominając o bieżących i remontowych 
wydatkach na utrzymanie gminnych jednostek organizacyj-
nych.
 Podsumowując 4-letnią kadencję, przedkładam 
Państwu wykonanie budżetu gminy ogółem w latach 2015-
2018 z podziałem na zadania inwestycyjne.

    Wójt Gminy Radwanice
              Paweł Piwko

21.677.454,65 zł
22.683.462,34 zł

31.596.876,07 zł

42.594.134,48 zł

4.553.175,84 zł
6.181.393,13 zł

12.596.876,07 zł

21.914.160,24 zł

45 milionów na inwestycje 
w latach 2015-2018
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Rok 2015
Wykonanie budżetu 21.677.454,65 zł.

w tym inwestycje 6.181.393,13 zł. tj. 28,5 %

Najważniejsze inwestycje w roku
1. inwestycje drogowe 

droga w Nowej Kuźni 1.162.514,02 zł.

ul. Świerkowa w Radwanicach 181.621,44 zł.

ul. Rolna w Radwanicach 996.295,38 zł.

dotacja na drogi powiatowe (Radwa-
nice i Sieroszowice) 

42.268,47 zł.

2. inwestycje wodno-kanalizacyjne 

wodociąg i kanalizacja ul. Poziomko-
wa, ul. Tenisowa, ul. Klonowa  
w Radwanicach oraz w m. Jakubów

159.322,25 zł.

kanalizacja w Lipinie 1.892.069,94 zł.

wodociąg w Lipinie 66.819,05 zł.

dokumentacja oczyszczalnia  
ścieków

46.740,00 zł.

studnia SUW w Radwanicach 49 000,00 zł.

wodociąg ul. Rolna w Radwanicach 162.396,65 zł.

3. inwestycje oświatowe 

zaplecze żywieniowo-socjalne 
dla ZSP w Radwanicach

1.171.955,78 zł.

monitoring i piec 
dla ZSP w Radwanicach

34.631,49 zł.

4. pozostałe inwestycje 

zakup działek pod inwestycje 59.824,80 zł.

zakup ciągnika dla ZUK 132.780,00 zł.

oświetlenie uliczne 101.152,65 zł.

place zabaw w m. Lipin, Łagoszów 
Wielki, Jakubów oraz siłownia ze-
wnętrzna w Radwanicach

273.190,08 zł.

świetlica w Nowym Dworze 61.235,83 zł.

Kanalizacja w Lipinie

Zaplecze żywieniowo-socjalne w ZSP.

ul. Świerkowa w Radwanicach

6.181.393,13 zł.
na inwestycje 

Podsum
ow

anie kadencji

Siłownia zewnętrzna w Radwanicach

Świetlica w Nowym Dworze

Droga w Nowej Kuźni
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Rok 2016
Wykonanie budżetu 22.683.462,34 zł.

w tym inwestycje 4.553.175,84 zł.  tj. 20,1 %

Najważniejsze inwestycje w roku
1. inwestycje drogowe 

ul. Jana Pawła II w Radwanicach 731.573,68 zł.

droga w Przesiecznej 392.367,79 zł.

droga Drożów-Jakubów 733.033,90 zł.

2. inwestycje wodno-kanalizacyjne 

wodociąg Lipin 350.888,41 zł.

wodociąg i kanalizacja 
ul. Sportowa, ul. Stolarska,  
ul. Wiejska w Radwanicach

165.084.43 zł.

wodociąg Przesieczna 240.000,00 zł.

oczyszczalnia ścieków  
w Radwanicach

422.971,27 zł.

wodociąg i kanalizacja  
ul. Jana Pawła II w Radwanicach

427.638,45 zł.

wodociąg Jakubów-Drożów 148.905,33 zł.

3. inwestycje oświaty GOK i GOPS 

sanitariaty w ZSP w Radwanicach 
i SP w Buczynie

333.445,57 zł.

zakupy do przedszkola 
w Radwanicach

40.000,00 zł.

dach w GOK 79.196,14 zł.

adaptacja budynku na GOPS 324.089,41 zł.

4. pozostałe inwestycje 

klimatyzacja w Urzędzie 22.140,00 zł.

zakup budynku w Łagoszowie  
Wielkim i działek

88.624,14 zł.

plac zabaw w Przesiecznej i siłow-
nia zewnętrzna w Buczynie

133.259,77 zł.

Sanitariaty w szkołach

Adaptacja budynku na GOPS

Droga Jakubów-Drożów

4.553.175,84 zł. 
na inwestycje 

Wodociąg w m. Lipin

Droga w m. Przesiecznaul. Jana Pawła II w Radwanicach
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Oczyszczalnia ścieków w Radwanicach

Droga w Przesiecznej

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Buczynie

Ośrodek Zdrowia w Radwanicach

Droga Łagoszów Wielki - cmentarz

Rok 2017
Wykonanie budżetu 31.596.876,07 zł.

w tym inwestycje 12.607.450,73 zł.  tj. 39,9 %

Najważniejsze inwestycje w roku

1. inwestycje drogowe 

ul. Bukowa w Radwanicach 156.964,17 zł.

droga w Kłębanowicach 512.560,84 zł.

droga w Nowym Dworze 1.418.657,36 zł.

droga powiatowa w Przesiecznej 3 398 749,00 zł. 
- dotacja Gminy 567.210,00zł.

DK12 w zakresie wlotu skrzyżowa-
nia w m. Przesieczna

63.350,00 zł. 
- dotacja Gminy 24 600,00 zł.

droga w Łagoszowie Wielkim 
w kierunku cmentarza

1.252.048,52 zł.

ul. Spadzista w Radwanicach 1.158.284,87 zł.

parking i oświetlenie  
ul. Ogrodowa w Radwanicach 

312.425,45 zł.

2. inwestycje wodno-kanalizacyjne 

oczyszczalnia ścieków 
w Radwanicach

1.622.507,35 zł.

kanalizacja Strog.-Sieroszowice 1.303.061,70 zł.

wodociąg ul. Spadzista w Radwa-
nicach

211.829,46 zł.

stacja redukcyjna w Drożowie 21.527,80 zł.

wodociąg i kanalizacja deszczowa  
w Nowym Dworze

440.435,96 zł.

wodociąg w Łagoszowie Wielkim 125.270,64 zł.

3. inwestycje oświatowe i zdrowia 

termomodernizacja SP 
w Buczynie

1.262.296,96 zł.

parkiety i trybuny w salach gmim. 
SP w Buczynie i ZSP w Radwanicach

94.176,00 zł.

Ośrodek Zdrowia w Radwanicach 475.195,22 zł.

4. inwestycje kultury, sportu i OSP 

remiza i świetlica w Sieroszowicach 37.353,00 zł.

samochód pożarniczy dla OSP  
w Radwanicach

789 906,00 zł. 
- dotacja Gminy 390.259,00 zł.

kontenerowe zaplecza dla LZS 487.644,96 zł.

wiaty przystankowe i place zabaw 46.039,14 zł.

zaplecze kucghenne przy świetlicy  
w Sieroszowicach

96.491,82 zł.
- dotacja Gminy - 26.491,68 zł.

5. pozostałe inwestycje 

zakup działek pod inwestycje 122.617,52 zł.

utwardzenie PSZOK-ów  5.824,58 zł.

12.607.450,73 zł.
na inwestycje 

Podsum
ow

anie kadencji
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Rok 2018
Przewidywane wykonanie 
budżetu

42.594.134,48 zł.*

w tym inwestycje 21.914.160,24 zł.  tj.51,4%

Najważniejsze inwestycje w roku
1. inwestycje drogowe 

ul. Stolarska w Radwanicach 1.600.640,00 zł.

droga do cmentarza  
w Jakubowie, budowa parkingu

750.000,00 zł.

ul. Głogowska w Radwanicach 3.271.304,61 zł.

ul. Brzozowa w Radwanicach 333.144,63 zł.

droga powiatowa w Kłębanowicach 30.000,00 zł.

ul. Polna w Radwanicach 1.010.000,00 zł.

droga do szkoły w Buczynie 948.979,00 zł.

chodnik przy ul. Parkowej  
w Radwanicach

250.000,00 zł.

2. inwestycje wodno-kanalizacyjne 

wodociąg i kanalizacja  
ul. Poziomkowa, ul. Goździkowa, 
ul. Sportowa - Krótka, ul. Cisowa w 
Radwanicach oraz w Lipinie  
i Łagoszowie Wielkim

430.000,00 zł.

wodociąg Drożyna-Drożów 600.000,00 zł.

wodociąg ul. Polna w Radwanicach 150.000,00 zł.

kanalizacja Strog.-Sieroszowice 11.098.300,00 zł.

3. inwestycje kultury, sportu i OSP 

podest w parku w Radwanicach 28.530,00 zł.

plac rowerowy w Buczynie 56.000,00 zł.

kom. sport. Jakubów i Lipin 36.000,00 zł.

ławki szatniowe dla LZS 10.184,40 zł.

świetlica w Nowej Kuźni 322.502,21 zł.

remiza OSP w Sieroszowicach 46.000,00 zł.

4. pozostałe inwestycje - 846.380,00 zł

dotacje do wymiany pieców 491.400,00 zł.

inwestycje z funduszu sołeckiego 68.980,00 zł.

działi pod inwestycje 199.500,00 zł.

21.914.160,24 zł.
na inwestycje 

Parking i droga w Jakubowie

ul. Brzozowa w Radwanicach

ul. Głogowska w Radwanicach

Oczyszczalnia ścieków w Buczynie

Droga do szkoły w Buczynie

*wg. planu budżetu Gminy Radwanice na rok 2018
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WyBORy SAMORZąDOWE 2018
Wybory samorządowe tj. wybory do rady sejmiku wojewódzkiego, wybory do rady powiatu, wybory do rady 
gminy oraz wybory wójta odbędą się w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7:00 do 21:00.

Gmina Radwanice uchwałami Rady Gminy została podzielona na 15 okręgów wyborczych, w których będziemy wybierać  
1 radnego na okres 5 lat oraz 2 obwody wyborcze wraz z siedzibami komisji wyborczych Nr 1 w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Radwanicach i Nr 2 w sali gimnastycznej w Buczynie. W tych lokalach dokonamy również wyboru radnych do 
sejmiku i powiatu oraz wójta na 5 letnią kadencję.

KANDyDAT NA WÓJTA GMINy RADWANICE
KWW Liczy się 

Człowiek
kWW  Pokole-

nia Razem
kWW Roberta 

kiszyniew
kWW Roberta 

Przywara

brak Paweł Piwko brak brak

KANDyDACI DO RADy GMINy RADWANICE
Nr okręgu 

wyborczego
Granice okręgu 

wyborczego
KWW Liczy się 

Człowiek
kWW  Pokole-

nia Razem
kWW Roberta 

kiszyniew
kWW Roberta 

Przywara

1.
Radwanice ulice: Głogowska od nr 1 do nr 
17, Goździkowa, Jesionowa, Mechaniczna, 
Ogrodowa, Wiejska, Wrzosowa

Tadeusz Duczmal Magdalena  
Szymańska brak Robert Przywara

2.
Radwanice ulice: Głogowska od nr 18 do 
końca, Irysowa, Kwiatowa, Legnicka, Pro-
sta, Różana, Spadzista, Storczykowa

brak Adam Niedośpiał brak brak

3.

Radwanice ulice: Kościelna, Krótka, Ma-
linowa, Polna, Poziomkowa, Promykowa, 
Przemysłowa od nr 1 do nr 32, Słoneczna, 
Sportowa, Szkolna, Tenisowa

Małgorzata 
Podgórska Karolina Żyta brak brak

4.
Radwanice ulice: Boczna, Przemysłowa 
od nr 33 do końca, Stawna, Stolarska, Rol-
na, Włókiennicza

Grażyna Musiał Jan Różycki brak brak

5.

Radwanice ulice: Akacjowa od nr 1 do nr 
12, Brzozowa, Dębowa, Grabowa, Jana 
Pawła II, Jodłowa, Jarzębinowa, Kaszta-
nowa od nr 1 do nr 21, Klonowa nr nie-
parzyste od 1 do 7A i nr parzyste od 2 do 
22,  Lipowa, Modrzewiowa,  Parkowa, Pla-
tanowa, Wierzbowa

Waldemar 
Woźniak Ewa Flak brak brak

6.

