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Pozdrawiam
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

W ramach tegorocznego budżetu Gmina zaplanowała przeprowadzenie postępowań w celu wyboru wykonawcy dla 
następujących przedsięwzięć inwestycyjnych.

plan postępowań publicznych na 2019 rok

Lp. przedmiot postępowania
1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów.

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Jaworowej w Radwanicach.

3. Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borów, działka nr 190.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kalinowej w Radwanicach.

5. Budowa parkingu na działce nr 214/2 wraz z przebudową drogi gminnej dz. nr 493 przebudową kanalizacji deszczowej wraz 
z budową chodników oraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych w drodze powiatowej 1143 D oraz budową chodnika wzdłuż 
drogi gminnej dz nr 494/4,493.

6. Przebudowa ul. Wiejskiej w zakresie budowy zjazdu na drogę krajową nr 12 .

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Stolarskiej w Radwanicach.

8. Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przesieczna, działki nr 260/2, 151/1, 152/5.

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radwanicach, działka nr 257/10.

10. Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łagoszów Wielki, działka nr 508/3.

11. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Lipinie oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń handlowych na świetlicę 
wiejską.

12. Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba.

13. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku Domu Kultury w Radwanicach.

14. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Drożów -Drożyna.

15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach zadania „Budowa drogi gminnej od przedłużenia drogi w ul. Włó-
kienniczej (działka nr 484) do wpięcia do drogi krajowej nr 12 (działka nr 787) w Radwanicach wraz ze ścieżka pieszo rowero-
wa, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej, siecią wodociągową i oświetleniem”.

Szanowni Państwo

 Uruchomiliśmy „Bazę gruntów” przeznaczonych pod zabudowę, 
która umożliwia dostęp do informacji na temat działek budowlanych 
przeznaczonych do sprzedaży na terenie naszej gminy. „Baza gruntów” 
to również miejsce, gdzie mogą Państwo zamieścić swoją ofertę sprzeda-
ży nieruchomości gruntowej. Serdecznie zapraszam do korzystania z tej 
możliwości. Zakładkę o tej nazwie znajdą Państwo na stronie interneto-
wej Gminy Radwanice. 
 W tym roku, przygotowaliśmy dla Państwa konkurs na „Najpięk-
niejszy ogród w Gminie Radwanice”. Jeśli posiadają Państwo ogród, któ-
ry powstał z pasji i budzi podziw wśród znajomych lub bliskich, zgłoście 
go do naszego konkursu.  Zachęcam wszystkich mieszkańców do dbania  
o swoje posesje i ogrody, które nie tylko są dla nas miejscem wypoczynku, 
ale także wpływają na estetykę i wygląd naszego otoczenia.

 Trwa nabór w programie „Czyste powietrze”, w ramach którego mogą Państwo pozyskać dotację 
m.in. na wymianę źródeł ciepła lub termomodernizację budynków. Proszę o zapoznanie się z programem 
i skorzystanie z dofinansowania. 
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baza działek budowlanych na sprzedaż 
   - zgłoś swoją nieruchomość do sprzedaży !

dz. nr 119/3 i dz. nr 113/7 w Kłębanowicach

Gmina Radwanice oferuje na sprzedaż atrakcyjne działki bu-
dowlane zlokalizowane w miejscowościach Kłębanowice, Nowy 
Dwór i Buczyna

Działki do sprzedaży to:
1. dz. nr 119/3 położona w m. Kłębanowice o pow. 0,1153 ha
2. dz.  nr 113/7 położona w m. Kłębanowice o pow. 0,1025 ha 
3. dz. nr 30/2 położona w m. Nowy Dwór o pow. 0,1200 ha 
4. dz. nr 27 położona w m. Nowy Dwór o pow. 1,33 ha 
5. dz. nr 338/10 położona w m. Buczyna o pow. 0,1281 ha

6. dz. nr 338/11 położona w m. Buczyna o pow. 0,1281 ha
7. dz. nr 338/13 położona w m. Buczyna o pow. 0 1085 ha
8. dz. nr 338/14 położona w m. Buczyna o pow. 0,1104 ha
9. dz. nr 338/15 położona w m. Buczyna o pow. 0,1081 ha
10. dz. nr 338/16 położona w m. Buczyna o pow. 0,1059 ha
11. dz. nr 338/17 położona w m. Buczyna o pow. 0,1052 ha

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości można uzyskać pod 
nr tel.: 76 83 11 436, lub w Urzędzie Gminy w Radwanicach u pani 
Darii Ciosek w biurze nr 9.

dz. nr 27 i dz. nr 30/2 w Nowym Dworze

dz. nr 338/11, 338/10, 338/13, 
338/14, 338/15, 338/16, 338/17 w 
Buczynie

Gmina Radwanice uruchomiła bazę gruntów przeznaczonych pod zabudowę. Na stronie interne-
towej www.radwanice.pl pojawiła się zakładka zatytułowana: Działki budowlane na sprzedaż. 

Jeżeli są Państwo w posiadaniu takich działek i chcą je sprzedać - prosimy o zgłoszenie się do 
Urzędu Gminy. Umieścimy Państwa ofertę  w naszej bazie, by ułatwić kontakt Państwa z poten-

cjalnym inwestorem. 

Główny widok strony internetowej www.radwanice.pl

zakładka 
na stronie 

internetowej 
gminy 

radwanice
działki 

budowlane 
na sprzedaż

W celu uzyskania szczegółowych informacji w tej kwestii,  prosimy kontaktować się z pracownikiem 
Urzędu Gminy panią Darią Ciosek pod nr tel. 76 83 11 436 lub e-mail daria.ciosek@radwanice.pl
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sesje rady gminy

Od początku roku Radni Gminy Radwanice oraz zaproszeni goście czterokrotnie uczestniczyli w posiedzeniu Sesji 
Rady Gminy. Obrady zwoływane były w trybie zwyczajnym, a podejmowane uchwały omawiane wcześniej na wspól-

nym posiedzeniu komisji. Poniżej prezentujemy wykaz uchwał podjętych podczas sesji w dniu: 28 grudnia 2018 r., 11  
i 27 lutego, oraz 28 marca br.

28 grudnia 2018 r. 

• uchwała nr II/10/18 
w sprawie zmiany WPF,
• uchwała nr II/11/18 
w sprawie zmiany budżetu gminy 
na 2018r.,
• uchwała nr II/12/18 
w sprawie WPF na lata 2019-2033,
• uchwała nr II/13/18 
w sprawie budżetu gminy na 2019 r.,
• uchwała nr II/14/18 
w sprawie regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków,
• uchwała nr II/15/18 
w spra-wie Programu Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Narkomanii na 2019r.,
• uchwała nr II/16/18 
w spra-wie Gminnego Programu Przeciw-
działania Przemocy,
• uchwała nr II/17/18 
w spra-wie wyborów sołtysów i rad sołec-
kich,
• uchwała nr II/18/18 
w spra-wie ekwiwalentu pieniężnego dla 
strażaków,
• uchwała nr II/19/18 
w spra-wie kryterium dochodowego do do-
żywiania uczniów na lata 2019-2023.

Treści uchwał oraz nagrania z sesji znajdą Państwo na stronie internetowej gminy Radwa-
nice w zakładce: Gmina Radwanice -  Rada Gminy - Archiwum Video Sesji Rady Gminy

27 luty 2019 r.

• uchwała nr IV/29/19 w sprawie sieci szkół 
podstawowych.
• uchwała nr IV/30/19 w sprawie zmiany bu-
dżetu gminy na 2019 rok.
• uchwała nr IV/31/19 w sprawie partnerstwa 
w projekcie źródeł ciepła.
• uchwała nr IV/32/19 w sprawie pomocy rze-
czowej dla powiatu.
• uchwała nr IV/33/19 w sprawie nadania na-
zwy ulicy.
• uchwała nr IV/34/19 w sprawie odpłatności 
bezdomnych za schronisko.

11 luty 2019 r.

• uchwała nr III/20/19 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.
• uchwała nr III/21/19 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 
mieszkalnych.
• uchwała nr III/22/19 
w sprawie programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi.
• uchwała nr III/23/19 
w sprawie zmiany uchwały o stypendiach 
dla uczniów.
• uchwała nr III/24/19 
w sprawie odpłatności za umieszczanie  
w schronisku.
• uchwała nr III/25/19 
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych.
• uchwała nr III/26/19 
w sprawie dotacji dla powiatu polkowickie-
go.
•  uchwała nr III/27/19 
w sprawie zmiany uchwały o finansowaniu 
sportu.
• uchwała nr III/28/19 
w sprawie lokalizacji przystanku autobuso-
wego.

Na mocy podjętej uchwały Rady Gminy z dnia 27 lutego 2019 r. dwie 
drogi gminne o numerach geodezyjnych 492 i 494/4 w Radwanicach 

otrzymały nazwę jako ulica Truskawkowa. 

Ulica ta zlokalizowana jest prostopadle do ulicy Przemysłowej na wysoko-
ści transformatora, przecina ulicę Szkolną i kończy się na ulicy Sportowej. 
Utworzenie tej ulicy porządkuje nazewnictwo ulic oraz wpisuje się w osie-
dle nadanych już nazw ulic prostopadłych do ulicy Szkolnej tj.  Poziomkowej  
i Malinowej.

nowa ulica w radwanicach
ul. Przemysłowa

ul. Szkolna

ul. Sportowa

ul. Truskawkowa

Józef Machera

Zuzanna Tryler

28 marca 2019 r.

• uchwała nr V/35/19 w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Radwanice
• uchwała nr V/36/19 w sprawie zmiany 
budżetu Gminy na 2019 rok
• uchwała nr V/37/19 w sprawie ustano-
wienia zasad przysługiwania diety sołty-
som, 
• uchwała nr V/38/19 w sprawie uchwale-
nia zmiany w Programie usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest.



Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 5

wójt gminy radwanice, serdecznie zaprasza 
do udziału w konkursie:
 NaJPięKNiEJSZy oGRóD 
    W GMiNiE RaDWaNiCE

Jeśli masz ogród, który powstał z pasji 
i budzi podziw wśród znajomych czy bliskich, 

zgłoś go do naszego konkursu!

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zrobić  trzy zdjęcia najład-
niejszych miejsc w Waszym ogrodzie i wypełnić kartę zgłoszenia.  

Tak przygotowany materiał należy dostarczyć osobiście do Urzędu Gmi-
ny lub przesłać na e-mail: sekretariat@radwanice.pl lub pocztą na adres: 
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice z dopi-
skiem „Najpiękniejszy ogród w Gminie Radwanice”. Na zgłoszenia czekamy 
do 15 lipca 2019r .

Komisja konkursowa będzie dokonywać oceny na podstawie wizji lokalnej 
ogrodu w miesiącu lipiec-sierpień br.  Komisja oceni, jak zaprojektowane są 
Państwa ogrody, gdzie lubicie odpoczywać i jakie sadzicie w nich rośliny.

Ocenie będą podlegać między innymi: układ przestrzenny ogrodu, różnorodność 
roślin, dekoracyjność, zagospodarowanie ogrodu, estetyka części reprezentacyj-
nej, gospodarczej i rekreacyjnej, pomysłowość, funkcjonalność, czy ogród został 
zaprojektowany samodzielnie, czy ogród został wykonany samodzielnie.

na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody 
w postaci Voucherów pieniężnych!

za zajęcie 
i miejsca – 1000,00 zł.
ii miejsca – 700,00 zł.
iii miejsca – 500,00 zł.
Ponadto, każdy uczestnik naszego konkursu 
otrzyma dyplom i upominek.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 
nastąpi podczas Dożynek Gminnych, 25 sierpnia br.
Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie www.radwanice.pl
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gminne centrum obsługi inwestora i eksportera 
w gminie radwanice

Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera to wy-
specjalizowane jednostki działające zgodnie ze stan-

dardami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. 

Na Dolnym Śląsku powstała pierwsza w Polsce regionalna 
sieć promocji gospodarczej. Tworzy ją dziesięć gmin, w tym 
m. in. Gmina Radwanice. Taka wyspecjalizowana jednostka 
zajmuje się przygotowaniem ofert inwestycyjnych, promo-
cją obszarów inwestycyjnych oraz obsługą inwestora od po-
czątku inwestycji aż po jej zakończenie. Ważnym aspektem 
tworzenia GCOiE było przeszko-
lenie kadry urzędników odpo-
wiedzialnych za przygotowanie 
i promocję ofert inwestycyjnych. 
Był to proces długotrwały, po-
nieważ przez niemal rok oprócz 
szkoleń gmina uczestniczyła w 
audytach inwestycyjnych prze-
prowadzanych przez ekspertów 
z Dolnośląskiej Agencji Współ-
pracy Gospodarczej. 