Radwanice ulice: Akacjowa od nr 13 do 
końca, Azaliowa, Bukowa, Cedrowa, Ci-
sowa, Jaworowa, Kalinowa, Kasztanowa 
od nr 22 do końca, Klonowa nr nieparzy-
ste od 9 do końca  i nr parzyste od 24 do 
końca, Magnoliowa, Olchowa, Sosnowa, 
Świerkowa, Topolowa

Barbara Kula Henryk Tesarski Robert Kiszyniew brak

7. Buczyna Daniel Jałowiecki Krzysztof Nonas brak brak

8. Nowa Kuźnia, Nowy Dwór, Teodorów Krzysztof 
Lelicki-Jeżewski Jerzy Cirka brak brak

9. Kłębanowice brak Dominika Szkudło brak brak

10. Sieroszowice od nr 1 do nr 58 Ewelina Lodzińska Sylwia Sawicka brak brak

11.
Sieroszowice od nr 59 do końca, 
Strogoborzyce, Ułanów Dorota Tylczyńska Marzena 

Wojciechowska brak brak

12. Drożów, Drożyna, Jakubów Joanna Krell Grzegorz Gabryś brak Paweł Chrobak

13. Borów, Przesieczna Adriana Lebit Marek Najwer brak brak

14. Łagoszów Wielki od nr 1 do nr 55 brak Józef Olejnik brak brak

15. Dobromil, Lipin, Łagoszów Wlk.  
od nr  56 do końca Karolina Landa Zbigniew 

Łaszewski brak brak
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zmIAnA nA stAnoWIsku KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCy SPOŁECZNEJ W RADWANICACh

Dotychczasowy Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radwanicach Pani Ewe-

lina Maruchniak złożyła wypowiedzenie warunków 
pracy z dniem 31 sierpnia 2018 r. 

W wyniku naboru przeprowadzonego w sierpniu br. 
na wolne stanowisko, nowym kierownikiem Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach od 
1 września 2018 r. została Pani Agnieszka Woźniak  
z Chocianowa.

Józef Machera

AktuAlne stAWkI PoDAtkoWe NA 2019 ROK

Dnia 20 sierpnia 2018 r. na XXXIII sesji Rady Gminy  
w Radwanicach podjęto uchwałę w sprawie określe-

nia wysokości stawek  podatku od nieruchomości.

W związku z powyższym stawki w podatku od nierucho-
mości  na 2019 rok kształtują się następująco:

1. Od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni 
• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
– 4,71 zł od 1 ha powierzchni
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni 
• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, i po-
łożonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o prze-
znaczeniu mieszanym – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej  – 23,47 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej 

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
• związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ro-
zumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 7,60 zł od 1 m 2 powierzchni użytko-
wej
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 
ze zm.)
4. Opłata targowa – opłata kształtować się będzie w wyso-
kości obowiązującej w 2018 roku tj. (stawka dzienna):
bez zadaszenia – 17 zł, z zadaszeniem – 28 zł
5. Opłata za posiadanie psa - opłata kształtować się  będzie 
w wysokości obowiązującej w 2018 roku tj.: 60 zł 

Podstawa prawna : 
Uchwała Nr XXXIII/192/18  Rady Gminy w Radwanicach z dnia 20 sierpnia 2017 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Marta Młodecka

Pani Agnieszka Woźniak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

OBWODy WyBORCZE

numer Adres typ obwodu
Dostepny dla 

osób niepełno-
sprawnych

Granice obwodu

1. Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. Szkolna 5, 59-160 Radwanice Stały Tak

Borów, Dobromil, Drożów, Drożyna, Jaku-
bów, Lipin, Łagoszów Wielki, Przesieczna, 

Radwanice

2. Sala Gimnastyczna, 
Buczyna 20, 59-160 Radwanice Stały Tak

Buczyna, Kłębanowice, Nowa Kuźnia, 
Nowy Dwór, Sieroszowice, Strogoborzyce, 

Teodorów, Ułanów
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DOTACJA NA PRZEBuDOWę uL. STOLARSKIEJ W RADWANICACh

W sierpniu br. Gmina Radwanice złożyła w Dol-
nośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 

wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej nr 101030D ul. Stolarska obręb Radwani-
ce- 0+000- 0+545 [intensywne opady deszczu paździer-
nik 2017r.]” będący odpowiedzią na promesę otrzymaną  
w dniu 18.05.2018 r. od Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji w wysokości 1 265 640,00 zł. 

Zadanie zostanie dofinansowane w ramach środków na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach realizacji 

operacji 10.07.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. Ro-
boty budowlane zostały przewidziane na okres 3 miesięcy. 
Całkowita wartość zadania to 1 283 614,40 zł, z czego 80% 
kosztów kwalifikowalnych zostanie pokrytych w ramach do-
finansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu. 

kolejnA DOTACJA DLA OSP

Gmina Radwanice po raz drugi w tym roku otrzymała 
dofinansowanie na doposażenie OSP w Radwanicach.

Tym razem jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Poprawa 
bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 
2018” na realizację zadania pn.: „Zakup aparatów ochrony 
dróg oddechowych dla jednostki OSP w Radwanicach”. Pro-
jekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz prowadzenie 
skuteczniejszych działań ratowniczo- gaśniczych przez jed-
nostkę OSP. Wartość dofinansowania wynosi 5000,00 zł. 
Przypomnijmy, że 20.04.2018 r. Gmina Radwanice podpisa-
ła umowę z Ministrem Sprawiedliwości na dofinansowanie 
zdania pn.: „Doposażenie w sprzęt ratowniczy Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy Radwanice”. Wniosek zo-
stał w pełni zrealizowany i rozliczony, a OSP z terenu Gminy 
Radwanice pozyskała sprzęt, który będzie umożliwiał bez-
pieczne wykonywanie akcji ratowniczo- gaśniczych.

Małgorzata Stroka

Małgorzata Stroka

Kolejną promesę w wysokości 807 600,00 zł Gmina 
Radwanice otrzymała z Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych dnia 12.11.2018 r. na zadanie pn.: „ Przebu-
dowa drogi gminnej nr 101028D ul. Polna obręb Radwa-
nice- 0+000- 0540 [intensywne opady deszczu sierpień 
2017].

Podobnie jak przebudowa ul. Stolarskiej, inwestycja zostanie 
wykonane w ramach środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. 

Warto podkreślić, że jest to już 3 promesa w tym roku otrzy-
mana na realizację zadań z zakresu usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Przebudowa dróg w ramach przed-
stawionych dotacji ma na celu nie tylko usunięcie skut-
ków zniszczenia dróg przez intensywne opady deszczu, 
ale przede wszystkim zapobieganie tego typu zdarzeniom  
w przyszłości.

DOTACJA NA PRZEBuDOWę 
uL. POLNEJ W RADWANICACh

Małgorzata Stroka

WyPOSAżENIE SZATNI lzs
W pierwszych dniach sierpnia br. szatnie sporto-
we LZS w Buczynie oraz w Radwanicach zostały 
wyposażone w ławki dla zawodników. 

Łącznie Gmina Radwanice zakupiła 20 szt. ławek 
do dwóch szatni w Buczynie oraz dwóch w Radwa-
nicach. Koszt wyposażenia szatni dla gości oraz 
gospodarzy w obydwu miejscowościach wyniósł 
10.184,40 zł.

Honorata Perłakowska-Leszczak
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PODPISANO uMOWę NA DOKuMENTACJę PROJEKTOWą 
KANALIZACJI I WODOCIąGu W M. BuCZyNA I KŁęBANOWICE

Miło nam poinformować, że w dniu  
6 sierpnia 2018r. Wójt Gminy 

Radwanice – Paweł Piwko podpisał  
z wykonawcą – firmą ESKO–CONSUL-
TING sp. z o. o. umowę na wykonanie 
kompleksowej dokumentacji projekto-
wej dla zadania pn. „Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej z przyłączami w miej-
scowościach Kłębanowice i Buczyna 
oraz przebudowy sieci wodociągowej  
w Buczynie”. 

Oprócz wykonania dokumentacji projek-
towej wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania pozwolenia na budowę oraz 
pełnienia nadzoru autorskiego w trak-
cie wykonywania robót budowlanych, 
realizowanych na podstawie powyższej 
dokumentacji. Wysokość wynagrodzenia 
wykonawcy wynosić będzie 145.140,00 

Karolina Jakubowska

Od połowy czerwca br. młodzi mieszkańcy gminy mogą 
poznawać zasady ruchu drogowego na specjalnie za-

projektowanym miasteczku ruchu w Buczynie. 

Obiekt ten posiada nawierzchnię bitumiczną z pełnym ozna-
kowaniem pionowym i poziomym, dzięki któremu dzieci i 
młodzież mogą nauczyć się przestrzegania zasad ruchu dro-
gowego np. na rondzie, przejeździe kolejowym, skrzyżowa-
niu ulic oraz przejściu dla pieszych. Obiekt powstał dzięki 

zaangażowaniu Gminy Radwanice oraz Stowarzyszenia Ak-
tywiści Społecznej Integracji „Bez Balastu”, które pozyskało 
na ten cel 80.000,00 zł. Wykonawcą zadania było Przedsię-
biorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa, na-
tomiast oznakowanie pionowe wykonała firma „RAWBUD”  
z Rawicza. Koszt zadania wyniósł blisko 126.000,00 zł.

MIASTECZKO RuChu DROGOWEGO W BuCZyNIE

Honorata Perłakowska-Leszczak

zł. Termin wykonania dokumentacji projektowej wynosi 
18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Mamy nadzieję, że 
w ciągu najbliższych lat mieszkańcy Buczyny i Kłębanowic 

będą mogli cieszyć się zupełnie nową,  wydajną siecią wo-
dociągową oraz siecią kanalizacji sanitarnej, której w wyżej 
wymienionych wioskach nie ma wcale.
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zAGosPoDARoWAnIe teRenu W CENTRuM RADWANIC

Na początku września dobiegły końca 
prace związane z zagospodarowa-

niem pasa zieleni pomiędzy drogą krajo-
wą nr 12, a ulicą Głogowską w Radwani-
cach. 

Głównym elementem tego najbardziej 
uczęszczanego przez mieszkańców terenu 
jest rodzina słoni afrykańskich natural-
nych rozmiarów. Słonie autorstwa Pana 
Jana Mańki z województwa podkarpackie-
go zostały pokryte wysokiej jakości trawą 
sztuczną, aby o każdej porze roku wyglądać 
równie atrakcyjnie nie wymagając żadnych 
czynności pielęgnacyjnych. Nasadzenia 
drzew i krzewów na tym terenie miały 
przede wszystkim na celu właściwe wy-
eksponowanie słoni jako charakterystycz-
nej części krajobrazu lokalnego Radwanic. 
O właściwy dobór roślinności i wykonanie 
nasadzeń zadbała Firma Zielone Ogrody 
– Wojciech Fisz z Grochowic. Część zago-
spodarowanego obszaru została również 
wyposażona w system nawadniający, który  
w przyszłości pozwoli na właściwe utrzy-
manie tego terenu. 

W ramach realizacji zadania przebudowy 
ul. Głogowskiej w Radwanicach, została 
przebudowana droga wraz z odwodnie-
niem, oświetleniem ulicznym oraz prze-
budową linii napowietrznej niskiego na-
pięcia na kablową. Wykonano jezdnię  
o nawierzchni bitumicznej wraz z miejsca-
mi postojowymi oraz ciągiem pieszo rowe-
rowym, zatokę autobusową wraz z dojścia-
mi dla pieszych. Oprócz przebudowy ulicy 
przebudowana została sieć wodociągowa. 
Od strony drogi krajowej wybudowano 
chodnik wraz z oświetleniem. Ze względu 
na wysoką skarpę oraz z uwagi na bezpie-
czeństwo pieszych zamontowano barierki 
od strony skarpy.

Honorata Perłakowska-Leszczak
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RuSZyŁA BuDOWA DWÓCh
fARM fOTOWOLTAICZNyCh 
W RADWANICACh

Farma fotowoltaiczna to inaczej elektrownia słoneczna, która prze-
kształca energię promieniowania słonecznego na energię użytko-

wą cieplną lub elektryczną. To nowy rodzaj inwestycji w Polsce. 

Powstające farmy mają moc od kilkudziesię-
ciu kilowatów do kilku megawatów. Farma fo-
towoltaiczna jest to instalacja naziemna, któ-
ra jest świetnym sposobem na zapewnienie 
lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. 
Czas wykonania inwestycji zajmuje kilka ty-
godni i jest to ekspresowe tempo w porówna-
niu do instalacji innych źródeł energii. Proces 
inwestycyjny zaczyna się od oceny struktury 
geologicznej i analizy ekonomicznej w celu 
ustalenia oczekiwanego zwrotu z inwestycji.
W Radwanicach inwestorem jest firma pol-
sko-niemiecka Solar Polska New Energy. In-
westor buduje dwie farmy o mocy do 1 MW 
każda wraz ze stacją transformatorową. Bu-
dowa zlokalizowana jest na obszarze 4 ha 
tzw. „Stogów” w Radwanicach. Jest to teren 
płaski, dobrze nasłoneczniony, maksymali-
zujący uzyskanie energii. Na całym obsza-
rze planowane jest usytuowanie około 8264 
sztuk modułów fotowoltaicznych o mocy no-
minalnej 245 W każdy. Przedsięwzięcie po-
lega na budowie elektrowni fotowoltaicznej  
w skład której wchodzić będą ogniwa foto-
woltaiczne, linie SN wraz z kablami staro-
wania, drogi wewnętrzne oraz niezbędne 
urządzenia elektroenergetyczne takie jak in-
wentery, rozdzielnia itp.

Zdjęcia przedstawiają teren na którym rozpoczęto budowę farmy.

Daria Ciosek

ODBIÓR AZBESTu nA teRenIe GmIny

Dnia 20.07.2018r. podpisa-
no umowę na odbiór azbe-

stu z firmą IMAK Krzysztof 
Szymczak z Siechnic.

Zgodnie z umową we wrześniu 
b.r. wyroby zawierające azbest 
zostały zdemontowane i ode-
brane od wszystkich którzy 
podpisali z gminą umowy na 
odbiór. Łącznie do utylizacji od-
dano 2400 m2  (38 ton) głównie 
azbesto-cementowych płyt fali-
stych, z 13 gospodarstw domo-

wych. Demontaż i odbiór odpa-
du był całkowicie bezpłatny dla 
mieszkańców gdyż finansowa-
ny jest ze środków WFOŚiGW 
we Wrocławiu. Kolejny nabór 
wniosków na odbiór azbestu 
w gminie Radwanice rusza  
w grud-niu 2018r.   

Rafał Sip
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PRzeBuDoWA uLICy STOLARSKIEJ W RADWANICACh

W  lipcu br. podpisano umowę  
z Przedsiębiorstwem Budownic-

twa Drogowego sp. z o.o. z siedzibą  
w Głogowie na wykonanie przebudowy 
drogi gminnej ul. Stolarskiej w Radwa-
nicach. 

W ramach przebudowy dotychczasowa 
nawierzchnia z płyt betonowych zastą-
piona zostanie nawierzchnią mineral-
no-asfaltową o szerokości 4,5–5,0 m. Na 
przeważającej długości drogi wykonane 
zostaną obustronne pobocza. Odwodnie-
nie drogi odbywać się będzie za pomocą 
spadków podłużnych i poprzecznych do 
projektowanych wpustów ulicznych oraz 
powierzchniowo na teren przydrożny 
(pobocza gruntowe). W zakresie przed-
sięwzięcia przewiduje się wykonanie 
włączenia do istniejącej drogi powiato-
wej (ul. Przemysłowa), budowę skrzy-
żowania z ul. Rolną oraz zjazdów indy-
widualnych. Na odcinku podlegającym 
przebudowie wykonany zostanie odci-
nek kanalizacji deszczowej o długości 55 

m zakończony wpustami ulicznymi oraz 
blisko 180 m kanalizacji sanitarnej. Koszt 
inwestycji wyniesie blisko 1.300.000zł. 
Zadanie jest dofinansowane w 80%  
z rezerwy celowej budżetu państwa, 20% 
stanowią środki własne. Przewidywany 
termin zakończenia zadania to paździer-
nik 2018

Honorata Perłakowska-Leszczak

PRzeBuDoWA DRoGI W jAkuBoWIe WRAZ Z BuDOWą 
PARKINGu PRZy CMENTARZu KOMuNALNyM

W  sierpniu br. zakończono przebudowę od-
cinka drogi gminnej prowadzącej do cmenta-

rza komunalnego w Jakubowie. 

Droga usytuowana jest w północno-zachodniej części 
miejscowości i zapewnia również dojazd dla szeregu 
posesji usytuowanych wzdłuż przebudowywanego 
odcinka oraz dalej, gdzie powstaje coraz więcej no-
wych domostw. Roboty wykonywała firma RAGEN  
z Głogowa. Zakres zamówienia obejmował wykona-
nie nowej konstrukcji drogowej wraz z nawierzchnią 
asfaltową o szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami na po-
sesje i parking. Jezdnia jest obustronnie obramowa-
na poboczami o szerokości do 75 cm. Na połączeniu 
z drogą powiatową wykonano zjazd. Łączna długość 
przebudowywanej drogi wyniosła około 320 m.  
W ramach inwestycji wykonano również parking przy 
cmentarzu o nawierzchni asfaltowej z 25 miejscami 
parkingowymi, w tym trzech miejsc dla osób niepeł-
nosprawnych oraz miejscem na kontener na odpady. 
Uporządkowano i zagospodarowano teren zieleni wo-
kół parkingu przyległy do cmentarza.  Wybudowano 
także nowe przyłącze wodociągowe do cmentarza 
oraz wykonano nowy punkt czerpalny na cmentarzu 
w postaci estetycznego i praktycznego zdroju uliczne-
go.   Koszt robót wynosi około 520 tyś. złotych.  

Marek Woźniak
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PRzeBuDoWA uLICy POLNEJ W RADWANICACh 
WRAZ Z BuDOWą SIECI WODOCIąGOWEJ

Z  końcem sierpnia br. podpisano umowę z firmą 
RAGEN sp. z o.o. z  siedzibą w Głogowie na wykonanie 

przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Radwanicach. 

Zgodnie z zakresem prac obecną nawierzchnię tłuczniowo-
żwirową zastąpi nawierzchnia z betonu asfaltowego o sze-
rokości 5,0 m. i długości 540 m ograniczona krawężnikiem 
oraz obustronne pobocza i zjazdy z kruszywa. Odwodnie-
nie drogi odbywać się będzie powierzchniowo za pomocą 
spadków podłużnych i poprzecznych na pobocze drogi.  
W zakresie inwestycji przewidziane jest wykonanie włącze-
nia do drogi krajowej nr 12 oraz połączenie z drogą gminną 
– ul. Szkolną. Istniejący rów przydrożny zostanie oczysz-
czony i odmulony, a wyloty przepustów wyłożone kostką 
granitową. Koszt inwestycji wyniesie blisko 885.000 zł. Za-
danie jest dofinansowane w 80% z rezerwy celowej budże-
tu państwa, 20% stanowią środki własne. Przewidywany 
termin zakończenia zadania – październik 2018

W miesiącach czerwiec – sierpień tego roku firma HYDRO 
SYSTEM z siedzibą w Buczynie wykonywała nową sieć 
wodociągową w ul. Polnej. Sieć zastąpiła istniejącą, będą-
cą w złym stanie technicznym sieć azbestocementową.  
W ramach zadania, oprócz sieci, zostaną wykonane odcinki 
przyłączy wodociągowych do granicy przylegających dzia-
łek. W ramach zadania wykonano sieć o długości około 520 
metrów oraz zamontowane zostały 4 sztuki hydrantów 
ppoż.

Informujemy, że w Leśnictwie Nowy Dwór został utwo-
rzony nowy postój pojazdów. Miejsce postojowe obej-

muje 10 miejsc dla samochodów osobowych, w tym  
1 miejsce postojowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej.

Wspólnie z Nadleśnictwem Przemków mamy nadzieję, że 
miejsca postojowe staną się punktami, w których osoby gosz-
czące w Borach Dolnośląskich będą mogły bezpiecznie pozo-
stawić samochody i wyruszyć w las na rowerach lub pieszo, 

aby korzystać w pełni z  możliwości jakie daje las, bądź też 
przysiąść na ławeczce złapać oddech i podziwiać uroki przy-
rody. Miejsca postojowe powstały w ramach projektu „Ochro-
na obszarów sieci Natura 2000 w Nadleśnictwie Przemków  
w latach 2017-2019” dofinansowanego w ramach działania 
2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020.

PARKING LEŚNy W noWym DWoRze

Anna Prokop

Honorata Perłakowska-Leszczak

Marek Woźniak
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NOWy SPRZęT RATOWNICZy PRZEKAZANy OChOTNICZyM 
STRAżOM POżARNyM Z TERENu GMINy RADWANICE

Dnia 15.06.2018 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Radwanicach odbyło się oficjalne przekaza-

nie sprzętu ratowniczego trzem jednostkom OSP z nasze-
go obszaru przez Wójta Gminy Radwanice. 

Przypomnijmy, że Sprzęt został zakupiony w ramach pro-
jektu pn.: „Doposażenie w sprzęt ratowniczy Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Radwanice” współfinan-
sowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister sprawiedliwości. W ramach dota-
cji zakupiono i przekazano lampę oświetleniową jednostce 

OSP w Jakubowie, przecinarkę STIHL, lampę oświetleniową 
oraz piłę spalinową jednostce OSP w Radwanicach, a także  
zestaw PSP R1, deskę ortopedyczną oraz szyny Kramera jed-
nostce OSP w Łagoszowie Wielkim. Jesteśmy pewni, że prze-
kazany sprzęt ratowniczy przyczyni się do zwiększenia po-
tencjału jednostek OSP oraz podniesie standard udzielania 
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach  
i na skutek przestępstw, umożliwiając prowadzenie skutecz-
nych akcji ratowniczych.

Małgorzata Stroka

PACZKOMAT InPost W RADWANICACh

Paczkomat InPost to system skrytek poczto-
wych, służący do odbierania paczek 24 go-

dziny na dobę przez 7 dni w tygodniu - wygodnie, 
po drodze, w dogodnym dla Ciebie czasie.

Od niedawana w naszej Gminie znajduje się Pacz-
komat InPost. Maszyna usytuowana jest w Radwa-
nicach pod adresem ul. Głogowska 55 – przy 
sklepie „Sam” i jest dostępna przez całą dobę. Pacz-
komat wyposażony jest w panel sterowania a dzię-
ki komunikatom pojawiającym się na ekranie krok 
po kroku podpowiada jak przeprowadzić proces 
odbioru lub nadawania paczki. Jest to bardzo wy-
godny sposób odbierania i wysyłania paczek, bez 
konieczności czekania.

Anna Prokop
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Rząd ustanowił program, na podstawie którego ro-
dziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko 

uczące się w szkole – bez względu na dochody.  

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpo-
czynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je 
do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina 
będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadane-
go dochodu. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. 
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane 
przez te same instytucje, które realizują świadczenie wy-
chowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W Gmi-
nie Radwanice jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Wniosek – można składać już od 1 lipca przez stronę 
ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez 
bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga trady-
cyjną (papierową). Wnioski składać można do 30 listo-
pada ! W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, 
rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach 

gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złoże-
nia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.  
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania 
wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania  
i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawa-
ne jedynie w przypadku odmowy przyznania świadcze-
nia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń 
Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie 
podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu 
prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. Świadcze-
nie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola 
oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne 
w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

ZŁÓż WNIOSEK O ŚWIADCZENIE DOBRy START 300 DLA uCZNIA

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci

GOPS
W RADWANICACH

GOPS w Radwanicach

NABÓR DO PROGRAMu „CZySTE POWIETRZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej we Wrocławiu ogłosił nabór wniosków na 

dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. 

W ramach programu będzie można skorzystać z dofinanso-
wania na termomodernizację budynków i wymianę pieców 
przez kolejne 12 lat.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest do-
tacja to 53 tys. zł, a minimalny to 7 tys. zł.
Dofinansowanie obejmuje:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa 
stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniają-
cych wymagania programu,
• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów sło-
necznych i instalacji fotowoltaicznej)
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

W przypadku budynków istniejących: wymiana starego 
pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełnia-
jące wymagania programu. Dla budynków nowo 
budowanych: zakup i montaż nowego źródła cie-
pła spełniającego wymagania programu. Do koń-
ca 2019 roku wysokość dofinansowania w pro-
gramie wahać się będzie od 30 do 90% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. Próg zmieni się od 1 
stycznia 2019 roku, kiedy to dofinansowanie wy-
niesie od 40 do 90 % Po nowym roku 30% dota-
cja zmieni się w ulgę podatkową. Jak podaje PAP,  
z informacji przekazanych przez resort środowiska 
wynika, że ulga wynosić będzie 23% plus 7% dota-
cja.

kolejne przewidziane progi w przyznawaniu dotacji 
programu Czyste Powietrze to:
• do 90% – dochód do 600 zł na osobę w rodzinie – pożyczka 
do 10% wartości;
• do 80% – 601- 800 zł na osobę w rodzinie – pożyczka do 
20% wartości;
• do 70% – 801- 1000 zł na osobę – pożyczka do 30%; 
• do 60% – 1001 – 1200 zł na osobę – pożyczka do 40%;
• do 50% – 1201- 1400 dochód na osobę – pożyczka do 50% 
wartości;
• do 40% – dochód 1401 - 1600 na osobę – pożyczka do 60%; 
• do 30% – dochód powyżej 1600 zł na osobę – pożyczka do 
70% wartości dotacji.
Z programu będą mogły skorzystać osoby, które mają pra-
wo własności lub są współwłaścicielami budynku. Wnioski 
należy składać w siedzibach WFOŚiGW we Wrocławiu ul. Ja-
strzębia 24, 53-148 Wrocław i w Legnicy ul. Stefana Okrzei 
16, 59-200 Legnica

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: 
https://wfosigw.wroclaw.pl

Rafał Sip
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Od maja br. Urząd Gminy 
Radwanice udostępnił miesz-

kańcom możliwość zgłaszania 
usterek powstałych na terenie 
gminy drogą elektroniczną. 