W Urzędzie Gminy w Radwanicach Gminne Centrum obsłu-
gi inwestora i Eksportera znajduje się na piętrze budynku w 
biurze nr 9. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować 
osobiście w biurze, telefonicznie  pod nr 76 83 11 436 lub też 
drogą mailową daria.ciosek@radwanice.pl.

budżet gminy na 2019 rok

Daria Ciosek

plan wydatków budżetu: 32.845.585,20 zł

Pozostałe wydatki: 9%

inwestycje: 35%

„Janosikowe”: 4% Pomoc społeczna i zdrowie: 16%

administracja 
publiczna: 9%

Kultura i sport: 3%

oświata 24%
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dotacja na siłownię w strogoborzycach

dotacja na ruiny pałacu w jakubowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn. „Utworzenie siłowni plenerowej w miejscowości Strogoborzyce” mająca na celu integrację oraz rekreację społeczności lokalnej poprzez 
utworzenie siłowni plenerowej jako infrastruktury rekreacyjnej oraz miejsca spotkań mieszkańców i grup defaworyzowanych współfinansowana jest  
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010

Dnia 15.02.2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD 
Wzgórza Dalkowskie Stowarzyszenie „Pomagamy 

Razem” podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.: 
„Utworzenie siłowni plenerowej w miejscowości Strogo-
borzyce”. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 34 335,00 zł  
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro-

gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Celem operacji jest integracja oraz rekreacja społeczności 
lokalnej poprzez utworzenie siłowni plenerowej jako infra-
struktury rekreacyjnej oraz miejsca spotkań mieszkańców 
i grup defaworyzowanych. Infrastruktura utworzona w ra-
mach realizacji projektu będzie ogólnodostępna i będą z niej 
mogli korzystać bezpłatnie wszyscy mieszkańcy wsi Stro-
goborzyce oraz pobliskich miejscowości. Planowany termin 
zakończenia zadania przewidziany został na koniec maja br.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja pn. „Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. Jakuba” mająca na 
celu ochronę zabytkowego pałacu w Jakubowie (Gmina Radwanice) przed dalszym niszczeniem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi oraz zacho-
wanie budowli w stanie trwałej ruiny poprzez zabezpieczenie i udostępnienie turystom przemierzającym Dolnośląski Szlak Św. Jakuba współfinan-

sowana jest  ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010

Informujemy, że 11.01.2019 r. w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Dolnośląskiego Wójt Gminy Radwa-

nice podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: 
„Poprawa stanu zabytkowych ruin pałacu w Jakubowie 
celem udostępnienia turystom Dolnośląskiego Szlaku Św. 
Jakuba” na kwotę 500 000,00 zł. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
dla operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa trady-
cyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010. Całkowita wartość 
projektu to 969 975,23 zł. Celem operacji jest ochrona za-
bytkowego pałacu w Jakubowie (Gmina Radwanice) przed 
dalszym niszczeniem i zagrożeniem dla bezpieczeństwa lu-

dzi oraz zachowanie budowli w stanie trwałej ruiny poprzez 
zabezpieczenie i udostępnienie turystom przemierzającym 
Dolnośląski Szlak Św. Jakuba. W efekcie poprawiony zosta-
nie stan zabytkowych ruin pałacu poprzez zakres prac obej-
mujący zabezpieczenie obiektu przed zawaleniem i dalszym 
zniszczeniem, zagospodarowanie jego przestrzeni oraz 
umiejscowienie tablic historycznych,  co z pewnością wpły-
nie na uzyskanie przez zabytkowy obiekt nowych funkcji hi-
storycznych, edukacyjnych i promujących nasz region.

Małgorzata Stroka

Małgorzata Stroka
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Drodzy mieszkańcy. Trwa okres rozliczeniowy podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Prawie 40% podatku PIT, który płacimy trafia do budżetu gminy, w której mieszkamy!

rozlicz pit-37 i wspieraj gminę radwanice

Co zrobić, by zostawić swoje podatki w gminie, z którą czu-
jemy się najbardziej związani? Wystarczy w zeznaniu podat-
kowym wskazać gminę Radwanice jako miejsce zamieszka-
nia i do właściwego jej urzędu skarbowego wysłać swój PIT. 

Im więcej osób w zeznaniu podatkowym wpisze gminę 
Radwanice jako swoje miejsce zamieszkania, tym więcej po-
datków wpłynie do jej budżetu! Zwiększone dochody gminy, 
to więcej zrealizowanych inwestycji! 

Warto mieć świadomość, że środki z Państwa podatku do-
chodowego to realizacja inwestycji, które wspierają rozwój 
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 przekazana do gminy, w której zo-
stał rozliczony PiT. W gminie Radwanice mieszka bardzo wie-
le osób, które są zameldowane na terenie innych gmin i tam 
płacą podatek. Pieniądze, które mogłyby wpłynąć na poprawę 
jakości życia mieszkańców, nie trafiają do jej budżetu. Dlatego 
zachęcamy, do zameldowania się w naszej gminie lub do wpi-
sania w zeznaniu podatkowym gminę Radwanice jako miejsce 
zamieszkania!

Rozliczając PIT-37 współfinansujesz: edukację, sport, kulturę, pomoc społeczną, rozwój infrastruktury i wiele innych.

jeśli chcesz za swoje pieniądze jeździć po lepszych 
drogach na terenie naszej gminy, chodzić po nowych 

chodnikach, pomóc w remontach i wyposażeniu 
m.in. szkół wystarczy, że:

zameldujesz się  
w naszej gminie

zaktualizujesz 
swoje dane w Urzędzie 

Skarbowym, wybierając 
gminę Radwanice jako miejsce 

swojego zamieszkania

lub

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!

TU  MIESZKAM  TU  PŁACĘ  PODATKI

Rozlicz się 
za 2018 rok 

wpisując w rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT 

adres swojego 
zamieszkania.

Więcej informacji: 
Urząd Gminy Radwanice 

referat obywatelski 
ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice 

tel. 76 7592015
www.radwanice.pl

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek: 7:30 - 15:30
Środa: 8:00 - 16:00

Wspólnie z nami miej wpływ na rzeczywistość wokół siebie!
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nowy dyrektor gminnego ośrodka kultury

struktura organizacyjna urzędu gminy po zmianach

Informujemy, iż od 1 marca 2019 r. nastąpiły zmiany  
w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy.

W związku z przejściem Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego do pracy w Urzędzie Miejskim w Głogowie wystą-

pił wakat na tym stanowisku. Zgodnie z ustawą o pracow-
nikach samorządowych Wójt Gminy ma możliwość awanso-
wania pracowników Urzędu na inne stanowiska urzędnicze 
i skorzystał z tej możliwości awansując Inspektora panią 
martę młodecką na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cy-

W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego Dy-
rektora Gminnego Ośrodka Kultury, Wójt Gminy ogłosił kon-

kurs na ww. stanowisko. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, na roz-
mowę  kwalifikacyjną zaproszono trzech kandydatów. Komisja kon-
kursowa na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach, 
wybrała pana bartosza hejmej z Głogowa. Nowy Dyrektor GOK 
przejął obowiązki z dniem 1 marca 2019 r.

Pan Bartosz Hejmej 
Dyrektor Gminnego ośrodka Kultury w Radwanicach.

wilnego tworząc tym samym wakat na stanowisku 
ds. wymiaru podatków lokalnych. Po ogłoszeniu 
naboru na to stanowisko zatrudniony został Pan  
miłosz konieczny. 

Józef Machera

Józef Machera

dotacje na rozwój sportu

dotacja dla osp radwanice

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy od 2016 roku udzielane 
są dotacje na finansowanie rozwoju sportu. 

Do 2018 roku dotacje przyznawane były klubom sportowym 
a od 2019 roku dołączone zostały również stowarzyszenia. 
W budżecie gminy na finansowanie zadań z zakresu sportu  
w 2019 roku na dotacje przeznaczona została kwota 
134.000,00 zł w tym: 124.000,00 zł na zadania dla klubów 
piłki nożnej oraz 10.000,00 zł na działalność szkółki kolar-
skiej MTB. 

W wyniku naboru wniosków dotację otrzymały:
1/ klub sportowy „płomień” radwanice – 67.000,- zł.
2/ klub sportowy „zadzior” buczyna   – 57.000,- zł.
3/ stowarzyszenie asi „bez balastu”   – 10.000,- zł.

Ochotnicza Straż Pożarna otrzyma od Sta-
rostwa Powiatowego w Polkowicach dota-
cję w kwocie 30.000,00 zł na zakup lekkie-
go samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

Jednostka OSP Radwanice włączona jest do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go i stanowi pierwszą linię reagowania w 
miejscu wystąpienia zagrożeń. Zakup pojaz-

du usprawni działania ratownicze jednostki  
i pozwoli na szybszą i sprawniejszą pomoc 
poszkodowanym, szczególnie w ratowa-
niu życia i zdrowia ludzkiego, jak również  
w zwalczaniu zagrożeń takich jak: pożary, 
powodzie, czy inne klęski żywiołowe.

Józef Machera

Jolanta Mielnik
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budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. stolarskiej w radwanicach

budowa chodnika przy ul. szkolnej w radwanicach

Dnia 6 marca br. zawarto umowę na budowę sieci kana-
lizacji sanitarnej wzdłuż ul. Stolarskiej w Radwanicach. 

Jest to drugi etap inwestycji przebudowy drogi łączącej ul. Prze-
mysłową z ul. Rolną. Wykonawcą robót została firma MARCO 
Marek Bereś z Miłakowa w pobliżu Nowego Miasteczka. Inwe-
stycja polega na wybudowaniu nowego końcowego - czyli przed 
samą oczyszczalnią ścieków – kolektora kanalizacji sanitarnej. 
Odcinkiem tym płyną ścieki z dużej części Radwanic, oprócz 
tego z miejscowości Jakubów, Borów, Dobromil, Przesieczna i Ła-
goszów Wielki. Jego budowa umożliwi wyłączenie z eksploatacji 
starego, mocno wyeksploatowanego odcinka sieci co znacznie 
powinno poprawić wydajność odprowadzania ścieków. W zakres 
robót wchodzi wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z rur 400 
PVC o łącznej długości 342 metrów oraz 13 sztuk studni kanali-
zacyjnych betonowych DN1200. Zakładany koszt budowy wyno-
si około 240.000,00 zł. 

Na początku marca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we WITEK z Głogowa rozpoczęło prace związane z bu-
dową odcinka chodnika w Radwanicach w ciągu drogi 
gminnej (ul. Szkolnej) od skrzyżowania z ul. Polną do ist-
niejącego chodnika przy skrzyżowaniu z drogą powiato-
wą (ul. Przemysłową). 

Z końcem marca przedsiębiorstwo zakończyło budowę od-
cinka chodnika od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowa-
nia z ul. Przemysłową w Radwanicach. Wykonano chodnik z 

kostki betonowej o długości 85 m wraz ze zjazdami do pose-
sji. Budowa chodnika przyczyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu pieszych w tym rejonie Radwanic. koszt inwe-
stycji wyniósł 32.210,40 zł.

Marek Woźniak

Honorata Perłakowska-Leszczak

fot. przed realizacją zadania                   fot. po realizacji zadania
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budowa chodnika przy drodze krajowej nr 12 
oraz zjazdu na ul. wiejską w radwanicach

zabezpieczanie ruin zabytkowego pałacu w jakubowie

W lutym br. podpisano umowę z Firmą Budowlaną 
FOBIS sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie na wykonanie 

przebudowy ul. Wiejskiej w zakresie wykonania zjazdu 
na drogę krajową nr 12 wraz z budową odcinka chodnika 
przy ul. Głogowskiej w Radwanicach. 

W ramach powyższego zadania zostanie wykonany zjazd  
z drogi krajowej na ul. Wiejską, dodatkowe przejście dla pie-
szych oraz odcinek chodnika pomiędzy ul. Różaną i ul. Iryso-
wą. Wymieniony zostanie odcinek sieci wodociągowej oraz 
kanalizacji deszczowej biegnący pod drogą, zamontowane 
bariery ochronne oraz wykonane oznakowanie pionowe  

i poziome. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo 
ruchu pieszych oraz pozwoli na usprawnienie komunikacji 
mieszkańców pobliskiego osiedla mieszkaniowego. Koszt 
zadania wyniesie przeszło 240.000,00 zł. i zostanie w pełni 
sfinansowany ze środków własnych gminy. Przewidywany 
termin zakończenia zadania - maj 2019 r.

W kwietniu br. planowane jest rozpoczęcie zabezpie-
czania ruin zabytkowego pałacu w Jakubowie. 

W ramach poprawy stanu zabytku zostaną wykonane prace 
zabezpieczające przed dalszym niszczeniem i zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa ludzi oraz wyprofilowanie terenu wo-
kół zabytku. Na ternie przed obiektem zabytkowym staną 
również tablice informacyjne o historii obiektu oraz z wizu-
alizacją stanu historycznego pałacu. Całkowity koszt wyko-
nania robót szacowany jest na ok. 900.000,00 zł. z czego 

500.000,00 zł pozyskano z PROW 2014-2020, natomiast po-
została cześć zostanie sfinansowana z budżetu gminy.

Honorata Perłakowska-Leszczak

Honorata Perłakowska-Leszczak

Nowy chodnik pomiędzy ul. Różaną i ul. irysową
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przebudowa ul. przemysłowej oraz ul. szkolnej 
wraz z budową parkingu w radwanicach

progi zwalniające w gminie radwanice

W ostatnim czasie, coraz częściej wpływają do Urzędu 
Gminy wnioski mieszkańców w sprawie montażu 

progów zwalniających na drogach.