Moduł eUsterka działa w ramach 
portalu eUsług. Moduł e-Usterka 
umożliwia zgłoszenie zdarzenia, 
usterki wraz ze wskazaniem kon-
kretnej lokalizacji na mapie oraz 
przesłania zdjęcia. Przekazane in-
formacje mogą dotyczyć np. prze-
wróconego drzewa w parku, dziury 
w drodze, niedziałającej lampy. In-
formacja o zgłoszonym zdarzeniu 
od razu trafia do pracownika, który 
merytorycznie zajmuje się obsłu-
gą modułu. Tym samym możemy 
prawie od razu rozpocząć obsługę 
danego zgłoszenia np. poprzez wy-
danie zlecenia na zabezpieczenie 
dziury w drodze. Aby zgłosić uster-
kę należy przejść na stronę inter-
netową https://euslugi.radwanice.
pl/euslugi-web/#/eBoi (odnośnik 
do strony można znaleźć także na 
naszej stronie internetowej www.
radwanice.pl) zalogować się na 
swoje konto eBOI, przejść do mo-
dułu eUsterka, wskazać na mapie 
miejsce usterki oraz wprowadzić 
dane dotyczące zgłaszanego zda-
rzenia.

eusteRkA – NIE WyChODź Z DOMu – ZGŁOŚ uSTERKę 
PRzez InteRnet

W przypadku nie posiadania konta eBOI, w pierwszej kolejności niezbędne będzie 
jego założenie. Pomocy przy zakładaniu kont eBOI oraz obsługi modułu jak i portalu 
eUsług udziela p. Karolina Jakubowska, pok. nr 14 (II piętro budynku Urzędu) tel. 76 
759 20 14, e-mail: karolina.jakubowska@radwanice.pl. Obsługą zgłoszonych usterek 
zajmuje się pracownik ds. utrzymania dróg i czystości, tel. 76 759 20 28.

Karolina Jakubowska 
Anna Prokop
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Radwanice niem. Wiesau 
(do 1938 r. dwie odrębne 

wsie Wiesau i Ransdorf). Miej-
scowość po raz pierwszy wspo-
mniana została w roku 1312 
pod nazwą Wesin. Na terenie 
Radwanic występowały dwa 
założenia folwarczno-parko-
we. Do dnia dzisiejszego po-
został tylko park we wschod-
niej części Radwanic, który 
dziś służy mieszkańcom, jako 
miejsce wypoczynku, spotkań 
i imprez kulturalno-rozrywko-
wych. Ruiny pałacu  znajdują-
cego się w centrum Radwanic 
rozebrano około lat 50. Pod ru-
inami znaleziono groby z ludz-
kimi szczątkami. W Radwani-
cach w latach przedwojennych 
znajdowała się fabryka krochmalu, szkła oraz tartak. Do 
roku 1952 na terenie Radwanic zamieszkiwało jeszcze 
wiele osób niemieckiej narodowości. 

• Gmina Radwanice została powołana Uchwałą Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Zielonej Górze Nr XIX/71/72 z dnia 
5 grudnia 1972 r. Gmina podzielona została na 12 sołectw 
obejmujących 19 miejscowości (12 sołectw - Buczyna, Dro-
żów, Drożyna, Jakubów, Kłębanowice, Lipin, Łagoszów Wiel-
ki, Nowy Dwór, Nowa Kuźnia, Przesieczna, Radwanice, Siero-
szowice oraz 7 przysiółków – Borów, Dobromil, Kostaniewo, 
Pudło, Strogoborzyce, Teodorów i Ułanów). Obecnie w Gmi-
nie Radwanice funkcjonuje 13 sołectw (Buczyna, Drożów, 
Drożyna, Jakubów, Kłębanowice, Lipin, Łagoszów Wielki, 
Nowy Dwór, Nowa Kuźnia, Przesieczna, Radwanice, Siero-
szowice oraz  Strogoborzyce) i 4 przysiółki (Borów, Dobro-
mil, Teodorów i Ułanów). Od roku 1973 Naczelnikiem Gminy 

był Kazimierz Jędrasiak. W latach 1975–1998 gmina położo-
na była w województwie legnickim. Od roku 1999 należy do 
województwa dolnośląskiego. 

• Dzisiejsze Radwanice to największa miejscowość i zarazem 
siedziba gminy. Ludność Radwanic wynosi 2006 os. (stan 
na dzień 31.12.2017r.) a powierzchnia obrębu geodezyjne-
go (nr obrębu 13) zajmuje obszar 1009,64 ha. Wieś jest lo-
kalnym centrum społecznym, znajdują się tu najważniejsze 
instytucje użyteczności publicznej takie jak: szkoły, Ośrodek 
Zdrowia, Biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Pocz-
towy, Ochotnicza Straż Pożarna, Rewir Dzielnicowych KPP, 
banki, sklepy itp. 

• Według Księgi Rzemiosła Polskiego z 1949 roku w Radwa-
nicach, ówczesnej gminie Dębina pan Mirowski Stefan pro-
wadził działalność stolarską. Pan Wójcik Franciszek trud-

nił się wędliniarstwem i 
rzeźnictwem, natomiast 
Pan Szulc Jan w części 
Radwanic zwanej Kra-
jewem prowadził pie-
karnię (do roku 1952). 
Zarówno piekarnię jak  
i masarnię w późniejszym 
czasie przejęła Gminna 
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Prace przy budowie Ośrodka Zdrowie w Radwanicach.

Spółdzielnia. Piekarnia i sklep w części Kostaniewo funk-
cjonowały do 1966 r. Masarnia znajdowała się w centrum 
przy ul. Głogowskiej, gdzie obecnie znajduje się Filia Ban-
ku Spółdzielczego w Przemkowie. W tym samym budynku 
obok znajdował się sklep z art. gospodarczymi i narzędzia-
mi. Nad sklepami swoje biura miała Gminna Spółdzielnia.  
W miejscu, gdzie znajduje się sklep spożywczy „Sam” znaj-
dował się magazyn zbożowy. W nieistniejącym dziś budyn-
ku tuż obok magazynu znajdował się bar i restauracja zwa-
na przez mieszkańców „Gumowiec”. W budynku dzisiejszej 
kwiaciarni znajdowały się biura skupu. W miejscu gdzie dziś 
znajduje się zakład Fryzjerski był sklep spożywczy, a nad nim 
kasa GS-u. Obok znajdował się sklep chemiczny i odzieżowy. 
W latach 60. wybudowano sklep - dzisiejszy „Hydromont”. 
Wcześniej w tym miejscu stała stodoła. 

• W Radwanicach znajdowała się mleczarnia. Skup mleka 
prowadzono w budynku na rogu ul. Przemysłowej i Parko-
wej. Kolejno skup przeniesiono do Państwa Koniecznych po 
czym około roku 1978 wybudowano nowy skup na rogu ul. 
Przemysłowej i Szkolnej – obecnie budynek mieszkalny. Przy 
ul. Szkolnej, znajdowało się Kino „Kujawiak”. Odbywały się 
w nim seanse filmowe (czwartki i niedziele) oraz zabawy  
i przedstawienia. W roku 1974 rozbudowano budynek Urzę-
du Gminy oraz zbudowano popularną restaurację „Parkowa”. 
W roku 1972 wybudowano Ośrodek Zdrowia, który zaczął 
funkcjonować w 1974 r. Ośrodek, swoją wcześniejszą sie-
dzibę miał w budynku dzisiejszej Apteki, gdzie przyjmowali 
m.in. położna i dentysta.

• Od roku 1946 r. w Radwanicach funkcjonował Zakład Lniar-
ski. Zakład zajmował się przetwórstwem lnu i konopi. Jego 
nazwy niejednokrotnie się zmieniały (np. Nadodrzańskie Za-
kłady Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli, Lubuskie Zakłady 
Roszarnicze Gorzów Wielkopolski Zakład w Radwanicach). 
W roku 1947 dyrektorem Zakładu był Stanisław Zięba. Dnia 
30.04.1996r. otwarto upadłość Zakładu. Dnia 27.12.2004r. 
decyzją Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 06.12.2004r. 
upadłość została zakończona. W roku 2017 tereny roszar-
nicze zostały rozebrane i uporządkowane. Zakłady rosz-
arnicze posiadały dużą ilość mieszkań, które przydzielały 
swoim pracownikom. Dziś mieszkania te, 
stanowią głównie własność prywatną i 
są pod zarządem utworzonych wspólnot 
mieszkaniowych. Zakłady Roszarnicze 
wybudowały m.in. bloki na ul. Włókienni-
czej. W roku 1981 zaczęto w nich meldo-
wać mieszkańców. Zakładowe mieszkania 
przydzielane były nie tylko pracownikom 
Roszarni. Bloki na ul. Ogrodowej zostały 
wybudowane końcem lat 70. i początkiem 
lat 80. Wybudował je Kombinat PGR-u 
Jerzmanowa. Zamieszkiwali w nich pra-
cownicy okolicznych PGR-ów. Dziś bloka-
mi zarządza wspólnota mieszkaniowa.

• Kościół w Radwanicach został zbudowa-
ny w stylu neogotyckim w roku 1878 na 
miejscu starszego drewnianego pocho-

dzącego z 1742 roku. W kościele znajdują się relikwie św. 
Ojca Pio oraz św. Siostry Faustyny. Koło kościoła znajdował 
się pomnik (prawdopodobnie był tam pochowany pro-
boszcz parafii ewangelickiej).

• W roku 1946 powstała szkoła podstawowa. Pierwszym 
kierownikiem szkoły był Piotr Hajowyk. Kierował nią  
w latach 1946-1950. Jednymi z pierwszych nauczycieli były 
panie Szurkowska i Kaleta oraz pan Kalemba. Tuż obok 
znajdowało się przedszkole, a w tzw. „domu nauczyciela” 
żłobek. W lipcu 2000 roku wbudowano kamień węgielny 
oraz złożono akt erekcyjny pod budowę Centrum Nowocze-
snej Edukacji Wiejskiej w którym mieściło się gimnazjum, 
szkoła średnia i wieczorowa. Uczniowie naukę rozpoczęli 
we wrześniu 2001 r. Dnia 23.10.2004 r. odbyła się uroczy-
stość otwarcia Samorządowego Centrum Edukacji. Od roku 
2016 w Budynku mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny, 
który założono w roku 2001. Niegdyś, w miejscu nowej 
szkoły znajdowało się ogrodzone boisko.

• Dnia 15 marca 1946 r. ówczesny Prezes Edmund Kwa-
śnik zorganizował jednostkę OSP, która liczyła 11 człon-
ków. Naczelnikiem jednostki był Włodzimierz Kijaszko.  
W roku 1964 członkowie OSP wybudowali remizę strażac-
ką. W roku 1970 Prezesem był Zenon Lewandowski a Na-
czelnikiem Stanisław Bryś. Wówczas, jednostka uważana 
była za najlepszą w powiecie. Posiadała już samochód bojo-
wy, 3 motopompy, węże i inny sprzęt.

• Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach została zało-
żona w czerwcu 1949 roku. Liczyła wtedy 630 książek, a na 
koniec roku zarejestrowano 49 czytelników. W tym krótkim 
okresie w latach 1949 - 1954 zmieniło się , aż dziewięciu 
kierowników: Henryk Balcerzak, Janina Król, Julia Żyta, Ta-
deusz Kozłowski, Halina Romaniuk, Barbara Kaczmarewicz, 
Leokadia Bródka, Jadwiga Kowalczyk i Anna Nowaczyk. Do-
piero w listopadzie 1954 roku, biblioteka znalazła swojego 
opiekuna w osobie Pani Krystyny Kantek. Pani Krystyna  
z wielkim zaangażowaniem pełniła funkcję kierowniczą bli-
sko 30lat. Po niej stanowisko objęła Pani Jadwiga Kantek. 
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Liczba zameldowanych miesz-
kańców Radwanic na prze-
strzeni lat.

1950 r. – 132 os.
1960 r. – 268 os.
1970 r. – 404 os.
1980 r. – 651 os.
1990 r. – 1101 os.
2000 r. – 1297 os.
2010 r. – 1736 os.
Obecnie – 2006 os.

Dożynki w Radwanicach.

Już w 1955 roku, powstała pierwsza filia biblioteczna we wsi 
Buczyna, kierownikiem była Pani Roża Śnioszek, obecnie 
funkcja ta pełniona jest przez Panią Mieczysławę Bilińską.  
W 1961 roku, powstała druga filia we wsi Sieroszowice, 
pierwszym kierownikiem była Pani Helena Olejniczak, obec-
nie jest Pani Barbara Szymczak. Pierwszą siedzibą Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Radwanicach, był dom na rogu uli-
cy przemysłowej i parkowej. Biblioteka swoją siedzibę mia-
ła również na piętrze Urzędu Gminy, w obecnym budynku 
mieszkalnym przy ul. Głogowskiej oraz w obecnym budynku 
siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W latach 
1985 -1989 funkcję kierownika Biblioteki w Radwanicach  
w zastępstwie pełniła Pani Elżbieta Jarosz. To za jej kaden-
cji w 1985 roku władze gminy podjęły decyzję o utworze-
niu nowego lokalu dla potrzeb Biblioteki Gminnej przy ul. 
Szkolnej 5. Dnia 24 lipca 1986 r. z udziałem władz gminnych  
i wojewódzkich, dokonano uroczystego wmurowania „Ka-
mienia Węgielnego”.  Dnia 11.02.1988 roku, odbyło się ofi-
cjalne otwarcie obiektu. Dziś, biblioteka znajduje się w bu-
dynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a jej kierownikiem 
jest Katarzyna Burzyńska. 

• W Radwanicach funkcjonowało Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz Spółdzielnia Kółek Rolniczych (pierwsza siedziba znaj-
dowała się przy ul. Legnickiej). Mieszkańcy pracowali w czy-
nach społecznych przy remontach i sprzątaniu dróg, sadze-
niu drzew i innych organizowanych pracach.

• Pierwszy telewizor znajdował się w ówczesnym Domu Kul-
tury przy ul. Przemysłowej 28. Tam za symboliczną opłatę 1 
zł mieszkańcy mogli oglądać emitowane programy. Telefon 
znajdował się u sołtysa, w GS-ie oraz w Roszarni, gdzie było 
ok. 20 numerów wewnętrznych. W budynku poczty znajdo-
wała się centrala telefoniczna. Początkiem lat 90. założono 
komitet telefonizacji Gminy Radwanice. Mieszkańcy za opła-
tą zapisywali się w kolejce by oczekiwać na przydział telefo-
nu.

Przedszkole - lata 70.

Za rozmowę serdecznie dziękujemy 
Pani Irenie Kasprzak. 
Zebrane informacje pochodzą również 
z archiwum Gminy Radwanice. 

  Karolina Ferenc

Sołtysi.
Prawdopodobnie pierwszym sołtysem Radwanic był Pan Paweł Pruszyński. 
Sołtysami byli również m.in. Panowie: Konieczny Stefan, Franciszek Wójcik, Jan 
Żyta, Ryszard Bryś, Bogdan Peregrym. Dziś sołtysem jest Pani Barbara Kula.

Naczelnicy Gminy:
Kazimierz Jędrasiak, Bolesław Kocwa, Andrzej Adamek, 
Józef Machera, Stanisław Stolarczyk. 
Wójtowie Gminy: 
Ryszard Wypchło, Sabina Zawis, obecnie Paweł Piwko.
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fot. źródło: https://polska-org.pl

RADWANICKIE 
SŁONIE

Radwanicki słoń w latach 70-tych.

Słonie w roku 2017.

Od lat wizytówką gminy Radwanice były dwie me-
talowe konstrukcje słoni, wykonane przez miejsco-

wego rzemieślnika - Pana Zdzisława Żytę. 

Pierwszy słoń powstał według pomysłów ówczesnego 
Naczelnika Gminy Pana Kazimierza Jędrasiaka, jako uho-
norowanie zdobytego w 1974 roku, tytułu Krajowego 
Wicemistrza Gospodarności. Słoń wykonany był z me-
talowego drutu, wypełniony ziemią i obsadzony trawą  
i kwiatami. 
Drugi, mniejszy słoń został postawiony kilka lat później 
(lata 80-te). Jego powstanie to również efekt gospodar-
ności gminy, za którą byliśmy nagradzani. Warto pod-
kreślić, że Gmina Radwanice w roku 1980 zdobyła III 
miejsce w województwie legnickim w konkursie „Gmi-
na – Mistrz Gospodarności w województwie legnickim  
w 1979 roku”. Po uzyskaniu tego tytułu, o gminie również 
zrobiło się głośno.
Słonie wielokrotnie zmieniały swój wygląd. W ostatnich 
latach zamiast naturalnych materiałów, do wypełnienia 
ich konstrukcji użyto sztucznej trawy w kolorze cegły. 
Dotychczasowe słonie znalazły swoje nowe miejsce przy 
dwóch gminnych szkołach. Jeden przy Zespole Szkolno
-Przedszkolnym w Radwanicach, drugi przy Szkole Pod-
stawowej w Buczynie.
W bieżącym roku, po przeprowadzonej rewitalizacji cen-
trum miejscowości, do słoni dołączył kolejny – najmniej-
szy. Są to już nowe konstrukcje wykonane przez firmę 
E.J. Mańska Fabryka Dekoracji z siedzibą w Korniaktowie 
Południowym. Nowa rodzina słoni na stałe zagościła 10 
sierpnia 2018 r. i składa się ze słonia wysokości 3 m., sło-
nia wysokości około 2,2 m. oraz słonia wysokości oko-
ło 1,2 m. Konstrukcje słoni wykonane są z metalowych 
prętów i wypełnione sztuczną trawą koloru zielonego. 
Dodatkowym, a zarazem nowym atutem słoni, jest pod-
świetlenie lampami halogenowymi co sprawia, że słonie 
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pięknie prezentują się nie tylko za 
dnia, ale również nocą. Ówczesne sło-
nie powstały w związku z osiągnięty-
mi przez gminę sukcesami związany-
mi z jej gospodarnością. Teraz, trzeci 
słonik powstał z racji najlepszego 
roku inwestycyjnego. Ten rok, jak  
i poprzedni, są rekordowe pod wzglę-
dem inwestycji i wydatków na nie 
poniesionych. W roku bieżącym na 
inwestycje przeznaczono ponad 21 
milionów złotych, co stanowi ponad 
50% całego budżetu gminy. 

Mamy nadzieję, że kolejny słoń  
w gminie, to szczęście na następne 

długie lata.

Nowe słonie w centrum Radwanic - wrzesień 2018 r.
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ZAByTKI W GMINIE RADWANICE
Ruiny Pałacu w Jakubowie

Pałac przed 1939 r.

Obecne ruiny Pałacu.

Zespół pałacowy (pałac – ruina, park) 
wpisany został do rejestru zabytków 
nieruchomych woj. dolnośląskiego pod 
nr rej.: A/2915/665 z 18.12.1963

Pałac został wybudowany na początku XVI wieku dla 
rodziny von Unwürde i był otoczony fosą, następ-

nie przebudowany dla rodu von Kreckwitz, około 1850 
roku ponownie przebudowany w stylu neogotyckim dla 
rodu von Richter. Ostatnim właścicielem pałacu i ma-
jątku, przed II wojna światową, była rodzina Aurela 
von Riitberga. Pierwotnie pałac był dwukondygnacyj-
ny o powierzchni użytkowej 580 m². Powstał w miejscu 
wcześniejszej budowli. W lutym 1945 roku wojska ra-
dzieckie zdobyły wieś. Majątek splądrowano po czym 
kilka dni później spalono pałac. Pałac nigdy nie został 
odbudowany.

Budynek pałacu został zbudowany w technologii trady-
cyjnej z kamieni różnej wielkości i cegły na zaprawie wa-
piennej adekwatnej do czasu powstania. Wybudowany na 
planie prostokąta z dwoma okrągłymi wieżyczkami w na-
rożnikach od strony północnej i dwoma wieżyczkami na 
planie kwadratu w narożnikach od strony południowej. 
Wieżyczka okrągła od strony zachodniej była jako element 
dekoracji bez dostępu do pomieszczeń parteru i piętra. 
Pozostałe wnętrza wieżyczek były częścią pomieszczeń 
narożnych przyległych. Budynek piętrowy z poddaszem 
użytkowym, podpiwniczony. Nakryty dachem mansar-
dowym pokrytym dachówką karpiówką. Wejście główne 
znajdowało się od strony wschodniej. Obecnie budynek 

pałacu znajduje się w stanie ruiny. 
Od chwili powstania obiekt pełnił 
funkcję pałacu rezydencji. Zachowa-
ne są dwie wieże, piwnice od strony 
zachodniej oraz fragmenty ścian za-
chodniej, północnej i ściany środko-
wej. Pozostałe fragmenty budynku 
są zawalone. Najlepiej zachowana 
jest ściana zachodnia i część ściany 
północnej z wieżyczką, gdzie są wi-
doczne elementy wystroju elewacji w 
dużych fragmentach dekoracji okien 
w postaci opasek okiennych, para-
petów, naczółków i gzymsu. W wie-
ży zachodniej utrzymał się, w dość 
dobrym stanie duży fragment ory-
ginalnej elewacji. Zachowały się też 
beczkowe sklepienia ceglane czte-
rech piwnic w trakcie zachodnim. 
Pozostałe sklepienia są zawalone  
w całości.
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DOżyNKI POWIATu POLKOWICKIEGO

W  niedzielę 2 września w Grodowcu odbyły się Do-
żynki Powiatowe. Obchody rozpoczęły się uroczystą 

mszą w Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu. 

Po mszy korowód prowadzony przez orkiestrę dętą Zakła-
dów Górniczych Polkowice – Sieroszowice dotarł pod scenę.
Po oficjalnych powitaniach i przemówieniach, samorządow-
cy pokroili i rozdali bochny przekazane im przez delegacje 
poszczególnych gmin. Wójt Gminy Radwanice – Paweł Piwko 
– otrzymał chleb z rąk Wandy Janczak (sołtysa wsi Sieroszo-
wice) oraz Zbigniewa Łaszewskiego (sołtysa wsi Lipin).

Podczas Dożynek Powiatowych Gminę Radwanice reprezen-
tował wieniec przygotowany przez sołectwo Lipin oraz sto-
isko przygotowane przez sołectwo Sieroszowice. Podczas 
prezentacji wieniec został ośpiewany przez Zespół „Swoja-
cy”. Jury i publiczność docenili pracę włożoną przez miesz-

kańców naszej Gminy. Stoisko sołectwa Sieroszowice otrzy-
mało wyróżnienie w konkursie na najpiękniejsze stoisko,  
a wieniec wykonany przez Sołectwo Lipin zdobył II miej-
sce w rywalizacji na najładniejszy wieniec. Ponadto, Ze-
spół „Swojacy” nagrodzony został nagrodą specjalną za 
ośpiewanie wieńca. 
Serdecznie dziękujemy sołectwom i wszystkim zaangażowa-
nym za godne reprezentowanie naszej Gminy!

GOK w Radwanicach

Wieniec sołectwa Lipin reprezentujący Gminę Radwanice.

Stoisko Dożynkowe prezentowane przez sołectwo Sieroszowice i Ułanów.

Wójtowie i Burmistrzowie Gmin podczas dzielenia chleba.

Sołtysi wsi Sieroszowice i Lipina przekazujący chleb Wójtowi Gminy 
Radwanice.

Reprezentacja Gminy Radwanice w korowodzie dożynkowym.

Reprezentacja wieńca dożynkowego z Zespołem „Swojacy”.
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Kluby Sportowe „Płomień Radwanice”, „Zadzior 
Buczyna” oraz Stowarzyszenie Aktywiści Społecz-

nej Integracji „Bez Balastu” otrzymały dofinansowa-
nie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach udziału  
w programie „KLUB” 2018. Oba Kluby oraz Stowarzysze-
nie otrzymały dotację w wysokości 10 000,00 zł., każdy na 
działalność związaną z upowszechnianiem sportu dzieci 
i młodzieży.

Wyniki III edycji Rządowego Programu „KLUB” podano na 
konferencji prasowej 20 czerwca w Muzeum Gazownictwa  
w Warszawie. W spotkaniu z przedstawicielami mediów 
udział wzięli: Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Wi-
ceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ds. 
Operacyjnych Radosław Bartosik oraz ambasadorzy Progra-
mu, wieloletni reprezentanci Polski w piłce ręcznej Sławo-
mir Szmal i Karol Bielecki.