 Każdorazowo, wnioski tego typu przekazywane są do Staro-
stwa Powiatowego w Polkowicach, gdzie podczas posiedze-

nia Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wniosek 
poddawany jest dyskusji. Komisja po wnikliwej analizie po-
dejmuje decyzję co do zasadności montażu progu zwalniają-
cego. Komisja bada sytuację, tj. na przykład sprawdza czy we 
wskazanym miejscu jest oświetlenie drogowe bądź ewentu-
alnie czy jest możliwość zamontowania takiego, przedstawi-

anna Prokop

ciel Policji przytacza dane dotyczące zaist-
niałych dotychczas incydentów drogowych 
w danej lokalizacji. Po wnikliwej analizie po-
dejmowana jest decyzja. W ostatnim czasie 
Komisja pozytywnie uzgodniła zmianę loka-
lizacji progu zwalniającego w miejscowości 
Nowa Kuźnia.

Próg zwalniający w Nowej Kuźni

Honorata 
Perłakowska-Leszczak

Dnia 5 kwietnia br. podpisano umowę z Firmą RAGEN 
sp. z o.o. z Głogowa na wykonanie przebudowy drogi 

powiatowej - ul. Przemysłowej oraz drogi gminnej wraz  
z budową parkingu przy ul. Szkolnej. 

W ramach zawartej umowy wzdłuż drogi powiatowej 
wybudowane zostaną miejsca postojowe oraz chodnik ze 
zjazdami do posesji. Przy ulicy Szkolnej powstanie parking  
o nawierzchni z kostki betonowej, natomiast droga gminna 
zyska nową nawierzchnię bitumiczną oraz chodnik dla pieszych 
wraz z indywidualnymi zjazdami na posesje. W pasie obydwu 
dróg zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa 
wraz z odprowadzeniem wód opadowych do cieku Młynówka.
Realizacja inwestycji przyczyni się do znacznej poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych na tym terenie.
Koszt zadania wyniesie przeszło 1.350.000 zł i zostanie  
w pełni sfinansowany ze środków własnych gminy. 
Przewidywany termin 
zakończenia zadania – 
sierpień 2019 r.
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zachęcamy do wymiany starych pieców 
i termomodernizacji budynków w ramach programu 
„czyste powietrze”

Od 21 stycznia 2019 roku Wojewódzkie Fundusze 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły 

nabór wniosków o dotacje z programu „Czyste powietrze”. 

Program został uruchomiony we wrześniu 2018 roku i zo-
stanie zakończony dopiero w połowie 2029 roku, przy czym 
czas na podpisanie umów z WFOŚiGW upłynie 31 grudnia 
2027 roku. 
Program ten szczególnie polecany jest dla posiadaczy bu-
dynków i lokali w których oprócz wymiany źródła ciepła 
konieczna jest również termomodernizacja, czyli ocieplenie 
ścian i stropów oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

dotacja pożyczka

Grupa
Kwota miesięcz-

nego dochodu 
netto / osoba [zł]

(procent kosz-
tów kwalifiko-
wanych prze-
widzianych 
do wsparcia 
dotacyjnego)

uzupeł-
nienie do 
wartości 
dotacji

pozostałe 
koszty 

kwalifiko-
wane

I do 600,00 do 90% do 10% do 100%

II 601,00 - 800,00 do 80% do 20% do 100%

III 801,00 - 100,00 do70% do 30% do 100%

IV 1001,00 - 1200,00 do 60% do 40% do 100%

V 1201,00 - 1400,00 do 50% do 50% do 100%

VI 1401,00 -1600,00 do 40% do 60% do 100%

VII powyżej 1600,00 do 30% do 70% do 100%

Warunki dofinansowania:
• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których 

jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł. Jeśli kosz-
ty inwestycji przekroczą 53 tys. pozostała kwota 
może być sfinansowana za pomocą preferencyjnej 
pożyczki udzielanej przez WFOŚiGW.

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia – 7 tys. zł 

• W przypadku pożyczki oprocentowanie zmienne 
– nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazo-
wych ale nie mniej niż 2% rocznie 

• Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat 
• Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej 

niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia 
• Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy 

od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz 
nie później, niż do 30.06.2029 r. 

• Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia roz-
poczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. O rozpo-
częciu świadczy data wystawienia pierwszej faktury

• Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed 
dniem złożenia wniosku  o dofinansowanie, data za-
kończenia realizacji będzie potwierdzona w protokole 
końcowym

Dofinansowane obejmuje:
• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na pa-

liwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 
spełniających wymagania programu,

• docieplenie przegród budynku,
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów 

słonecznych i instalacji  fotowoltaicznej)
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Dofinansowaniu podlegają tylko nowe urządzenia.

ważna sprawa: dla budynków nowo budowanych zakup i 
montaż większości wyżej wymienionych źródeł ciepła będzie 
dotowany tylko do końca 2019 roku. Po tym terminie dla 
nowych budynków przewidziane będzie dofinansowanie tyl-
ko na zakup kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej 
wody, instalacji fotowoltaicznej, lub wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła.  

W przypadku, gdy bu-
dynek lub lokal posia-
dają już nowe podsta-
wowe źródła ciepła, 
spełniające wymagania 
ochrony środowiska, czyli w przypadku kotłów na paliwo 
stałe spełniających co najmniej 5 klasę normy europejskiej 
EN 303-5:2012, lub kocioł gazowy lub olejowy oznaczony 
symbolem 5 gwiazdek, można wnioskować o dotację na 
docieplenie budynku, lub wymianę okien i drzwi, lub o po-
życzkę na instalacje fotowoltaiczną lub kolektory słoneczne, 
jednak do kwoty 30 tys. zł.

Dodatkowym sposobem finansowania termomodernizacji 
budynków jest ulga termo modernizacyjna, dzięki której 
koszty docieplenia budynków lub lokali oraz wymiany sto-
larki okiennej i drzwiowej można odliczyć od podatku, nie 
mogą z niej jednak korzystać rolnicy.  

W przypadku skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, 
kwota barana pod uwagę przy uldze zostanie odliczona od 
kosztów kwalifikowanych do dotacji lub pożyczki. Z progra-
mu będą mogły skorzystać osoby, które mają prawo własno-
ści lub są współwłaścicielami budynku.

Wnioski należy składać w siedzibach WFoŚiGW we Wrocła-
wiu ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław tel. 71 333 09 40, 667 
670 046, lub w Legnicy ul. Stefana okrzei 16, 59-200 Legnica, 
tel. 76 862 92 19, 601 744 322.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: 
https://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_
powietrze.

Rafał Sip
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BĄDŹ BLISKO! TEGO CO WAŻNE! 
Dołącz do grona użytkowników Aplikacji BLISKO! Jest nas już 260 osób!

Mobilny System Informacji 
dla mieszkańców gminy 

Radwanice! 
Bądź na bieżąco. Bądź Blisko! 

Uruchomiliśmy bezpłatny 
system mobilnej komunikacji 

z mieszkańcami. 
Od teraz źródłem lokalnych 

informacji może być 
Państwa telefon. 
Wystarczy pobrać 

darmową aplikację BLISKO.

Aplikacja BLISKO, to nowoczesna wersja dawnej apli-
kacji Komunikator SISMS. Została stworzona po to, aby 

mieszkańcy mogli na bieżąco otrzymywać lokalne informa-
cje od nadawców, takich jak urzędy gmin i miast, dostawcy 
prądu, wody czy internetu, bibliotek, domów kultury, lo-
kalnych klubów sportowych, służb porządkowych np. stra-
ży pożarnej, policji i innych podmiotów, których podstawą 
działalności jest użyteczność publiczna.

Aplikacja jest darmowa, a korzystanie z niej całkowicie bez-
płatne. Komunikator wymaga jedynie połączenia z interne-
tem. Aplikację można pobrać na wszystkie systemy mobilne 
w Google Play, APP Store oraz Windows Store, wpisując w 
wyszukiwarkę „Blisko”. Serdecznie zachęcamy Państwa 
do pobrania Aplikacji!!!

W aplikacji „Blisko” można m.in. włączyć takie powiadomie-
nia jak:
– Child alert – ogólnopolski kanał z komunikatami na temat 
poszukiwania zaginionych dzieci,
– RSo – czyli Regionalny System ostrzegania nadający komu-
nikaty o zagrożeniach pogodowych i nie tylko,
– wyłączenia prądu – informacje od operatorów energetycz-
nych o planowanych i awaryjnych wyłączeniach prądu z do-
kładnością do ulicy i numeru (po podaniu nazwy ulicy i nu-
meru),
– jakość powietrza – komunikaty o jakości powietrza dowolnie 
wybranej stacji.
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Nieodpłatna pomoc prawna funkcjonuje na terenie powiatu polko-
wickiego od 1 stycznia 2016 roku. 

Od 1 stycznia 2019 roku ustawa rozszerzyła krąg osób uprawnionych 
do tego rodzaju pomocy. Z pomocy może skorzystać każda osoba, która 
złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej po-
rady prawnej. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zorganizowany 
jest w urzędzie gminy w radwanicach w sali narad. Prawnik przyj-
muje interesantów w każdą środę w godzinach 14-18. W pozostałe dni 
pomoc udzielana jest w Starostwie Powiatowym w Polkowicach rów-
nież w godzinach 14-18. Zapisu na porady można dokonać telefonicznie  
w godzinach 7,30 do 15,30 na nr telefonu 513 061 457. Zakres udzielanej 
pomocy prawnej zamieszczony jest na ulotkach dostępnych w punktach 
i Starostwie.

nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

jakiego zakresu prawa 
dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje po-
moc w zakresie: prawa rodzinnego, prawa 
pracy, przygotowania do rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej, prawa cywilnego, 
prawa, ubezpieczeń społecznych, prawa do 
opieki zdrowotnej, prawa administracyjne-
go, prawa podatkowego oraz spraw kar-
nych. Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu 
prowadzenia działalności gospodarczej,  
z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpo-
częcia.

Józef Machera

Pomoc socjalną może otrzymać uczeń zamieszkujący w 
Gminie Radwanice znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę 
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 ubiegania 
się o pomoc socjalną nie może być większa niż kwota 528 zł 
netto  na osobę w rodzinie ucznia zgodnie z ustawą o pomo-
cy społecznej. Świadczenie wychowawcze „500 +” „300” nie 
jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do 
pomocy socjalnej. Wniosek o przyznanie stypendium składa 
się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego w 
Urzędzie Gminy Radwanice. Stypendium jest przyznawane 
na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia czy ucznia 
pełnoletniego.  W roku szkolnym  2018/2019 stypendium 
udzielono dla 35 uczniów, w tym o dochodzie do 300 zł dla 7 
uczniów, a o dochodzie do 528 dla 28 uczniów spełniających 
kryterium dochodowe  oraz dla 7 uczniów zasiłek szkolny.

Świadczenia pieniężne przyznane zostały w I semestrze  
roku szkolnego 2018/2019 w miesiącach październik – gru-
dzień 2018 r. w n/w wysokościach: 
• o dochodzie do 300 zł po 134 zł miesięcznie
• o dochodzie do 528 zł po 125 zł miesięcznie 

Natomiast w II semestrze roku szkolnego2018/2019   
w miesiącach marzec - maj 2019 zostaną przyznane świad-
czenia dla osób, które zostały zakwalifikowane w I seme-
strze  w n/w wysokościach:
• o dochodzie do 300 zł po 250 zł miesięcznie
• o dochodzie do 528 zł po 210 zł miesięcznie

Stypendium socjalne jest udzielane w formie świadczenia 
pieniężnego wyłącznie na cele bezpośrednio związane z pro-
cesem edukacyjnym ucznia.

pomoc dla uczniów – socjalne stypendia szkolne

Jolanta Mielnik
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podziękowania dla sołtysów

Dnia 11 lutego br. tuż po zakończeniu obrad III posiedzenia 
Sesji Rady Gminy, radni oraz zaproszeni goście, udali się do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach w celu wręczenia 
podziękowań sołtysom kadencji 2014-2018. 

W trakcie uroczystości uczestniczyło 12 sołtysów Gminy Radwani-
ce, którzy odebrali pamiątkowe statuetki wraz z podziękowaniem 
złożonym przez Przewodniczącą Rady Gminy panią Ewę Flak oraz 
Wójta Gminy Radwanice pana Pawła Piwko. 

przypominając!

Reprezentantami 13 sołectw Gminy Radwanice 
kadencji 2014-2018 byli:
genowefa domańska – Sołectwo Buczyna,
emil klub – Sołectwo Drożów,
joanna krell – Sołectwo Drożyna,
władysław mamzer – Sołectwo Jakubów,
mieczysław dąbrowski – Sołectwo Kłębanowice,
zbigniew łaszewski – Sołectwo Lipin,
józef olejnik – Sołectwo Łagoszów Wielki,
teresa kancerek – Sołectwo Nowy Dwór,
paweł kiełb – Sołectwo Nowa Kuźnia,
kamila rusinko – Sołectwo Przesieczna,
barbara kula – Sołectwo Radwanice,
wanda janczak – Sołectwo Sieroszowice,
piotr gąska – Sołectwo Strogoborzyce.

wybory sołtysów

od lewej: Barbara Kula (sołtys wsi Radwanice), Marzena Wojciechowska (radna gminy), Henryk Tesarski (radny gminy), Mieczysław Dąbrowski (sołtys 
wsi Kłębanowice), Karolina Żyta (radna gminy), Genowefa Domańska (sołtys wsi Buczyna), Jan Różycki (radny gminy), Teresa Kancerek (sołtys wsi Nowy 
Dwór), Władysław Mamzer (sołtys wsi Jakubów), Wanda Janczak (sołtys wsi Sieroszowice/Ułanów), Zbigniew Łaszewski (sołtys wsi Lipin, radny gminy), 
Paweł Piwko (Wójt Gminy), Renata Piasecka-Friczka (Dyrektor GoK), Józef olejnik (sołtys wsi Łagoszów Wielki, radny gminy), Ewa Flak (Przewodnicząca 
Rady gminy), Joanna Krell (sołtys wsi Drożyna, radna gminy), Dominika Szkudło (radna gminy), Emil Klub (sołtys wsi Drożów), Sylwia Sawicka (radna 
gminy), Piotr Gąska (sołtys wsi Strogoborzyce), agata Małachowska (Skarbnik Gminy), Józef Machera (Sekretarz Gminy), Marek Najwer (radny gminy), 
Kamila Rusinko (sołtys wsi Przesieczna/Borów)

Zgodnie z Uchwałą Nr II/17/18 Rady Gminy 
w Radwanicach z dnia 28 grudnia 2018 r. 

na terenie gminy w miesiącu lutym  przepro-
wadzono zebrania wiejskie w celu wyboru soł-
tysów i rad sołeckich na nowa kadencję.

Zebrania rozpoczęły się od 5 lutego br. od zebra-
nia we wsi Drożyna a zakończyły się 23 lutego w 
Nowej Kuźni. Sołtysa w Przesiecznej wybrano w 
drugim terminie tj. 5 marca br.

Wybrano sołtysów i rady sołeckie we wszyst-
kich sołectwach. W pięciu sołectwach nastąpiła 
zmiana sołtysa, rady sołeckie zostały zmienione 
w 80 %.

buczyna  - mieczysława bilińska - nowy sołtys
drożów  - emil klub   
drożyna - joanna krell
jakubów - marta chodorowska - nowy sołtys
kłębanowice - mieczysław dąbrowski
lipin  - marzena wyrwa - nowy sołtys
łagoszów wlk. - józef olejnik
nowy dwór - jerzy cirka - nowy sołtys
nowa kuźnia - paweł kiełb 
przesieczna - kamila rusinko
radwanice - roman kawałko - nowy sołtys
sieroszowice - wanda janczak
strogoborzyce - piotr gąska

Statystyka wyborów:
Uprawnionych do głosowania było ogółem 3.783 mieszkańców. W zebraniach 
wyborczych uczestniczyło 410 mieszkańców co stanowi 10,8 %. Największa fre-
kwencja była w Drożowie 36,1 %  a najmniejsza w Radwanicach 2,8 %. Józef Machera

Zuzanna Tryler
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dwóch sołtysów wyróżnionych w konkursie 
„sołtys roku 2018”

Dnia 11 marca 2019 r. w międzynarodowy Dzień Soł-
tysa nowo wybrani sołtysi oraz kierownicy jednostek 

organizacyjnych Gminy Radwanice spotkali się na I nara-
dzie sołtysów kadencji 2019-2023. 

Gospodarze wsi w obecności zaproszonych gości złożyli uro-
czyste ślubowanie. Po uroczystym ślubowaniu przedstawi-
ciele sołectw otrzymali z rąk Pana Pawła Piwko Wójta Gminy 
Radwanice i Przewodniczącej Rady Gminy Pani Ewy Flak za-
świadczenia o wyborze i oficjalnie rozpoczęli swoją pracę na 
rzecz społeczności lokalnej. 

Podczas spotkania omó-
wione zostały także te-
maty związane z: prze-
kazaniem dokumentacji 
sołectw, powołaniem w 
sołectwach Kół Gospo-
dyń Wiejskich oraz inne związane z bieżącymi sprawami.  

i narada sołtysów

od lewej: Sołtys wsi Kłębanowice p. Mieczysław Dąbrowski, Wojewoda Dolnośląski 
p. Paweł Hreniak, Sołtys wsi Sieroszowice p. Wanda Janczak, Przewodnicząca Rady 
Gminy w Radwanicach p. Ewa Flak, Wójt Gminy Radwanice p. Paweł Piwko.

Pan Mieczysław Dąbrowski odbiera nagrodę wyróżnienia w 
konkusie z rąk Wojewody Dolnośląskiego p. Pawła Hreniak.

Zuzanna Tryler

Karolina Ferenc

Dnia 11 marca br. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski Pa-

weł Hreniak wręczył nagrody podczas uroczystej gali finałowej 
konkursu „Sołtys Roku 2018”.  Wśród wyróżnionych sołtysów zna-
lazł się sołtys Kłębanowic pan Mieczysław Dąbrowski oraz sołtys 
Sieroszowic pani Wanda Janczak.

W konkursie oprócz trzech głównych nagród, Wojewoda Dolnośląski 
przyznał cztery nagrody w postaci wyróżnienia. Wyróżnienie w kon-
kursie, otrzymał sołtys wsi Kłębanowice pan Mieczysław Dąbrowski. 

Również pani Wanda Janczak, sołtys wsi Siero-
szowice/Ułanów, z rąk Wojewody dolnośląskiego 
odebrała dyplom wraz z podziękowaniem. 
Naszym sołtysom serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszej owocnej pracy na rzecz swoich miej-
scowości.

W uroczystej gali finałowej udział wzięli również: 
Przewodnicząca Rady Gminy pani Ewa Flak oraz 
Wójt Gminy Radwanice pan Paweł Piwko.

Nagroda „Sołtys Roku” przyznawana jest sołtyskom i 
sołtysom z Dolnego Śląska za ich działalność i osiągnię-
cia w takich obszarach jak: zaangażowanie w sprawy 
społeczne, organizację inicjatyw związanych z aktywi-
zacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kul-
tury i miejscowego folkloru.



Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach 
informuje, że od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Ro-

dziny przysługuje wszystkim rodzicom, którzy mają lub 
kiedyś mieli na wychowaniu trójkę lub więcej dzieci, bez 
względu na ich wiek w chwili składania wniosku o Kartę!

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych upraw-
nień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak 
i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 
tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spo-
żywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspie-
ra budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do 
dóbr i usług.

Karta Dużej Rodziny ma 2 formy: 
tradycyjną (plastikową) oraz elektroniczną.

Przyznanie obu form Karty jest bezpłatne, natomiast wnio-
sek o domówienie drugiej (dodatkowej) formy Karty pod-
lega opłacie w wysokości 9,21 zł. Wniosek o duplikat Karty 
podlega opłacie w wysokości 9,40 zł. (za każdy duplikat). 

Opłacie nie podlega wnioskowanie o domówienie Karty  
w formie elektronicznej, jeżeli wniosek o posiadaną obecnie 
Kartę tradycyjną (plastikową) został złożony przed 1 stycz-

nia 2018 r. Wniosek można wypełnić i złożyć w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach w formie pa-
pierowej oraz online za pośrednictwem Portalu Informacyj-
no-Usługowego Emp@tia – empatia.mpips.gov.pl.

Wyszukiwanie partnerów KDR: empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

ważne zmiany w karcie dużej rodziny

zmiany w rejonizacji pracy pracowników socjalnych

Informujemy, że nastąpiły zmiany w rejonizacji pracow-
ników socjalnych. 

pracownik socjalny – ilona golonko
Pok. nr 4, Tel.: 76 759-20-85 
e-mail : ilona.golonko@gops.radwanice.pl
Borów, Dobromil, Jakubów, Przesieczna
Radwanice ul : Goździkowa, Wiejska, Wrzosowa, Jesionowa, 
Irysowa, Kwiatowa, Mechaniczna, Legnicka, Prosta, Różanna, 
Spadzista, Storczykowa, Kościelna, Krótka, Malinowa, Polna, 
Poziomkowa, Promykowa, Słoneczna, Sportowa, Tenisowa, 
Boczna, Stawna, Stolarska, Rolna, Akacjowa, Brzozowa, Dę-
bowa, Grabowa, Jana Pawła, Jodłowa, Jarzębinowa, Kaszta-
nowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Akacjowa, Azaliowa, 
Bukowa, Cedrowa, Ciosowa, Jaworowa, Kalinowa, Kasztano-
wa, Klonowa, Magnoliowa, Olchowa, Sosnowa, Świerkowa, 
Topolowa, Parkowa

specjalista pracy socjalnej – małgorzata markowska
Pok. nr 5, tel. 76 759-20-45 
e-mail: malgorzata.markowska@gops.radwanice.pl
Nowy Dwór, Nowa Kuźnia, Sieroszowice, Strogoborzyce,  
Lipin, Radwanice ul. Włókiennicza, Głogowska, Ogrodowa

specjalista pracy socjalnej – anna sorokanycz
Pok. nr 5, tel. 76 759-20-43 
e-mail: anna.sorokanycz@gops.radwanice.pl

Buczyna, Drożów, Drożyna, Kłębanowice, 
Łagoszów Wielki

Jesteś w potrzebie? Możesz skorzystać ze schronienia  
i pomocy. Widzisz potrzebującego? Zareaguj.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach udzie-
la pomocy w postaci schronienia osobie tego pozbawionej. 
Udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymcza-
sowego schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych lub 
Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczy-
mi. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę 
gwarantującą miejsce w Schronisku dla bezdomnych przy 
ul. Parkowej 1 w Lubinie , tel. 76 847 03 33, które zapewnia 

bezdomnym mężczyznom całodobowe tymczasowe zakwa-
terowanie i wyżywienie oraz usługi ukierunkowane na wyj-
ście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Po-
byt wymaga decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Radwanicach.

Jeżeli zauważą Państwo osoby bezdomne, potrzebujące po-
mocy prosimy o poinformowanie pracowników socjalnych 
GOPS.

schronienie dla osób bezdomnych

GoPS

GoPS

GoPS
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Na terenie Gminy Radwanice funkcjonuje Zespół Inter-
dyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-

dzinie. 

Obsługę administracyjną – techniczną zapewnia Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach ul. Przemysło-
wa 7A, tel. 76 759 20 29.

W skład zespołu interdyscyplinarnego obligatoryjnie wcho-
dzą przedstawiciele:
• jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
• gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
• policji;
• oświaty;
• ochrony zdrowia;
• organizacji pozarządowych;
• kuratorzy sądowi

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordyno-
wanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji  
i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz specjalistów działających w tej dziedzinie, m.in. w ra-
mach procedury „Niebieskiej Karty”.

dożywianie dzieci w szkołach

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu  
i szkole, przysługuje rodzinom, w których dochód net-

to nie przekracza 150% kryterium dochodowego na oso-
bę w rodzinie tj. 792,00 zł na osobę. 

Osoby spełniające kryterium dochodowe i zainteresowane 
zgłoszeniem dzieci do dożywiania prosimy o niezwłoczne 
zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Radwanicach, w godzinach pracy Ośrodka celem pobrania 
i złożenia stosownych dokumentów. Osoby składające wnio-
sek winny przedłożyć komplet dokumentów potwierdzają-
cych dochody rodziny:
• zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku
• zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach  
z prowadzonej działalności gospodarczej,
• decyzja oraz odcinek renty lub emerytury za miesiąc po-
przedzający złożenie wniosku
• decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z fun-

duszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, świad-
czenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego,
• nakaz płatniczy za rok poprzedzający złożenie wniosku od 
osób będących posiadaczami gruntów,
• inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.

zespół interdyscyplinarny skład zespołu interdyscyplinarnego:

przewodnicząca zespołu
Agnieszka Woźniak – Kierownik GOPS w Radwanicach 
– Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,
z – ca przewodniczącej zespołu
Emilia Zagórniak – Asystent rodziny - GOPS w Radwanicach,
sekretarz zespołu
Anna Sorokanycz – Pracownik Socjalny - GOPS w Radwanicach,
członkowie zespołu
• Małgorzata Markowska – Pracownik Socjalny - GOPS  

w Radwanicach,
• Ilona Golonko – Pracownik Socjalny - GOPS w Radwani-

cach,
• Beata Niemczyk – Pedagog szkolny - ZSP w Radwanicach,
• Edyta Maćkowiak – Psycholog - ZSP w Radwanicach,
• Marcin Andrzejak – Kierownik Rewiru Dzielnicowych  

w Radwanicach,
• Mariusz Solf – Dzielnicowy Rewiru w Radwanicach,
• Adrian Pachała – Dzielnicowy Rewiru w Radwanicach,
• Marta Michalik – Pedagog szkolny - SP w Buczynie,
• Małgorzata Pyzińska – Bargieł – Lekarz - NZOZ ,, ESKULAP,’’
• Aleksandra Woźnica – Pielęgniarka - NZOZ ,, ESKULAP,’’
• Alicja Ciebielska – Boruta – Kurator Zawodowy – Sąd Rejo-

nowy w Głogowie II Wydział Karny,
• Marta Chodorowska – Kurator  Zawodowy – Sąd Rejonowy 

w Głogowie III Wydział  Rodzinny i Nieletnich,

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej realizuje projekt „Pro-
wadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie” na zlecenie Państwowej agencji Rozwią-
zywania Problemów alkoholowych. W ramach w/w projektu będzie 
przygotowana i przeprowadzona bezpłatna superwizja konsultacyj-
no-wspierająca dla członków zespołów interdyscyplinarnych i powo-
ływanych w ich ramach grup roboczych. Do projektu zostali zgłoszeni 
członkowie Zespołu interdyscyplinarnego. Gminny ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radwanicach został zakwalifikowany do super rewizji 
grupowej – darmowej.

GoPS
GoPS

GoPS

GoPS

GoPS
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Jak może Ci pomóc GKRPA?