Rządowy Program „KLUB” to innowacyjny model bezpośred-
niego wsparcia małych i średnich klubów sportowych, gdzie 
niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Beneficjen-
tami Programu są dzieci i młodzież do 18. roku życia. Dofi-
nansowaniem objęte są: zakup sprzętu sportowego, organi-
zacja obozu oraz wynagrodzenie trenerów. Kwota wsparcia 
wynosi: 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych, 15 tys. zł dla 
klubów wielosekcyjnych. W roku 2018 na Rządowy Program 
KLUB przeznaczono aż 40 mln zł.

Dnia 04 lipca 2018r. Zarząd Fundacji Porozumienie 
Wzgórz Dalkowskich, zatwierdził listę rankingową 

projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na X edycję Pro-
gramu Działaj Lokalnie. 

Komisja konkursowa podjęła decyzję o dofinansowaniu naj-
lepszych projektów inicjujących współpracę mieszkańców 
na rzecz dobra wspólnego. Do dofinansowania, spośród 48 
wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, wybrano 
28 projektów na łączną kwotę 130 000,00 zł.

W tym roku jest to VII edycja Programu Działaj Lokalnie na 
Wzgórzach Dalkowskich, do której przystąpiło 12 gmin, tj. 
Gmina Gaworzyce, Grębocice, Radwanice, Jerzmanowa, Po-
lkowice i Żukowice z terenu woj. dolnośląskiego oraz Nowe 
Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, Niegosławice, Otyń  
i Brzeźnica z woj. lubuskiego.

Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe 
dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
wsparciu 12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

Z gminy Radwanice do konkursu zgłoszonych zostało  
5 wniosków. Komisja konkursowa do dofinansowania wy-
brała 3 projekty:
1. "Lokalne Studio Relaksu"- Stowarzyszenie "Pomagamy Razem" 
– 5 000,00 zł
2.  "Czym Wiata Bogata – tym społeczników coraz więcej"- Grupa 
nieformalna Aktywni-Pozytywni z Radwanic – 5 000,00 zł
3.  "WKU – Wielopokoleniowy Klub Uśmiechu"- Fundacja Aktyw-
ności Społecznej i Kulturalnej "Pole" – 3 660,00

Serdecznie gratulujemy!

otRzymAlI DofInAnsoWAnIe z PRoGRAmu „KLuB”

TRZy PROJEKTy Z GMINy RADWANICE OTRZyMAŁy 
DofInAnsoWAnIe z PRoGRAmu DZIAŁAJ LOKALNIE

Karolina Ferenc

Karolina Ferenc
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 NADChODZI NOWA ERA W DOWODACh OSOBISTyCh

Zgodnie z przyjętym 11 lipca 2018 r. przez Radę Mini-
strów projektem ustawy o zmianie ustawy o dowo-

dach osobistych oraz niektórych innych ustaw konsulto-
wanym również ze stroną samorządową, w marcu 2019 
roku rozpocznie się wydawanie elektronicznych dowo-
dów osobistych.

Nowy dowód osobisty będzie, tak jak dotychczas, potwier-
dzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz upraw-
niał do przekraczania granic niektórych państw. Ponadto, 
elektroniczny dowód będzie służył do uwierzytelnienia 
posiadacza w e-usługach administracji publicznej oraz do 
podpisywania dokumentów elektronicznych, a także umoż-
liwi potwierdzanie obecności posiadacza dowodu osobiste-
go w zewnętrznych systemach teleinformatycznych, w tym  
w szczególności w systemach służby zdrowia.

Korzystanie z funkcjonalności identyfikacji i uwierzytelnia-
nia oraz podpisu elektronicznego będzie możliwe przy uży-
ciu kodów PIN, które posiadacz dowodu osobistego będzie 
ustalał w urzędzie gminy przy odbiorze dowodu osobistego 
albo później w dowolnym momencie. Osoby niezaintere-
sowane korzystaniem z funkcjonalności profilu osobistego 
(np. osoby starsze), nie będą zmuszone do jej używania, za-
chowując jednocześnie możliwość jej uruchomienia w okre-
sie ważności dokumentu. Przy odbiorze dowodu osobistego 
obywatel otrzyma również kod PUK (o zastosowaniu podob-
nym do tego w telefonie komórkowym: po wpisaniu niepra-
widłowego kodu PIN, można wpisać kod PUK i później na 
nowo korzystać z wszystkich funkcjonalności e-dowodu). 
Podawanie kodu PIN będzie potrzebne zawsze, gdy chcemy 
złożyć podpis osobisty lub zostać uwierzytelnionym.

Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elek-
troniczną rozpocznie się w marcu 2019 r. Proces wymiany 
dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 
2029 r. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzo-
ru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, 
będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności 
dotychczasowego dokumentu. 

E-dowód – co to jest?

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z war-
stwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym 
i bezpiecznym narzędziem do komunikacji 
obywatela z administracją, służbą zdrowia 
i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody 
będą zewnętrznie podobne do obecnych, we-
wnątrz będzie jednak znajdował się chip,  
w którego pamięci znajdą się m.in. dane iden-
tyfikacyjne umieszczone w warstwie graficz-
nej, w tym zdjęcie  biometryczne. Chip będzie 
bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy 
elektronicznej dowodu osobistego będzie moż-
liwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika,  
a nie włożeniu do czytnika. Nie zmienią się do-
tychczasowe funkcje dowodu osobistego: będzie 
on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego 
posiadacza oraz uprawniał do przekraczania 
granic niektórych państw. Nowy dowód ma rów-
nież służyć do uwierzytelnienia w e-usługach 
administracji publicznej oraz do podpisywania 
dokumentów elektronicznych. 

Wdrażając dowód osobisty z warstwą elektroniczną Polska 
dołączy do Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Fin-
landii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Szwecji, Węgier czy 
Włoch, w których funkcjonują takie rozwiązania.

Sylwia Grabowska
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100-lecie odzyskania Niepodległosci
Zapraszamy na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W  wyjątkową 100. rocznicę Odzyskania przez Pol-
skę Niepodległości organizatorzy zaproponowali  

mieszkańcom Gminy Radwanice interesujący program.

Obchody rozpoczną się o godz. 10.00 uroczystą Mszą  
w radwanickim Kościele. Po nabożeństwie odbędzie się 
piękny i wzruszający koncert. Zespół wokalno-instrumen-
talny Artes Ensemble zaprezentuje program pt. „Droga do 
wolności”.  Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż 
do źródeł romantycznej idei patriotyzmu i ciągłości naro-
dowej w rytmie poloneza, polskiej muzyki romantyzmu  
i pieśni narodowo - wyzwoleńczych oraz poezji wieszczów. 
Usłyszymy m.in. utwory takich znakomitości jak Fryderyk 
Chopin, Adam Mickiewicz, Stanisław Moniuszko, Ignacy Jan 
Paderewski, i ich wielkie dzieła. W drugiej części koncertu 
artyści zespołu Artes Ensemble zaproszą publiczność do 
wspólnego śpiewania kanonu rodzimych pieśni patriotycz-
nych, narodowościowych, wyzwoleńczych oraz ludowych. 

Zaprezentują także barwność i różnorodność polskiej, sze-
roko ujętej twórczości narodowej. Po koncercie publiczność 
w towarzystwie Orkiestry dętej ZG Polkowice – Sieroszowi-
ce przejdzie na Skwer przy ul. Przemysłowej (obok Poczty). 
Tam ok. godz. 12.15 nastąpi uroczyste odsłonięcie pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Będzie to hołd złożony przez 
mieszkańców temu wielkiemu człowiekowi i symbol wyjąt-
kowej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Tradycyjnie w naszej Gminie, przy okazji 11 listopada 
świętujemy Dzień Seniora. Nie inaczej będzie w tym roku. Po 
oficjalnych uroczystościach zapraszamy seniorów na poczę-
stunek do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.  Pozostaniemy 
w muzycznym klimacie – razem z zespołem „Swojacy” zapra-
szamy do wspólnego śpiewania znanych i lubianych pieśni 
patriotycznych i ludowych. Wstęp na wszystkie wydarzenia 
jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy! Świętujmy razem!
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W ramach programu prze-
prowadzone były:
• badanie przesiewowe ca-
łej populacji dzieci w wieku 
10-15 lat Gminy Radwanice 
w oparciu o badania antro-
pometryczne w celu wyło-
nienia populacji zagrożonej 
nadwagą i otyłością

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

naszej Gminy w wieku od 10 do 15 lat. pn. „Wczesne wy-
krywanie 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 było  wczesne wykrycie nadwagi 
jako profilaktyka chorób układu krążenia wśród dzieci. Ak-
tywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest 
warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszyst-
kich okresach życia. Odpowiedni poziom aktywności sty-
muluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny dzieci 
i młodzieży. Powoduje wiele pozytywnych efektów zdrowot-
nych np.: redukcję nadmiaru masy ciała, poprawę struktury 
kości, siły mięśni itp. a przede wszystkim sprzyja lepszej 
samoocenie i poprawie jakości relacji społecznych. Niepra-
widłowości w żywieniu mogą być przyczyną wielu zaburzeń 
np. psychicznych, psychosomatycznych, czy złego samopo-
czucia. Nie do przecenienia jest rola szkoły w zaspokojeniu 
potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży oraz w kształtowa-
niu właściwych zachowań w tym zakresie. 

ZAKOŃCZONO PROGRAM PROfILAKTyKI ZDROWOTNEJ 
Z ZAKRESu WyKRyWANIA NADWAGI I OTyŁOŚCI WŚRÓD DZIECI SZKOLNyCh

• cykl 5 porad dietetycznych dla wyłonionych w pierwszym 
etapie osób
• pomiary antropometryczne w trakcie trwania programu 
wszystkich dzieci objętych 2-etapem badania, celem moni-
torowania wskaźników BMI wykonywane przez dietetyka  
w trakcie porady dietetycznej
• edukacja żywieniowa adresatów programu:
cykl wykładów/szkoleń rodziców/opiekunów prawnych 
dzieci z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia, edu-
kacji żywieniowej i aktywności fizycznej, cykl wykładów/
szkoleń całej populacji dzieci z zakresu profilaktyki ChUK, 
edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej
Łącznie przeprowadzono 180 konsultacji z dietetykiem. Od-
było się 10 wykładów/prelekcji dla rodziców/opiekunów (po 
5 w każdej szkole) oraz warsztaty dla dzieci.Program zdrowotny współfionansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Realizatorem Programu był NZOZ „Eskulap”  Sp.j. w Radwanicach. 

SZCZEPIENIA OChRONNE PRZECIW GRyPIE
Wójt Gminy Radwanice zaprasza wszystkich mieszkań-
ców gminy powyżej 60 roku życia oraz osoby niepełno-
sprawne na bezpłatne szczepienia przeciw grypie.

STOP
GRYPIE

Należy pamiętać,  

że najskuteczniejszą metodą 

zapobiegania grypie są profilaktyczne 

szczepienia ochronne!

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

Szczepienia realizowane są w ramach programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw grypie 
dla osób powyżej 60. roku życzia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2016-2018.

Szczepienia wykonywane będą 
od 10.09.2018 r. 
do 28.12.2018 r.

w Ośrodku Zdrowia w Radwanicach
przy ul. Głogowskiej 43, 59-160 Radwanice.
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ROZPOCZąŁ SIę noWy Rok szkolny

Tradycyjnie, zarówno w Szkole Podstawowej w Buczy-
nie, jak i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwa-

nicach inaugurację roku szkolnego rozpoczęto mszą 
świętą, po której uczniowie udali się do szkół. 

Uczniowie w uroczystym apelu  powitani zostali przez dy-
rektora szkoły, nauczycieli i władze gminy. W tym dniu nie 
ma zajęć lekcyjnych, więc po części oficjalnej, uczniowie 
udali się do klas, aby przywitać się z wychowawcą z kole-
żankami i kolegami. W klasach dowiedzieli się co ich czeka 
w najbliższym czasie, poznali plan lekcji na najbliższe dni, 
aktualny rozkład jazdy autobusu szkolnego dla osób dojeż-
dżających oraz co trzeba przynieść do szkoły. Dla jednych 
był to powrót, a dla innych pierwsze zetknięcie się ze szkol-
ną rzeczywistością. 