Osoba z Twojego otoczenia lub jakaś instytucja w tro-
sce o Ciebie postanowiła napisać do Gminnej Komi-

sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosek z 
prośbą o zbadanie czy jesteś osobą uzależnioną. Zapra-
szamy Cię na rozmowę, aby wyjaśnić tę sprawę i wspólnie 
znaleźć dobre rozwiązanie. W trakcie spotkania z Komi-
sją dowiadujesz się jakie są możliwości poradzenia sobie 
z tą sytuacją – są one przedstawione poniżej.

Jeśli powiesz TAK uzależnienie to mój problem i chcę sobie z 
nim poradzić – Komisja proponuje Ci podjęcie dobrowolne-
go leczenia w Poradni Odwykowej.

Jesteś umówiony na pierwszą wizytę do specjalisty od spraw 
uzależnień, który będzie pomagał Ci w poradzeniu sobie z 
tym problemem. Rozmowy z nim nazywane są terapią i są 
nieodpłatne. To specjalista decyduje o formie i czasie trwa-
nia Twojej terapii oraz o momencie jej zakończenia. Sam nie 
możesz przerwać leczenia – jeśli tak się stanie Komisja ma 
obowiązek skierowania Twojej sprawy na drogę sądową. W 
spawie sądowej sędzia Sądu Rodzinnego w Oławie decyduje 
czy zapadnie wyrok o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia 
odwykowego. Prosimy Cię o dostarczenie do Komisji raz w 
miesiącu zaświadczenia o ilości rozmów odbytych z terapeu-
tą. Członkowie Komisji ze swojej strony również sprawdzają 
czy kontynuujesz leczenie.

Jeśli powiesz NIE i uważasz, że nie jesteś osobą uzależnioną 
– Komisja zleca wykonanie wywiadu środowiskowego przez 

pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz ba-
danie biegłego do spraw uzależnień, który po spotkaniu z 
Tobą stwierdzi czy jesteś osobą uzależnioną i sporządzi pi-
semnie swoją opinię. Jeśli biegły nie znajdzie u Ciebie obja-
wów uzależnienia Gminna Komisja 
na tym kończy swoją pracę. Jeśli biegły stwierdzi, że jesteś 
osobą uzależnioną Gminna Komisja ma obowiązek przeka-
zać Twoją sprawę do Sądu Rodzinnego – może zapaść wyrok 
o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoho-
lowych :
Agnieszka Woźniak – Przewodnicząca Komisji,
Emilia Zagórniak – Sekretarz Komisji,
Marcin Andrzejak – członek Komisji,
Beata Niemczyk-członek Komisji,
Ewa Flak – członek Komisji.
tel.767592029

gminna komisja 
rozwiązywania problemów alkoholowych

Zamiast wyrzucać ubrania, które się 
znudziły lub wyszły z mody, lepiej 

przynieść je do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Radwanicach. 

Zachęcamy mieszkańców by włączyli 
się do akcji. Myślimy, że wielu z nas ma 
w domu wiele rzeczy z którymi nie wie 
co zrobić (również zabawki lub działa-

jący, a nie potrzebny sprzęt gospodar-
stwa domowego). Ofiarowane przez 
Państwa rzeczy składowane są w GOPS  
i przekazywane przez pracowników so-
cjalnych osobom potrzebującym.

podziel się z potrzebującymi

szkolenie dla pracowników gops

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Radwanicach zostali zakwalifikowani  na  bezpłat-

ne szkolenie na temat przeciwdziałania uzależnieniom, 
organizowane przez Fundację Praesterno i Fundację Po-
zytywnej Profilaktyki, które organizującą cykl szkoleń 
„Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd”.

Szkolenia organizowane są na temat skutecznych strategii 
rozwiązywania w środowisku lokalnym problemów zwią-
zanych z używaniem środków odurzających, substancji psy-
chotropowych, środków zastępczych i nowych substancji 
psychoaktywnych oraz tworzenia gminnych lub wojewódz-

kich programów przeciw-
działania narkomanii. Pro-
gram jest realizowany w 
ramach Narodowego Pro-
gramu Zdrowia i współ-
finansowany ze środków 
Funduszu Rozwiązywania 
Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra 
Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Kra-
jowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
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asystent rodziny

Asystent rodziny jest to osoba przez pewien czas wspie-
rająca rodzinę. Celem wsparcia jest to, aby w przy-

szłości rodzina samodzielnie potrafiła pokonywać trud-
ności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania 
dzieci. Jest to osoba towarzyszącą komuś, współobecna, 
pomagająca, będącą w pogotowiu. Asystent rodziny to-
warzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim 
myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do 
tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu 
i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

asystent rodziny realizuje zadania na rzecz:
• rodzin, które wychowują małoletnie dzieci i mają pro-

blemy w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowaw-
czych wobec nich;

• rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w któ-
rych wychowują się dzieci lub których dzieci zostały 
okresowo umieszczone w pieczy zastępczej;

obszary współpracy asystenta z rodziną:
• doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa do-

mowego;
• wspieranie w sprawach dotyczących sytuacji zdrowot-

nej członków rodziny;
• pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
• pomoc w poszukiwaniu pracy;
• pomoc w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach;
• pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów ro-

dzinnych;
• wzmacnianie kompetencji rodziców;
• pomoc w egzekwowaniu obowiązku szkolnego.

Rodzina może skorzystać z pomocy asystenta rodziny po 
nawiązaniu kontaktu z GOPS. Asystent rodziny zostaje przy-
znany na wniosek pracownika socjalnego, wniosek instytu-
cji, lub na mocy postanowienia sądu.

 
 asystent rodziny - ustawa „za życiem"

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia  
4 listopada 2016 r. o wspierania kobiety w ciąży i rodzin ,,Za 
życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860). Kobiety i rodziny, które 
oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które 
urodzą takie dziecko i będą je wychowywać, mogą liczyć na 
wsparcie w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet  
w ciąży i rodzin ,,Za życiem”.

zgodnie z przepisami ustawy  gminny ośrodek pomocy 
społecznej w radwanicach zapewnia takim kobietom, 
rodzinom dostęp do: 
• wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości  

4 000,00 zł
• informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny 

oraz kobiet w ciąży,
• poradnictwa prawnego,
• wsparcia psychologicznego,
• świadczeń pieniężnych i nie-

pieniężnych z pomocy spo-
łecznej

Wsparcie obejmuje także zapew-
nienie dostępu rodzinom, w szczególnych sytuacjach, do po-
radnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. 

Poradnictwo będzie dotyczyło realizacji indywidualnych 
potrzeb rodziny.  Będzie ona mogła skorzystać ze wspar-
cia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w 
zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych),  
a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności 
w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji 
społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.
Poradnictwo w ww. zakresie, dla kobiet posiadających doku-
ment potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dziec-
kiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 
4 ust.3, koordynowane będzie przez asystenta rodziny. Ko-
ordynacja ta ma polegać na opracowaniu katalogu wsparcia 
możliwego do uzyskania oraz występowaniu przez asystenta 
rodziny do odpowiednich podmiotów w celu umożliwienia 
skorzystania ze wsparcia.

wsparcie asystenta rodziny będzie polegać na:
• udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumen-

tów polityki na rzecz rodziny,
• reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami,
• udzieleniu wsparcia psychologicznego,
• udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wy-

chowawczych oraz problemów prawnych,
• wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.
• doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia
• poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzi-

nom
• poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad nie-

mowlęciem
• pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowa-

nie sposobów spędzania wspólnego wolnego czasu,
• nauka sprawnego wykonywania obowiązków domo-

wych
• doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym
• informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia 

rodziny i dziecka
• pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny  

w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sadu, 
poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

• pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji 
zawodowych i poszukiwaniu pracy.
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„organizacje społeczne dla mieszkańców gminy”

nagrodzono najlepsze inicjatywy w powiecie 

Dnia  21 lutego 2018 r. Komisja Konkursowa powołana 
przez Radę Gminy Radwanice wyłoniła zwycięzców 

konkursu pn. „Organizacje społeczne dla mieszkańców 
gminy”. 

Była to V edycja konkursu, w którym udział zgłosiło pięć or-
ganizacji.
• i miejsce i nagrodę główną w wysokości 1 500,00 zł 
otrzymało stowarzyszenie pomagamy razem za realiza-
cję inicjatywy pn. „Lokalne Studio Relaksu” w ramach któ-
rej zorganizowano szereg spotkań i warsztatów dla kobiet  
z gminy Radwanice.
• ii miejsce i nagrodę w wysokości 1 000,00 zł otrzyma-
ło stowarzyszenie aktywiści społecznej integracji „bez 
balastu” za realizację inicjatywy pn. „II Bieg po Szczęśliwą 
Podkowę” w ramach której zorganizowano zawody sporto-
we dla biegaczy.

• iii miejsce i nagrodę w wysokości 500,00 zł otrzyma-
ła grupa nieformalna „pomysłowo aktywni” za realizację 
inicjatywy pn. „Jesień pełna aktywności w naszej miejsco-
wości” w ramach której, zorganizowano spotkania i zajęcia 
tematyczne dla mieszkańców gminy.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Celem organizowanego konkursu jest promocja realizowa-
nych przez organizacje społeczne, stowarzyszenia i grupy 
nieformalne działające na terenie gminy Radwanice działań 
mających na celu integrację mieszkańców oraz pobudzenie 
inicjatyw służących zaspokajaniu ich potrzeb.

Podczas III Sesji Rady Powiatu Polkowickiego, która od-
była się 23 stycznia 2019 r. ogłoszono wyniki XIX edy-

cji konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą 
podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”.

czwarte miejsce w konkursie i nagrodę w wysokości  
2 500,00 zł. otrzymało sołectwo sieroszowice. W ramach 
realizacji inicjatywy wymieniono piasek na placu zabaw, za-
gospodarowano teren wokół zbiornika wodnego poprzez 
nasadzenia krzewów, bylin i kwiatów, wygospodarowano  
i wyremontowano zaplecze w OSP Sieroszowice oraz zago-
spodarowano teren przy tablicy ogłoszeń w Ułanowie. Jury 
konkursowe przyznało także wyróżnienia, które obejmowały 

nagrody pieniężne w wysokości 2 000,00 zł. Z Gminy Radwa-
nice, wyróżnienie otrzymało sołectwo przesieczna. Dla 
pozostałych miejscowości, które wzięły udział w konkursie 
przyznano nagrody pieniężne w wysokości 1 200,00 zł. Na-
grody za udział trafiły do sołectw: buczyna, lipin, radwa-
nice, strogoborzyce, łagoszów wielki i kłębanowice.  
W tej edycji konkursu udział wzięły 24 miejscowości z powia-
tu polkowickiego (w tym 8  z Gminy Radwanice). Przyznane 
przez powiat nagrody przeznaczone zostaną przez sołectwa 
na realizację kolejnych zadań służących podniesieniu estety-
ki wsi. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do realizacji ko-
lejnych ciekawych inicjatyw na rzecz swoich miejscowości.

Karolina Ferenc

Karolina Ferenc

Sołectwo Sieroszowice Sołectwo Przesieczna
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„ Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać,
 lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”  antoine de Saint- Exupery „ Mały Książe” 

szmaragdoWa  rocznica  ślubu

W miesiącu grudniu 2018 r. swoją 55 rocznicę Ślubu świętowali Państwo Irena i Franciszek Kukła. 

Dzięki ich gościnności mieliśmy okazję powspominać ich najmilsze, jak i te trudniejsze chwile, które prze-
żyli razem od momentu, gdy zdecydowali się wspólnie iść przez życie. Ta przemiła para udowadnia, że gdy 
pracuje się nad związkiem to miłość może trwać niezmiennie. Państwo Kukła to uśmiechnięci, życzliwi, 
dumni ze swoich dzieci i wnuków mieszkańcy Drożyny.

Jeszcze raz bardzo serdecznie  
gratulujemy tak wspaniałe-
go Jubileuszu i życzymy dużo 
zdrowia i zadowolenia na co 
dzień. 

strona 23

Marta Młodecka



Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 24

łowiectwo na terenie gminy radwanice
 - koło łowieckie „jaźwiec” -

biuletyn informacyjny 
urzędu gminy radwanice

strona 24

Kiedy założono Koło Łowieckie 
„Jaźwiec”?
Koło łowieckie „Jaźwiec” założono 28 
września 1990 roku. Grupę założycieli 
tworzyli głównie myśliwi wywodzą-
cy się z Koła Łowieckiego „Cyranka”  
w Brzegu Głogowskim oraz Koła Ło-
wieckiego „Wilk” z Głogowa. Zało-
życielami byli: Stanisław Andrzejak, 
Witold Bajor, Ryszard Bryliński, Adam 
Frąckowiak, Leon Kardaś, Władysław 
Kogut, Ryszard Kubiak, Stanisław Ła-
szewski, Artur Luźny, Jan Łuzny, Zbi-
gniew Nowak, Grzegorz Pabis, Bole-
sław Tyszkiewicz, Ryszard Wypchło, 
Jacek Wysocki, Kazimierz Zielonka.
Nazwa Koła Łowieckiego - „Jaźwiec”, 
w gwarze myśliwskiej znaczy „Bor-
suk”.  W roku 2005 z okazji jubileuszu 
15-lecia działalności Koła, nadano mu 
sztandar. W roku 2020, Koło obchodzić 
będzie jubileusz 30-lecia istnienia.

Jak wygląda struktura organizacyj-
na Koła?
Zarząd Koła Łowieckiego, powoły-
wany jest na 5-letnią kadencję. Obec-
na kadencja trwa od 2015 do 2020 
roku. Prezesem Koła Łowieckiego jest  
p. Waldemar Woźniak, Łowczym  
p. Mieczysław Jakubczyk, W-ce łow-
czym p. Stanisław Łaszewski, Skarb-
nikiem p. Tomasz Pieprzycki, Sekre-
tarzem p. Rafał Sip. W Kole łowieckim 
zrzeszonych jest 45 myśliwych

Jaki obszar działalności obejmuje 
Koło łowieckie?
Krótko po założeniu Koła, wydzierża-
wiono dwa obwody. Koło, obejmuje 
obwód łowiecki nr 17 o pow. 2078 ha, 
w tym 629 ha lasu, które leży w gmi-
nach Gaworzyce i Niegosławice oraz 
obwód łowiecki nr 18 o pow. 3518 ha, 
w tym 375 ha lasu, na terenie gminy 
Radwanice i częściowo gminy Gawo-
rzyce. Obydwa obwody przylegają do 
siebie, co ułatwia prowadzenie gospo-
darki łowieckiej. Obwody położone 
są pomiędzy Równina Szprotawską,  
a Wzgórzami Dalkowskimi i w więk-
szości znajdują się w granicach Przem-
kowskiego Parku Krajobrazowego. 
Na ich terenie utworzono użytek 
„Przemkowskie Bagno”. Bezpośrednio 
do obwodu nr 17 przylega Rezerwat 
Przyrody „Stawy Przemkowskie”. Po 

wydzierżawieniu tych obwodów, Koło 
włożyło wiele pracy, poprawiając wa-
runki bytowania zwierzyny. Wyzna-
czono i oznakowano ostoje zwierzyny, 
gdzie obowiązuje zakaz polowania.
Aby gospodarka łowiecka była prowa-
dzona w sposób nie zagrażający cen-
nym gatunkom flory i fauny na terenie 
użytku ekologicznego, zawarte zosta-
ło porozumienie pomiędzy Kołem,  
a Dolnośląskim Zespołem Parków 
Krajobrazowych we Wrocławiu.
Koło łowieckie działa również na te-
renie tzw. Sudeckiej Krainy Łowiec-
kiej, która swym obwodem obejmuje 
pięć dawnych województw tj. jelenio-
górskiego, legnickiego, opolskiego, 
wałbrzyskiego i wrocławskiego.
Na terenie administracyjnym Gminy 
Radwanice, prócz Koła „Jaźwiec”, dzia-
ła jeszcze 5 Kół łowieckich („Jeleń”, 
„Cyranka”, „Darz Bór”, „Jedność”, „Hut-
nik”)
 
Jakie są cele 
działalności Koła  
i najważniejsze zadania?
Łowiectwo to nie tylko samo polowa-
nie, to także prowadzenie gospodar-
ki łowieckiej. Gospodarka łowiecka 
polega głównie na  czynnościach ma-
jących na celu racjonalne gospoda-
rowanie zwierzyną, ochronę i popra-
wę warunków bytu zwierzyny oraz 
ochronę środowiska naturalnego. Go-
spodarka łowiecka obejmuje również 
wiele innych zagadnień.

Bardzo ważną kwestią, jest gospodar-
ka obejmująca m.in. regulację liczeb-
ności zwierzyny i selekcję poprzez po-
lowania oparte na planie łowieckim. 
Obowiązuje na nich selekcja zarówno 
gatunkowa jak i ilościowa. Myśliwi 
mogą polować wyłącznie na gatunki, 
będące aktualnie w kalendarzu polo-
wań. Odstrzał ma na celu utrzymanie 
optymalnych liczebności zwierzyny 
– bezpiecznych zarówno dla samej 
populacji, jak i środowiska. Ponadto 
myśliwy, będąc na polowaniu strzelać 
może tylko do słabej zwierzyny, je-
śli zestrzeli silnego osobnika, ponosi  
z tego tytułu sankcje. 
Roczny plan łowiecki, sporządzany 
jest na podstawie wieloletniego planu 
łowieckiego i inwentaryzacji zwierzy-
ny, po czym zatwierdzany jest przez 
Nadleśnictwo. Roczny plan, sporzą-
dza się na okres od dnia 1 kwietnia do 
dnia 31 marca roku następnego.
Koła łowieckie dbają też o to, by 
zwierzyna była zdrowa. Podjęcie od-
powiednich działań po zauważeniu 
chorego osobnika, pozwala na prze-
ciwdziałanie rozszerzania się zagro-
żeń na inne tereny i ochronę zdro-
wych populacji.
Zadaniem myśliwych jest również 
walka z kłusownictwem. Sidła, wnyki 
oraz wszystkie inne pułapki sprawia-
ją, że powoli i w strasznych męczar-
niach giną zwierzęta przypadkowe.
Myśliwi ponadto troszczą się o odpo-

Paśnik dla zwierzyny leśnej
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wiednie warunki bytowania zwierzy-
ny. W okresie srogiej zimy, gdy zwie-
rzyna nie jest w stanie sama poradzić 
sobie w zdobyciu pożywienia, w paśni-
kach wysypywany jest pokarm. Szcze-
gólnie dla zwierzyny grubej, głównie 
w okresie zimy podawane są tzw. li-
zawki solne, które bogate w składniki 
mineralne pomagają zwierzynie uzu-
pełnić składniki pokarmowe. Myśliwi 
wprowadzają również do lasu zwie-
rzęta, które wcześniej występowały na 
danym terenie lub, których liczebność 
zmniejszyła się. Na terenach obwodów 
łowieckich w latach 90. zadomowiono 
daniele. Dokonano również pomyślne-
go wsiedlenia bażanta.
Odróżniamy dwa rodzaje polowań. 
Pierwsze, to polowania indywidualne. 
Każde wyjście myśliwego na polowa-
nie, podlega wpisowi do książki wyjść 
z adnotacją w jakim obwodzie polowa-
nie odbędzie się. Drugie, to polowania 
zbiorowe w których uczestniczy wię-
cej osób. Przed rozpoczęciem sezonu 
polowań zarząd koła łowieckiego usta-
la kalendarz polowań, który otrzymu-
ją członkowie koła oraz właściwy dla 
położenia obwodu łowieckiego Zarząd 
Okręgowy PZŁ, leśnictwo oraz gmina.
Każdy myśliwy, zobowiązany jest do 
bezpiecznego używania broni i amu-
nicji oraz do przestrzegania wszelkich 
zasad bezpieczeństwa.
Koło Łowieckie współpracuje również 
z lokalnym samorządem, szkołami, 
nadleśnictwem oraz innymi lokalnymi 
instytucjami.
Jaka zwierzyna występuje na tere-
nie administrowanym przez Koło?
Na terenie administrowanym przez 

Koło występuje zwierzyna:
Gruba: jelenie (byki i łanie), sarny (kozy 
i kozły), daniele, dziki,
Drobna: zające, bażanty, kuropatwy, 
bobry, dzikie kaczki, dzikie gęsi, oraz 
drapieżniki: lisy, jenoty, norki amery-
kańskie i europejskie, pojawiły się rów-
nież szakale i wilki. Na wilki nie pro-
wadzi się polowań, gdyż są one pod 
ochroną. 
Coraz większa populacja wilków na 
naszych terenach zmniejszyła znacz-
nie populacje saren, w związku z czym 
koło łowieckie aktualnie nie prowadzi 
na nie polowań. Sarny stanowią jedno 
z głównych pożywień dla wilków, gdyż 
są to osobniki słabe i płochliwe – sta-
nowiące łatwe pożywienie.
Zwierzyna, a szczególnie lisy i dziki 
poddawane są badaniom, na obec-
ność chorób. W historii działalności 
Koła, nie było żadnego przypadku aby 
upolowany dzik był czymś zakażony. 
Wśród świń domowych, jest więcej za-
chorowań np. na włośnicę niż w przy-
padku dzików. 

Budżet Koła Łowieckiego.
Koło łowieckie prowadzi własną go-
spodarkę finansową. Prowadzi pełną 
księgowość i rozlicza się z Urzędem 
Skarbowym.
Roczny przychód koła stanowią m.in. 
dochody ze sprzedaży tusz upolo-
wanej zwierzyny, (również myśliwy, 
który upoluje zwierzynę, chcąc ją za-
brać musi za nią zapłacić); dochody ze 
składek członkowskich oraz dochody 
z własnej działalności.
Koło łowieckie posiada około 30 ha 
ziemi, na której prowadzi uprawy,  

w związku z czym osiąga z tego tyt. do-
chody. 
Do majątku Koła należy m.in. sprzęt 
rolniczy do uprawy ziemi oraz domek 
myśliwski w m. Dzików.
Osiągnięty przychód w całości prze-
znaczany jest na prowadzenie zadań 
związanych z gospodarką łowiecką, 
a także na pokrycie szkód rolniczych 
dokonanych przez zwierzynę, które 
stanowią około 20% rocznego budże-
tu Koła.  

Jakie są największe problemy,  
z którymi boryka się koło?
Znacznym problemem zarówno dla 
Kół łowieckich jak i całej gospodar-
ki łowieckiej są problemy związane  
z wandalizmem. Niszczone są paśniki 
dla zwierzyny i ambony. Tworzone są 
dzikie wysypiska śmieci. Problemem 
są również wałęsające się psy i koty. 
Koty zabijają zwierzynę drobną, na-
tomiast psy odstraszają, jak również 
potrafią zagryźć zwierzynę grubą, 
dlatego ważne jest, aby ludzie będący  
w lesie nie puszczali swoich czworo-
nogów luzem.

Jakie kroki należy podjąć, aby zostać 
członkiem Koła łowieckiego?
Osoba, chcąca zostać myśliwym  
i członkiem Koła łowieckiego, win-
na jest odbyć roczny staż przygoto-
wawczy, w którym poznaje wszelkie 
aspekty łowiectwa. Po pozytywnym 
ukończeniu stażu, należy odbyć kurs. 
Kolejnym, a zarazem ostatnim kro-
kiem jest egzamin na członka PZŁ.

Serdecznie dziękujemy 
panu Waldemarowi Woźniak 
za rozmowę.

                   Karolina Ferenc

Jeleń Daniel

 Sarna - Kozioł  Sarna - Koza
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Pierwszy władca Mieszko I, twór-
ca państwa polskiego, po przy-

jęciu chrztu z całym narodem 996 
r. oddał cały kraj w opiekę Stolicy 
Apostolskiej. W 1000 r. utworzona 
została diecezja wrocławska, w skład 
której weszła także ziemia głogow-
ska. W XIII w. utworzono archipre-
zbiterat Polkowice w archidiakonacie 
głogowskim, obejmujący m.in. teren 
dzisiejszej wsi. Buczyna jako parafia 
wymieniona została po raz pierwszy 
w dokumencie kardynała Jana z Awi-
nionu – 14 stycznia 1376 r. Władcy 
głogowscy przyozdabiali i hojnie obda-
rowywali w tym czasie kościoły ziemi 
głogowskiej. Z 1494 r. pochodzi jeden 
z najstarszych dzwonów w Buczynie. 
Umieszczony został na wieży. Napis na 
dzwonie brzmi: „O rex gloriae – veni 
cum pace” (Królu chwały – przybądź  
z pokojem). 
Szerzący się od lat 20. XVI w. protestan-
tyzm ogarnął także ziemię głogowską. 
Toczyły się tu długoletnie zatargi mię-
dzy katolikami a luteranami o posiada-
nie kościołów. Ci drudzy, którzy stano-
wili w Buczynie, przejęli około połowy 
XVI w. kościół w Buczynie. Z tego okre-
su pochodzą renesansowe nagrobki 
figuralne właścicieli wsi. Po wojnie 
trzydziestoletniej, z nakazu cesarskie-
go kościół w Buczynie oddano w dniu 
10 stycznia 1654 r. w ręce katolików, 
przy czym został włączony do parafii 
Łagoszów Wielki. Od tego czasu był to, 
i pozostaje, kościół filialny tej parafii. 
W końcowej fazie II wojny św. (ok. 10 
lutego 1945 r.) kościół bardzo ucier-
piał. Według ostatniego proboszcza 
parafii, Josepha Knabe, zniszczony był 
dach, a w wnętrzu organy i większość 
figur. Zniknęły  paramenty. Większość 
szkód we wnętrzu spowodowali dopie-
ro w lipcu ukraińscy pracownicy rolni. 
W tym stanie kościół nie nadawał się 
do użytku. Zdewastowany był również 
cmentarz. Dzięki ofiarności wiernych 
kościół w Buczynie dźwignął się ze 
zniszczeń. Polscy osadnicy zasiedlili 
wieś po wysiedleniu Niemców i likwi-
dacji komendantury sowieckiej, na 
początku 1947 r. Następnie osiedlono 
tu również ludność łemkowską z akcji 
„Wisła”.
Dzisiejszy, renesansowy wygląd ko-
ściół otrzymał w połowie XVI w. Wów-
czas wcześniejszy budynek kościelny 
został podwyższony. Od zachodniej 
strony dobudowana została wieża,  
a do południowej ściany przybudowa-
na zakrystia i chór dla właścicieli wsi. 
Ta dobudowa oraz wschodni szczyt 
wykonane były w stylu renesansowym. 