Życzymy wszystkim sukcesów i powodzenia, a szczególnie ma-
luszkom, którzy rozpoczynają przygodę z nauką. Wierzymy, 
że każdy dzień spędzony w szkole będzie czasem zdobywania 
wiedzy, przynoszącym nowe doświadczenia i umiejętności,  
a w uczeniu niech Wam towarzyszy radość poznawania cze-
goś nowego czy interesującego.

Jolanta Mielnik

DOTACJA DLA GMINNEJ BIBLIOTEKI PuBLICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach przystąpiła do 
wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytel-

nictwa” na lata 2016-2020 i otrzymała dofinansowanie w kwocie  
5 330,00 zł na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach

Dnia 3 września 2018 r. progi naszych Przedszkoli 
przekroczyli nasi najmłodsi 3 – letni milusińscy oraz 

starsi, rozpoczynający dopiero obcowanie z przedszko-
lem. 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego panią Bogusławę Niemasz zakwa-
lifikowała w kwietniu br. 147 przedszkolaków. Jednak re-
krutacja uzupełniająca pokazała, że rodzice chętnie zapisują 
swoich maluchów do placówki, aby od najwcześniejszych lat 
podejmowali naukę poprzez zabawę. 

W roku szkolnym 2018/2019 w radwanickim przedszko-
lu wychowaniem przedszkolnym będzie objętych 160 dzieci   
w 7 grupach:
- w grupie 3 latków „Żabki” –   21 dzieci, 
- w gupie  3 latków „Jeżyki” –   24 dzieci
- w grupie 4 latków „Skrzaty” – 24 dzieci
- w grupie 4 – 5 latków „Słoneczka” – 25 dzieci
- w grupie 5 latków „Gwiazdeczki” – 24 dzieci
- w grupie 6 latków „Motylki” – 22 dzieci, 
- w grupie 6 latków „Sówki” – 20 dzieci
W Buczynie edukację przedszkolną rozpocznie 47 dzieci.
W oddziale zerowym  w grupie 5 - 6 latków - 23 dzieci,  
a w punkcie przedszkolnym 3 - 4 latki - 24 dzieci.

Pierwszy dzień w przedszkolu jest zawsze wyjątkowy, a mie-
siąc wrzesień będzie zapoznaniem dzieci z nauczycielem  
z nowym środowiskiem szkolnym oraz otoczeniem. Dzieci 
zapoznają się również z prawidłowym zachowaniem na dro-
dze, na placu zabaw i oczywiście w sali. Sprawna adaptacja 
zależy w dużej mierze od poczucia bezpieczeństwa i zaufa-

nia, jakie zapewnimy maluchom. Zadaniem przedszkola jest 
tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny 
rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. 
Rodziców prosimy: w szatni bądźcie zdecydowani, żegnajcie 
jak najszybciej swoją pociechę z radością, uściskiem i buzia-
kiem, bez okazywania niepokoju w czasie rozstania. 

WItAmy PRZEDSZKOLAKÓW
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ŚLEDZIMy NASZyCh ABSOLWENTÓW

Amanda Herman - absolwentka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwani-
cach w roku 2011 i Gimnazjum w Radwanicach w roku 2014, obecnie stu-

dentka pierwszego roku studiów na uczelni International Business Academy  
w Danii, na specjalności: Euro-Asia Business Management tj. „Biznes między kra-
jami Unii Europejskiej, a krajami wschodu”. 

Na uczelnię w Danii dostała się po przejściu testów państwowych z języka angiel-
skiego oraz różnych interview z uczelnią, spośród chętnych z  całego świata.  Na tym 
kierunku studiuje ogólnie ok. 100 osób. Pierwszy stopień nauki trwa 2 lata w Danii 
/Kolding/ oraz 2 lata w Chinach /Szanghaj/. Nauka skupia się na rzeczach bardziej 
praktycznych, w Danii na AP degree z Marketing Management  tj. bardziej na marke-
tingu, a w Chinach na poznaniu kultury chińskiej i języka. AP degree to praktyczne 
studia, które otwierają rynki pracy zarówno Europy jak i całego świata. Za każdy za-
liczony przedmiot  studenci otrzymują punkty kredytowe ECTS, dzięki którym euro-
pejscy studenci mają możliwość  podjęcia studiów na jednej uczelni, a okres odbyty 
na tej uczelni może być w pełni uznany przez inną uczelnię. Dzięki temu studenci 
mogą kontynuować naukę na każdej innej wyższej uczelni w całej Europie. Po zakoń-
czeniu pierwszego etapu tj. 4 lat studiów, uzyska tytuł inżyniera/licencjata. 

Rozalia Rzepka w 2017 r. aplikowala do programu FLEX. Spośród ponad  2 tys. osób, 
które ubiegały się o stypendium znalazła sie w gronie 30 finalistów i rok szkolny 

2017/2018 spędziła w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W USA Rozalia mieszkała w miasteczku Tipton w stanie Indiana u rodziny goszczącej,  
a także uczęszczała do amerykańskiej szkoły Tipton High School, gdzie poznała całkiem 
odmienny niż w Polsce system nauczania. W tamtejszej szkole uczeń wybiera takie przed-
mioty, które odpowiadają jego zainteresowaniom. Szkoła oferowała także wiele zajęć po-
zalekcyjnych. Rozalia była w drużynie pływackiej i w drużynie tenisa. Miała możliwość 
rozwijania się artystycznie.  Grała  w orkiestrze dętej, gdzie nauczyła się grać na trąbce  
i werblach, śpiewała w chórze i brała udział w licznych przedstawieniach teatralnych. Była 
również wolontariuszką w wielu akcjach charytatywnych. Jak twierdzi, pobyt w USA był 
świetną przygodą. Mieszkanie z amerykańską rodziną pozwoliło jej poznać kulturę i styl 
życia Amerykanów. Dzięki stypendium pogłębiła wiedzę, poznała wielu ciekawych ludzi 
oraz z czego jest bardzo dumna, w znacznym stopniu rozwinęła swój język angielski. 

W związku z tym, że trwa rekrutacja do udziału w FLEX program na rok 
2019/2020 zachęcamy młodzież do wzięcia udziału. Rekrutacja trwa do 
16 października 2018. Program jest całkowicie bezpłatny! W programie 
może wziąć udział młodzież, która urodziła się między 15 lipca 2001,  
a 15 lipca 2004 roku. ( więcej informacji www.americancouncils.pl ) Pro-
gram FLEX jest ogromną szansą rozwoju dla młodych ludzi! Jest okazją 
do poznania nowej kultury, nowego systemu kształcenia, a także daje 
możliwość stania się bardziej odpowiedzialnym i niezależnym.

ZSP w Radwanicach
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sko W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNyM

Członkami szkolnego SKO są uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Radwanicach, którzy nie ukończyli 13 lat.

Obecnie przeważa  bankowość elektroniczna. Każdy uczeń ma własne 
konto na które można przelewać pieniądze. Uczniowie mają możli-
wość bieżącego monitorowania narastających odsetek. Na banko-
wość elektroniczną w roku szkolnym 2017/2018 zdecydowało się 25 
nowych  uczniów. Za swoją działalność w konkursie ogólnopolskim 
PKO szkoła otrzymała Nagrodę III Stopnia. Podczas uroczystości roz-
poczęcia roku szkolnego 2018 – 2019 uczniowie oszczędzający w SKO 
otrzymali ciekawe nagrody. 

ZSP w Radwanicach

ZOSTAŃ WOLONTARIuSZEM SZLAChETNEJ PACZKI

SZLACHETNA PACZKA jest obecnie jednym z najbardziej roz-
poznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew po-

zorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy 
z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom 
w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi,  
a darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. 

Zapraszamy Cię do:
· realnej pomocy ludziom żyjącym w ubóstwie 

w Twojej okolicy,
· rozwoju osobistego podczas szkoleń 

przygotowujących do roli wolontariusza,
· sprawdzenia się w działaniu w zespole ludzi z pasją.

Aplikuj jeśli:
· masz ukończone 18 lat,

· kochasz ludzi i masz łatwość 
w nawiązywaniu kontaktów,

· chcesz pomagać i jesteś gotów szukać kreatywnych 
rozwiązań, aby pomoc była mądra i skuteczna,

· jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu,
· bierzesz odpowiedzialność za swoje działania 

i ich efekty.

Zadania wolontariusza:
· spotkanie z rodzinami żyjącymi w biedzie

 i dobór tych, dla których pomoc materialna 
może być realną szansą na poprawę sytuacji,

· współpraca z darczyńcami 
przygotowującymi paczki dla rodzin,

· współpraca z innymi wolontariuszami w rejonie  
– m. in. poszukiwanie darczyńców, 

organizacja magazynu.

Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI działają w okresie od paź-
dziernika do początku stycznia. Udział w projekcie rozpoczyna 
szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie WIOSNA.

CZEKAMy WŁAŚNIE NA CIEBIE !!
www.superw.pl

Bliższych informacji udziela Kierownik GOPS w Radwanicach 
pani Agnieszka Woźniak.

AnImek - EDyCJA JESIENNA

Przez cały październik i listopad w świetlicach wiejskich w Jaku-
bowie, Kłębanowicach, Łagoszowie Wielkim, Nowej Kuźni, Prze-

siecznej oraz Sieroszowicach raz w tygodniu będą odbywały się za-
jęcia dla mieszkańców gminy, prowadzone przez lokalne animatorki.

W ofercie znajdzie się mnóstwo atrakcji dla każdego m.in. zajęcia rucho-
we, plastyczne, rękodzielnicze itp. Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do korzystania z przygotowanej oferty. Program prowadzony 
jest przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminę Radwanice przy dofinan-
sowaniu Fundacji KGHM Polska Miedź S. A.

Szczegółowy program oraz relacje z zajęć dostępne na stronie: 
www.gok.radwanice.pl lub w placówce GOK: 
59-160 Radwanice, ul. Szkolna 5a, tel. 76 8311 533, 76 8316 873 
email : gok@radwanice.pl

GOK w Radwanicach
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W  dniach 6 – 8 lipca odbył się XXVI Festiwal Grup 
Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” Szprotawa 2018. Na 

scenie prezentowało się 41 zespołów z całej Polski.

W tym roku dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę, zespoły wzięły udział w dwóch koncer-
tach konkursowych: pieśni i piosenki patriotycznej. Zespół 
„Swojacy” po raz drugi wziął udział w Festiwalu i ponownie 
wrócił z nagrodą Pana Andrzeja Skawińskiego – Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Szprotawie oraz tytułem laureata!

SuKCESy ZESPOŁu „SWOJACy”

II MIEJSCE „OPTyMISTÓW” nA tuRnIeju PoWIAtoWym

Dnia 14 lipca br. w Gaworzycach 
odbył się VII Powiatowy Turniej 

Seniorów „Dla zdrowia i radości”, 
pod honorowym patronatem Sta-
rosty Polkowickiego - Pana Marka 
Tramś.

W turnieju udział wzięło 5 drużyn: 
z Domu Dziennego Pobytu z Polko-
wic, Stowarzyszenia Dzieci Wojny 
w Polsce, Związku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów z Przemkowa, Klu-
bu Seniora „Optymiści” z Radwanic  
i Klubu Seniora z Gaworzyc. Drużyny 
rywalizowały ze sobą w dziesięciu 
konkurencjach, doskonale się ba-
wiąc. Pierwsze miejsce w Turnieju 
zdobyła drużyna seniorów z Gawo-
rzyc, drugie drużyna „Optymistów”  
z Radwanic i trzecie drużyna Dzieci 
Wojny z Przemkowa. Gratulujemy!

fot. Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach

Dnia 10 czerwca 2018 r. w Gościeszowicach odbył się 
XXIII Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych, Ka-

pel i Grup Śpiewaczych „Pejzaż Muzyką Malowany”

W przeglądzie wzięło udział 25 zespołów, które ocenione zo-
stały w dwóch kategoriach. W kategorii: „zespół, instrument 
tradycyjny” zespół „Swojacy” otrzymał nagrodę GRAND 
PRIX. Gratulujemy zespołowi i życzymy dalszych sukcesów.

GOK w Radwanicach

GOK w Radwanicach
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fot. Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach

PROGRAM PROfILAKTyCZNy W SIEROSZOWICACh
Przez okres wakacji w świetlicy i bibliotece w Sie-
roszowicach realizowany był projekt pn. „Pokieruj 
sobą”. Celem tego projektu było stworzenie alterna-
tywnych form spędzania czasu. 