Całość została otynkowana oraz ozdo-
biona plecionką sgraffito. Później jesz-
cze dobudowano od strony północnej  
przedsionek. Nawa główna otrzymała 
płaski strop, a chór sklepienie krzyżo-
we. 
Według opisu H. Hoffmanna z 1937 r. 
(Die katholischen Kirchen des Land-
kreises Glogau). wyposażenie wnętrza 
kościoła było barokowe. Ołtarz głów-
ny posiadał obraz przedstawiający 
św Michała Archanioła w obłokach,  
w otoczeniu aniołów, snycerska obu-
dowę i figury św. Barbary i św. Bartło-
mieja. W tylnej części nisza nowszych 
czasów z figurą Maryi. Na antepedium, 
płaskorzeźbionym i pozłacanym, wy-
obrażenie św. Jana Nepomucena, słu-
chającego spowiedzi królowej.
Na tylnej ścianie ołtarza znajdował się 
napis „Odnowił J. Assmann, plastyk 
ze Świdnicy 1879”. Poniżej napis „Jo-
seph Falletin murarz z Nowego Dwo-
ru fundator przyozdobienia, ozdoby 
wykonał malarz Steckel z Głogowa – 
20.07.1817”.
W stylu barokowym były również 
chrzcielnica drewniana i ambona ba-
rokowa z piękną ornamentacją. Na 
węgarach drzwiczek wejściowych były 
figury św. Piotra i Pawła, na ścianach 
kosza – Chrystus Zmartwychwstały,  
w otoczeniu Mojżesza i Eliasza, a na 
pokrywie Bóg-Ojciec, u stóp którego 
czterech Ojców Kościoła: Hieronim, 
Augustyn, Grzegorz i Ambroży.
Łuk triumfalny posiadał malowidła, 
które zostały zatynkowane. Dwa bocz-
ne ołtarze posiadały drewniane rzeźby 
barokowe, nieprzyozdobione. W ołta-
rzu po stronie Ewangelii znajdował się 
obraz  przedstawiający „Naigrywanie 
się z Chrystusa” – kopia obrazu z klasz-
toru dominikanów we Wrocławiu. Po 
stronie Epistoły ołtarz z obrazem św. 
Barbary; w tle przedstawione jest jej 
ścięcie.

Nagrobki we wnętrzu kościoła (wg opisu H. Hoffmanna)
Po stronie Epistoły cztery nagrobki z figurami zmarłych na-
turalnej wielkości z napisami w j. niem.
1. „W 1594 r. zasnął w Bogu o godzinie 23 szlachetny, czci-
godny i znaczny pan Jerzy von Lest na Buczynie w 56 r. życia. 
Niech mu Bóg użyczy chwalebnego zmartwychwstania”. Po-
nad tym w płaszczyźnie o płaskim łuku artystyczne wyobra-
żenie Boga-ojca w stylu Michała anioła.
2. „W 1582 r. 2. Xii – w pierwszą niedzielę adwentu o pół do 
ósmej wieczorem zasnęła w Bogu szlachetna o wielu cnotach 
pani Małgorzata z domu Loss na Jerzmanowej, czcigodnego 
adam von Lest na Buczynie ślubna małżonka. Niech Bóg jej 
będzie łaskawy”. Niewiasta ma na rękach dziecko w powija-
kach. W płaskim polu nad nią – Bóg-ojciec z rozpostartymi 
ramionami.
3. „W 1608 r. 7 maja – o godzinie 1 i pół zasnął w Bogu szla-
chetny, czcigodny i znakomity pan abraham von Lest w 55 
roku życia. Niech Bóg będzie łaskawy jego duszy”.
Herby: von Lest na Buczynie, von Loss z Jerzmanowej, von 
Schauritz z Regowa (Dalków), von Stosch z Szymocina.
4. „W 1558 r. 2 marca – niedziela po Popielcu pomiędzy 
godziną 12 i 13 zasnął w Bogu szlachetny, czcigodny Jerzy 

von Lest na Buczynie w 52 
r. życia”. Herby: Jerzy von 
Lest na Buczynie, Loss z Po-
lkowic, Kittlitz z Cieciszowa 
(pow. Szprotawa), von Sack 
z Piersnej. „Boże Ty masz 
władzę nad starym i mło-
dym”. Powyżej Bóg-ojciec z 
rozpostartymi ramionami.

źródło fot.: wikipedia.org

Za pomoc w tworzeniu 
artykułu dziękujemy pani 
Genowefie Domańskiej  
z Buczyny oraz panu 
antoniemu Bok 
wiceprezesowi TZG.
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Wieś Strogoborzyce (niem. Wilhelmshof) leży w płd. części 
gminy i należy do obrębu geodezyjnego Buczyna. Według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. sołectwo zamieszkuje 119 
osób (61 męż-czyzn i 58 kobiet). Miejscowość liczy 15 numerów 
nieruchomości.

Między miejscowością Buczyna a Strogoborzyce znajduje się 
współczesny cmentarz prawosławny oraz niemieckich ewangelic-
kich mieszkańców okolic (Buczyny, Strogoborzyc, Nowej Kuźni) 
sprzed 1945 roku. Do lat 80. w miejscowości działała gorzelnia.
Strogoborzyce miały charakter osady folwarcznej. Zabudowania 
gospodarcze użytkowało po wojnie krótko wojsko sowieckie. Od 
lat 50. zajmowało je Państwowe Gospodarstwo Rolne, które w la-
tach 60. wybudowało trzy budynki mieszkalne wielorodzinne dla 
pracowników. Zakład w Strogoborzycach, należący do PGR Jerzma-
nowa, użytkował ok. 250 ha ziemi ornej i 450 ha łąk. Specjalizował 
się w hodowli bydła i trzody chlewnej oraz w uprawie rzepaku, 
jęczmienia i ziemniaków. Ludność osiedlała się w Strogoborzycach, 
ze względu na miejsca pracy w Zakładzie i dostępność mieszkań 
przyzakładowych. W obecnym budynku mieszkalnym nr 1, do roku 
1983 znajdowały się biura Zakładu i świetlica. W budynku, gdzie 
dziś znajdują się mieszkania prywatne oraz świetlica wiejska, dzia-
łało przyzakładowe przedszkole oraz stołówka, a od roku 1984 
również biura Zakładu. W latach 80. kierownikiem Zakładu był pan 
Kopa. Ostatnim Kierownikiem, a następnie Dyrektorem Zakładu 
był pan Henryk Kędzia, przed nim funkcję tą sprawował pan Wła-
dysław Kieleczawa. Prócz samej pracy, w PGR-e organizowano za-
bawy, którymi były m.in. dożynki, na które panie gotowały i piekły 
ciasta. Gospodarstwo przestało istnieć w roku 1993. Bydło i trzo-
da chlewna zostały przewiezio-ne do innych Zakładów Rolnych, a 
sprzęt i maszyny rolnicze wyprzedane. Po likwidacji PGR-u, miesz-
kańcy wsi, podejmowali zatrudnienie w innych zakładach pracy, 
często znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania.
W roku 1997 w Strogoborzycach swoje magazyny/hurtownie mia-
ła firma INTER-BAU. W la-tach 1998-2001 swoją działalność pro-
wadziła firma WAJM. Teren oraz budynki obecnie wynajmowane są 
przez Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych PIEC-BUD 
sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i 
Melioracji sp. z o.o. z Legnicy, które prowadzą na terenie Sieroszo-

wic i Strogoborzyc budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wymianę 
sieci wodociągowej.
wieś była przysiółkiem w sołectwie buczyna zanim, uchwałą 
rady gminy radwanice z 28.06.2001 r., utworzone zostało so-
łectwo strogoborzyce. Pierwsze zebranie sołeckie odbyło się w 
Buczynie. Podczas pierwszego zebrania nie wybrano sołtysa. Do-
piero na drugim, na włodarza miejscowości wybrano Pana Wale-
riana Gliniak, który funkcję tę sprawował przez 3 kolejne kadencje 
do roku 2015. Pan Walerian wraz z żoną zamieszkali w Strogobo-
rzycach w roku 1981. Od początku osiedlenia się, aż do likwidacji 
byli pracownikami PGR. 
W pierwszym roku urzędowania, z inicjatywy pana Waleriana, na 
terenie sołectwa wzniesiono Krzyż z kapliczką Matki Boskiej, pod 
którym do dziś odbywają się „majówki”.  Krzyż znajduje się w miej-
scu, gdzie kiedyś usytuowany był budynek sklepu. Sklep był wła-
snością GS-u, a pracowała w nim pani Stanisława Kamińska. Kolej-
ny, już prywatny sklep prowadzony był przez Państwa Kędzia od 
2002 do 2012 roku. 
Dzięki nowopowstałemu sołectwu miejscowość zaczęła się roz-
wijać. Rozpoczęto m.in. prace przy adaptacji i remoncie pomiesz-
czenia na świetlice wiejską. Generalny remont wymagał dużego 
nakładu pracy i środków finansowych. Wymieniono drzwi i okna, 
wyremontowano pomieszczenia, wykonano ogrzewanie i zakupio-
no wyposażenie. W roku 2004 w ramach wyposażenia świetlicy, 
dzieci z dwóch polkowickich szkół ofiarowały sołectwu  maskotki, 
książki, gry i wiele innych przedmiotów. Państwo Dereń, przeka-
zali na świetlice telewizor. Sołectwo pozyskało również dotację na 
zakup encyklopedii z Fundacji Wspomagania Wsi. W 2011 r. wybu-
dowano drogę prowadzącą ze Strogoborzyc do Sieroszowic. Wieś 
posiada sieć wodociągową; znajduje się tu jedno z trzech ujęć wody 
na terenie gminy Radwanice. W 2018 r. wieś została skanalizowana. 
Obecnie (od roku 2015) sołtysem wsi jest pan Piotr Gąska. Od 
września 2015 r. organizowane jest coroczne święto mirabelki, któ-
rej drzewa licznie porastają tereny sołectwa. W 2016 r.  sołectwo 
zakupiło nowy przystanek autobusowy oraz zbudowało altanę re-
kreacyjną przy boisku sportowym. W 2018 r. wymieniono pokrycie 
dachowe świetlicy, wymieniono piec CO na piec elektryczny oraz 
doposażono altanę w stoły i ławki. W roku bieżącym w sołectwie 
powstanie siłownia zewnętrzna. 

Pierwsze Święto „Mirabelki”

Za rozmowę serdecznie dziękujemy 
Pani Marii i Panu Walerianowi Gliniak.

Karolina Ferenc

Krzyż w miejscowości Strogoborzyce w miejscu dawnego sklepu
Rodzinny grobowiec na cmentarzu

fot. www.glogow.pl/okolice
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Dzięki środkom finansowym, które pozyskało Stowa-
rzyszenie Aktywiści Społecznej Integracji Bez Balastu 

została utworzona w 2018 roku drużyna kolarska Junio-
rów MTB Bez Balastu Active Team (widniejąca w zapisach 
jako SK Radwanice – Szkółka Kolarska Radwanice). 

Grupa sportowców to 23 dzieci w wieku od 8 do 12 lat w 
tym 20 dziewczyn. Nieodzownym elementem funkcjonowa-
nia szkółki kolarskiej jest sprzęt rowerowy oraz pełni chęci i 
zaangażowania mali kolarze. Licząca obecnie 23 osoby dru-
żyna, od ponad roku regularnie trenuje pod okiem profesjo-
nalnego trenera - P. Dariusza Wierzyckiego, przygotowując 
się do sezonu 2019. Początkowo były to zajęcia ogólnoroz-
wojowe, jednak w ekspresowym tempie pozyskane środki 
pozwoliły na prowadzenie treningów głównie na rowerach 
w profesjonalnych, jednakowych strojach kolarskich bardzo 
charakterystycznych dla naszej drużyny Kolarskiej „Active 
Team”. Drużyna „gwiazd” oficjalnie widnieje na liście dru-
żyn Polskiego Związku kolarskiego biorąc głównie udział 
w zawodach/wyścigach MTB Junior. W ubiegłym sezonie 
braliśmy udział w wyścigach Ligi Szkółek Kolarskich MTB 
Zagłębia Miedziowego, gdzie w ogólnej klasyfikacji druży-
nowej udało się zająć 7 miejsce - to wielki sukces i ogrom-
na motywacja. Pozytywne emocje towarzyszyły również 
podczas dziecięcych wyścigów ponadregionalnej rangi MTB 
Kaczmarek Electric, gdzie biorą udział kolarze z okręgu Pol-
ski zachodniej w tym mistrz Polski Marek Konwa. Uczestnic-
two w tych edycjach pozwoliło naszym młodym kolarzom 
zobaczyć na własne oczy jak ścigają się profesjonaliści oraz 
jak wygląda w pełni organizacja prawdziwych wyścigów 
MTB. Podczas treningów jak również wyścigów zawsze 
wspierają i głośno kibicują rodzice. Nad techniczną oprawą 
i funkcjonowaniem drużyny czuwają osoby doświadczone w 
dziedzinie kolarstwa (trener Dariusz Wierzycki oraz Adrian 
Szylko, zawodnik dorosłej grupy zawodników) w dziedzinie 
znajomości zagadnień mechaniki Ryszard Olszewski, nato-
miast nad medialną oprawą fotograficzną czuwa Pani Moni-
ka Chmielewska wraz z zaangażowanymi rodzicami, którzy 
dostarczają setki zdjęć z udziału w zawodach i treningach. 