Działania twórcze prowadzących zajęcia aktywizowały 
i rozwijały młodych ludzi. W ramach programu realizo-
wane były zajęcia:
- rozwojowe: teatralne (D. Maksymczak), papieropla-
styczne (A. Steciąg), 
kulinarne (D. Nowicka)
- profilaktyczne: prezentacje i filmy 
(A. Ł. Rachwalscy)
- rekreacyjne: muzyczno-taneczne 
(A. Trochanowska)

Wakacje w Sieroszowicach zakończone zostały impre-
zą pn.  „Filmowa noc” prowadzoną przez panią D. Mak-
symczak, którą rozpoczęto warsztatami. Ich uczestnicy,  
z panią A. Rachwalską techniką decoupage wykonali 
szkatułkę na biżuterię, a z panią D. Maksymczak skar-
bonki „Zbieram na kino”. O obsługę kulinarną filmowej 
nocy zadbała pani D. Nowicka serwując różne smako-
łyki.

Warsztaty prowadzone były w porozumieniu z Komendą 
Hufca Pracy w Polkowicach, reprezentowaną przez pa-
nią Marię Bardon. Projekt realizowany był przy wspar-
ciu środków z budżetu Gminny w ramach Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Przeciwdziałania Narkomanii. 

Biblioteka w Sieroszowicach
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od 9 lipca do 19 sierpnia Gminny Ośrod-
ku Kultury w Radwanicach realizował 

wakacyjny projekt DO(SZTuKO)WANI, do-
finansowany ze środków Narodowego Cen-
trum Kultury w ramach programu Kultura
-Interwencje 2018.

W ramach projektu odbyły się warsztaty arty-
styczne, dwa spektakle teatralne dla dzieci, zo-
stały również otwarte cztery świetlice wiejskie 
z terenu Gminy Radwanice.
 
W budynku GOK raz w tygodniu odbywały 
się warsztaty artystyczne, dzięki którym ich 
uczestnicy poznali kilka nowych technik ręko-
dzielniczych. Warsztaty były przeznaczone dla 
różnych grup wiekowych. Panie skorzystały  
z zajęć z decoupage'u gdzie wykonały piękne 
deseczki ozdobne oraz z zajęć z szydełkowania, 
na których stworzyły wyjątkowe serwetki na 
stół. W ofercie znalazły się również warsztaty 
ze scrapbooking'u przeznaczone dla rodziców 
z dziećmi, na których uczestnicy wykonali nie-
zwykłe kartki okolicznościowe. Dzieciom za-
proponowano również zajęcia karaoke, zajęcia 
plastyczne, podczas których wykonały śliczne 
zawieszki na klucze, oraz zajęcia rytmiczne, 
które pozwoliły im zapoznać się z instrumen-
tami perkusyjnymi i ich brzmieniem.   

W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się dwa 
przedstawienia teatralne dla dzieci. 20 lipca 
wystąpił Teatr Rozrywki Trójkąt, a 17 sierpnia 
zawitał Teatr Kultureska. Aktorzy z Teatru Roz-
rywki Trójkąt w trakcie spektaklu „Wielka ta-
jemnica” wraz z dziećmi rozwiązywali zagadkę 
zaginięcia kotki o imieniu „Bomba”. Dzieci bra-
ły czynny udział w prowadzonym przez detek-
tywa Filipa Filipowskiego  dochodzeniu. Dzięki 
pomocy dzielnych uczestników kotka się odna-

lazła. Teatr Kultureska 
zaprosił zgromadzonych 
widzów na „Bajeczną 
Fiestę”, którą  popro-
wadził Jelonek Bronek, 
Biedronka Ilonka oraz 
Pszczółka Julka. Zabawa 
trwała  wśród kolorowej, 
kwiatowej scenografii. 
Poza tańcami i konkursa-
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mi, mali widzowie dowiedzieli się wielu rzeczy 
na temat segregacji odpadów, dzięki czemu sta-
li się SuperEkoBohaterami. Dzieci brały czynny 
udział w przedstawieniach, pomagały aktorom 
na scenie, skakały i tańczyły oraz odpowiadały 
na pytania. Spektakle dostarczyły uczestnikom 
mnóstwo pozytywnej energii i nowych wrażeń.

Na świetlicach wiejskich w Jakubowie, Kłęba-
nowicach, Nowej Kuźni i Przesiecznej raz w ty-
godniu odbywały się warsztaty dla dzieci oraz 
dorosłych. Wśród zapewnionych przez anima-
torki atrakcji znalazły się m.in. zajęcia tereno-
we w postaci wycieczek rowerowych, ognisk  
i biwaków, spotkanie z policjantem, który wyja-
śnił jak bezpiecznie spędzić wakacje, mnóstwo 
zajęć plastycznych, jak np. malowanie prze-
strzenne, gniotki, robienie dekoracji do domu,  
a także inne rozrywki takie jak duże bańki my-
dlane, balonowe zwierzęta czy projekcje bajek.
 
DO(SZTUKO)WANE wakacje były pełne atrak-
cji, pozwoliły uczestnikom  rozwinąć zdolności 
artystyczne, umiliły wolny czas oraz wzboga-
ciły wakacje spędzane w domu.

Zajęcia w Przesiecznej

Zajęcia w Nowej Kuźni

Zajęcia w Kłębanowicach

Zajęcia w JakubowieZajęcia  scrapbooking

Zajęcia decoupage

GOK w Radwanicach
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NAGRODA DLA ODDZIAŁu TPD 
W RADWANICACh

PANI IZABELA JOKIEL – LAuREATKą STATuETKI 
„nADe WszystKO DZIECKO”

Oddział Okręgowy TPD w Legnicy przyznał imprezie pn. „X Bieg ku Pamięci  
Św. Jana Pawła II” tytuł ” Największe przedsięwzięcie promujące TPD”. 

Nagrodę odebrała prezes Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach p. Izabel Jokiel 
podczas Gali podsumowującej działalność Oddziału Okręgowego TPD w Legnicy w 
r. szk. 2017/2018, która odbyła się 20 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kultury 
w Legnicy.

Laureatką Legnickiej Statuetki TPD „Nade Wszystko 
Dziecko” została p. Izabela Jokiel – prezes Zarządu  

Gminnego TPD w Radwanicach. 

To druga statuetka w naszej gminie. Właścicielem pierw-
szej jest p. Marian Kobzda – obecnie wiceprezes Zarządu 
Gminnego TPD w Radwanicach . Nagroda została wręczo-
na podczas V Forum Laureatów Legnickiej Statuetki „Nade 
Wszystko Dziecko”, które odbyło się 26 maja w CKU w Le-
gnicy.

Pani Izabela Jokiel podczas wręczania statuetek.TPD w Radwanicach

TPD w Radwanicach

W  piękną słoneczną sobotę, 8 września 
br. w m. Nowa Kuźnia, odbył się Turniej 

Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Radwa-
nice. 

W turnieju udział wzięło 5 drużyn z gminy 
Radwanice (OSP Nowa Kuźnia, OSP Buczyna, 
OSP Łagoszów Wielki, OSP Sieroszowice i OSP 
Radwanice). W przerwach między meczami  
swoje taneczne umiejętności zaprezentował ze-
spół taneczny „Cykady” z Przemkowa. Ponadto 
odbył się pokaz „Zumby” w wykonaniu miesz-
kańców. Głównym organizatorem turnieju było 
sołectwo wsi Nowa Kuźnia. Wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gra-
tulujemy! 

W Turnieju poszczególne miejsca zajęli:
1 miejsce - OSP Nowa Kuźnia 
2 miejsce - OSP Radwanice
3 miejsce – osP sieroszowice
Najlepszym zawodnikiem turnieju został gracz  
z OSP Nowa Kuźnia pan Adrian kawecki.

TuRNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W NOWEJ KuźNI
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    TERMINARZ ROZGRyWEK KLuBÓW SPORTOWyCh

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 11.08.2018              Zryw Kłębanowice Płomień Radwanice 1:1

2. 19.08.2018 Płomień Radwanice KS Legnickie Pole 2:5

3. 25.08.2018 Zawisza Serby Płomień Radwanice 4:4

4. 01.09.2018 Płomień Radwanice Kuźnia Jawor 1:1

5. 08.09.2018 Zamet Przemków Płomień Radwanice 1:1

6. 16.09.2018 Płomień Radwanice Konfeks Legnica 1:2

7. 23.09.2018 Czarni Rokitki Płomień Radwanice

8. 29-30.09.2018 Płomień Radwanice Odra Chobienia

9. 6-7.10.2018 Chojnowianka Chojnów Płomień Radwanice

10. 13-14.10.2018 Płomień Radwanice Iskra Księginice

11. 20-21.10.2018 Pogoń Góra Płomień Radwanice

12. 27-28.10.2018 Płomień Radwanice Iskra Kochlice

13. 3-4.11.2018 Kaczawa Bieniowice Płomień Radwanice

14. 10-11.2018.2018 Płomień Radwanice Huta Przemków

15. 17-18.11.2018 GKS Męcinka Płomień Radwanice

KLASA OKRĘGOWA 2018/2019- GRUPA LEGNICA

KLASA A 2018/2019 - GRUPA LEGNICA 1

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 11.08.2018    KS Zadzior Buczyna Dragon Jaczów 0:4

2. 18.08.2018 KS Zadzior Buczyna   Stal II Chocianów 1:0

3. 26.08.2018   Victoria Parchów KS Zadzior Buczyna 3:3

4. 02.09.2018 KS Zadzior Buczyna Victoria Siciny 2:1

5. 09.09.2018 Sokół Jerzmanowa KS Zadzior Buczyna 5:4

6. 15.09.2018 KS Zadzior Buczyna Orzeł Czerna 2:2

7. 23.09.2018 Mieszko Ruszowice KS Zadzior Buczyna

8. 30.09.2018 KS Zadzior Buczyna LZS Ostaszów

9. 07.10.2018 KS Łagoszovia Łagoszów KS Zadzior Buczyna

10. 14.10.2018 KS Zadzior Buczyna Korona Czernina

11. 21.10.2018 LZS Komorniki KS Zadzior Buczyna

12. 28.10.2018 KS Zadzior Buczyna Kalina Sobin

13. 04.11.2018 Gwardia Białołęka KS Zadzior Buczyna

14. 11.11.2018 KS Zadzior Buczyna  Górnik Lubin

15. 18.11.2018 Fortuna Obora KS Zadzior Buczyna

Płomień Radwanice

lzs zadzior 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 

Nowy Zarząd KS Płomień Radwanice

Informujemy, że zmienił się Zarząd w Klubie Sportowym Płomień Radwanice. Na stanowisku Prezesa Klubu pana Rado-
sława Żytę zastąpił pan szymon nyczka. Pierwszym wiceprezesem Klubu został pan Paweł Nazar, drugim wicepreze-
sem pan marcin sobczak. Ówczesnego Skarbnika Klubu pana Romana Husar zastąpiła pani Anna nazar. Sekretarzem 
został pan mateusz Adamczyk. Członkami Zarządu zostali panowie: Piotr Brzeziński, Krzysztof Barczak.
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C h W I L A  R E L A K S u  -  K R Z y ż Ó W K A WyNIKI KRZyżÓWKI  
z BIuletynu nR 14

W poprzednim numerze „Biu-
letynu” hasło prawidłowo roz-
wiązanej krzyżówki  brzmiało: 
„Nic szybciej nie postarza czło-
wieka niż częste myślenie o tym 
że się starzeje”. Spośród prawi-
dłowo nadesłanych rozwiązań 
wylosowane zostały 3 osoby, 
które otrzymały w nagrodę to-
ster/czajnik bezprzewodowy/
dzbanek  filtrujący. W losowa-
niu najwięcej szczęścia miały  
pane:  Małgorzata Krakowiak 
i Dorota mila oraz pan stani-
sław Nenko z Radwanic. Gra-
tulujemy!

KRZyżÓWKA  
nR 15 

Odpowiedzi prosimy wysyłać 
na adres: urząd Gminy Radwa-
nice, ul. Przemysłowa 17, 59-
160 Radwanice, (na kartkach 
pocztowych z naklejonym ku-
ponem i dopiskiem „Krzyżówka 
- Biuletyn nr 15”). Wśród osób, 
które nadeślą prawidłowe 
rozwiązania rozlosujemy 3 
nagrody niespodzianki. na 
rozwiązania czekamy do 31 
października 2018 r. (rozwią-
zania mogą przesyłać wszyscy 
mieszkańcy Gminy Radwanice). 
Udział w konkursie jest jedno-
znaczny z wyrażeniem zgody na 
publikację danych osobowych 
(imienia i nazwiska) zwycięzcy 
konkursu w kolejnym wydaniu 
Biuletynu.

Zwycięzcą wakacyjnej krzy-
żówki dla dzieci, której hasło 
brzmiało: „Wakacyjna przygo-
da” została Maja Pochylska  
z Radwanic, która w nagrodę 
otrzymała zestaw gier planszo-
wych. Gratulujemy. 

R O Z W I Ą Z A N I E :
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