- Z tego miejsca ogromnie dziękuję rodzicom dzieci za ich zaanga-
żowanie i wszelką pomoc. To ważny aspekt funkcjonowania szkół-
ki, bez wsparcia rodziców funkcjonowanie sekcji kolarskiej było by 
trudne logistycznie i organizacyjnie. Tą wspólną inicjatywą chcemy 
dać dzieciom szansę uprawiania kolarstwa na terenie gminy Radwa-
nice, chcemy by poza mocną i dobrze zorganizowaną piłką nożną  

w naszym regionie funkcjonowała sekcja sportowa zorientowana na 
możliwość udziału dziewcząt. – mówi oskar Szkudło, prezes stowa-
rzyszenia.

- 30go Czerwca tego roku zapraszamy do Jakubowa mieszkańców 
gminy Radwanice, gdzie w tym dniu będą mogli zobaczyć na własne 
oczy profesjonalny wyścig kolarski MTB (kolarstwo górskie). Jest to 
dla nas wydarzenie ogromnej rangi, gdyż zjadą się do nas kolarze z 
profesjonalnych grup sportowych w tym możliwy udział mistrza Pol-
ski Pana Marka Konwy. W ramach działania naszego stowarzyszenia 
organizujemy 6sty Etap GP MTB Kaczmarek Electric, gdzie udział 
weźmie od 600 do nawet 1000 kolarzy w tym dzieci w wieku od 6 do 
15lat. – dodaje adrian Szylko.

- W całej realizacji projektu nie możemy zapomnieć o osobach z sa-
morządu lokalnego, które aktywnie nas wspierają i po zapoznaniu się 
z Naszymi działaniami i planami stoją razem z Nami w jednym sze-
regu. Bardzo dziękujemy Wójtowi Pawłowi Piwko, który zdecydowa-
nie przyczynia się do rozwoju kolarstwa MTB dzieci, to właśnie przy 
jego akceptacji i pod jego przewodnictwem zostało Nam powierzone 
zadanie budowy torów kolarstwa MTB na terenie Gminy Radwanice. 
Radni Gminy Radwanice zaakceptowali nasz projekt rozwoju dzie-
cięcej drużyny kolarskiej i na rok 2019 otrzymaliśmy bezpośrednie 
wsparcie 10.000 PLN, z którego opłacimy zajęcia z trenerem oraz 
serwis i zakup części zamiennych do rowerów MTB. – oskar Szkudło.

przygotowują się do kolejnego sezonu... 

- Wszystkim, którzy Nam pomagają w tym przedsięwzięciu ogromnie 
dziękujemy, wierzymy iż w ramach wzajemnych relacji dobro powró-
ci do Tych osób. Dziękujemy! - oskar Szkudło.

Fot. Monika Chmielewska, Martyna Szylko
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paulina i oskar pobiegli w „baikal ice marathon 2019”

Kraina lodu dla nich nie straszna, mieszkańcy Kłębano-
wic pobiegli na Syberii 7000 km od domu, gdzie osiągnęli 

ogromny sukces na międzynarodowej arenie sportowej.

„baikal ice marathon 2019” to morderczy i trudny bieg długo-
dystansowy, który już na samą myśl budzi ogromne emocje. Nasi 
mieszkańcy paulina bukowczyk i oskar szkudło wzięli udział 
w eskapadzie na Syberii uczestnicząc w biegu na dystansie Pół-
martaton 21,1km – Paulina i 42.2km – Oskar, oraz Dominika Szku-
dło wsparcie organizacyjno techniczne biegu i eskapady. Przebieg 
biegu był bardzo emocjonujący, tempo i aktywność biegaczy była 
zróżnicowana. Wielu biegaczy, którzy mocno rozpoczęli bieg 
niestety w połowie musieli liczyć się z „odcięciem nóg” i spowol-
nieniem biegu lub nawet jego nie ukończeniem. Nasi biegacze 
rozpoczęli rozsądnie, co przeniosło się na ogromny sukces mię-
dzynarodowy, gdyż paulina bukowczyk wśród kobiet zajęła ii-
gie miejsce na dystansie półmaratonu 21,1km pośród 25 za-
wodników, natomiast oskar debiutując na dystansie maratonu 
42,2km zajął w nim 46 miejsce na 120 biegaczy co jest tu spo-
rym sukcesem tym bardziej, że brał udział w Maratonie dystans 

42,2km pierwszy raz 
w życiu. Bieg odby-
wał się na Syberii 
w miejscowości Li-
stwianka (Irkuck) 
po zamarzniętej ta-
fli najgłębszego je-
ziora świata Bajkał 
(1640m). 

Warunki biegu były bardzo trudne, pierwsze 15km przebie-
gało po śniegu na tafli jeziora, następnie kolejne 10km po 
wypiętrzeniach lodowych niczym ruchy płyty tektonicznej, 
a końcówka 17km po śliskiej niczym tafla szkła zamarzniętej 
tafli.  
– Tu przydały by się łyżwy - ..śmieje się Oskar. - Warunki 
techniczne do biegania bardzo trudne, pomijając podło-

że dodatkowo we znaki dawał się marznący boczny wiatr 
oraz minusowa temperatura. Nie ma tego złego co by na 
dobre nie wyszło, piękne widoki zapierające dech w pier-
siach oraz witające na mecie słońce i plus 3 stopnie powo-
dowały przypływ dodatkowej energii by do mety dobiec  
z uśmiechem. 
- Bieg i jego odprawa rozpoczął się o 9 rano syberyjskiego cza-

su, w Radwanicach była wtedy 
godzina 2 w nocy, ale już o tej 
porze mieliśmy on-line wspar-
cie od naszych mieszkańców i 
przyjaciół, którzy nie spali śle-
dząc nasze poczynania. Za te 
słowa wsparcia i otuchy dzię-
kujemy wszystkim, to właśnie  
w tych momentach jest dla nasz 
szczególnie budujące i podtrzy-
mujące siłę niczym respirator – 
mówią zgodnie Paulina i Oskar
- Syberia to zimna kraina, w 
której funkcjonować jest nie 
lada wyzwaniem, a co dopie-
ro brać udział w zawodach. …
ale … życie nie polega na oddy-
chaniu tyko na chwilach, które 
wstrzymują oddech. Pozdra-
wiam – Oskar.

Paulina Bukowczyk

Paulina Bukowczyk

oskar Szkudło

Grupa uczestników biegu z Polski.
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dzień kobiet w gminie radwanice

Z okazji Dnia Kobiet,  7 marca br. 50 pań z Gminy Radwa-
nice obejrzało w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie 

znakomity spektakl pt. "DZIWNA PARA" w gwiazdorskiej 
obsadzie.

„Dziwna para” to legendarny hit Broadway'u, autorstwa 
najczęściej wystawianego komediopisarza amerykańskie-
go na świecie. Neil Simon jako jedyny żyjący pisarz ma na 
Broadway'u teatr swego imienia. Niemal wszystkie jego 
sztuki zostały przeniesione na ekran i również w kinie cieszą 
się ogromnym powodzeniem. 
W Lubinie w spektaklu wzięli udział wspaniali aktorzy ko-
mediowi. Doskonała gra aktorska to z pewnością najmoc-
niejsza strona przedstawienia.  Duet Żak – Barciś był jak za-
wsze niezawodny! Pozostali aktorzy wspaniale uzupełniali 
przedstawienie. Wśród publiczności co chwilę wybuchały 
salwy śmiechu. Był to z pewnością miły wieczór i doskonała 
forma spędzania Dnia kobiet.

obsada: artur Barciś, Cezary Żak, Katarzyna Żak, Violetta arlak , 
Piotr Skarga, Witold Wieliński, Wojciech Wysocki
Reżyseria: Wojciech adamczyk. Scenografia Wojciech Stefaniak, Neil 
Simon "Dziwna Para". Tłumaczenie: Henryk Krzeczkowski

Wydarzenie odbyło się ze środków Gminy Radwanice, a jego 
organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach.

Ponadto, Dzień Kobiet świę-
towano w sołectwach naszej 
gminy. Dnia 8 marca, Panie 
świętowały w Radwa-nicach, 
9 marca Dzień Kobiet obcho-
dzono w świetlicy wiejskiej 
w Lipinie i w Nowej Kuźni, 
16 marca panie bawiły się w 
świetlicy w Łagoszowie Wiel-
kim natomiast 23 marca w 
świetlicy w Buczynie.

Dzień Kobiet w Radwanicach.

Dzień Kobiet w Nowej Kuźni.

Dzień Kobiet w Lipinie Dzień Kobiet w Łagoszowie Wielkim.

Dzień Kobiet w Buczynie.
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62 rocznica odkrycia złóż rud miedzi 

W piątek, 22 marca w Sieroszowicach uczczono 62 rocznicę od-
krycia złóż rud miedzi przez dr Jana Wyżykowskiego.

Z tej okazji, przedstawiciele władz KGHM-u, lokalne władze, dyrekcje 
oddziałów górniczych i hutniczych oraz dyrekcje szkół i lokalnych in-
stytucji składając kwiaty pod obeliskiem oddały hołd wielkiemu od-
krywcy. Uroczystość, jak co roku zakończyło spotkanie w Sali Miedzio-
wej w Sieroszowicach, gdzie z programem artystycznym wystąpił chór 
szkolny Kamerton ze szkoły podstawowej im.  Jana Wyżykowskiego w 

Dokładnie 23 marca 1957r. dzięki mozolnej pracy 
słynnego geologa dr Jana Wyżykowskiego natra-
fiono na pokłady rud miedzi w Sieroszowicach. 
odkrycie to stało się fundamentem powstania, 
Legnicko – Głogowskiego okręgu Miedziowego i 
wpłynęło na rozwój całego regionu.

Chór szkolny Kamerton ze szkoły podstawowej im.  Jana Wyżykowskiego w Haczowie

niezwykłe spotkanie z marcinem kozioł

Dnia 1 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej w Radwanicach 
odbyło się bardzo detektywistyczne i elektryczne spotka-

nie, które poprowadził Pan Marcin Kozioł.

Podczas multimedialnej prezentacji, dzieci poznały bohaterów 
książek z serii „Detektywi na kółkach” – „Skrzynia Władcy Pioru-
nów” oraz „Tajemnicy przeklętej harfy” – Julkę, psa Spajka oraz 
Toma, a także postać Nikoli Tesli, nazywanego też „Władcą Pio-
runów”, wynalazcy m.in. energii eterycznej, którego losy splatają 
się właśnie z przygodami bohaterów tychże książek. Wybrani z 
publiczności uczniowie, dzięki magnetycznej kuli, mogli sami 
poczuć się na moment jak Władcy Piorunów! Książki Marcina 
Kozioła są pełne fascynujących treści, łączą watki przygodowe 
i detektywistyczne, w które jednocześnie autor wplata fakty ze 
świata nauki.  Spotkanie dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

Biblioteka w Radwanicach

Karolina Ferenc

Haczowie - rodzinnej 
miejscowości odkryw-
cy, na podkarpaciu. 
Panie z Towarzystwa 
Przyjaciół im. Jana 
Wyżykowskiego, jak 
co roku poczęstowa-
ły gości tradycyjnymi 
pierogami, które były 
ulubioną potrawą od-
krywcy.
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spotkanie z podróżnikami

Dnia 25.02.2019 r. w naszej bibliotece od-
było się spotkanie z Grażyną i Stefanem 

Sroczyńskimi, naszymi głogowskimi podróż-
nikami.

Tematem spotkania były Indie. Państwo Sro-
czyńscy zabrali młodzież w wirtualną podróż, 
pokazali Indie te magiczne dla turystów oraz te 
zwykle, pełne biedy. Uczestnicy spotkania mo-
gli zobaczyć i poznać życie, kulturę oaz tradycje 
w Indiach. Goście nawiązali również do swo-
jej wyprawy do Afryki i opowiedzieli o przed-
sięwzięciu budowy studni dla mieszkańców  

spotkanie autorskie z jerzym skoczylasem

z jednej z wiosek.  Każdy kto chciał, mógł 
dołożyć małą cegiełkę do budowy studni 
w Afryce. Pani Grażyna zachęcała mło-
dzież do nauki języków obcych, które 
bardzo ułatwiają podróże. Państwu Gra-
żynie i Stefanowi Sroczyńskim dziękuje-
my za wspaniałą atmosferę i pełne pasji 
spotkanie. Fundatorem spotkania była 
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w 
Polkowicach.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Radwanicach, odby-
ło się spotkanie z cyklu „Język satyry dawniej i dziś”  

z Jerzym Skoczylasem, wrocławskim satyrykiem, współza-
łożycielem kabaretu Elita. 

W spo-tkaniu wzięli udział uczniowie 3 klasy gimnazjum  
w Radwanicach. Pan Jerzy Skoczylas czytał frag-menty utwo-
rów kabaretu ELITA, najbardziej entuzjastycznie przyjętym 

utworem był „List w spra-wie polonistów”. 
Spotkanie ufundowała Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Polkowicach.

Biblioteka w Radwanicach

Biblioteka w Radwanicach
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Biblioteka w Radwanicach

Biblioteka w Radwanicach

koncert „och, życie kocham cię nad życie”

Dnia 15 marca w ZSP w Radwanicach odbył się koncert 
„Juniorzy-Seniorom”, którego myślą przewodnią były 

słowa „Och, życie kocham cię nad życie”. 

Artyści słowem, tańcem i piosenką przedstawili publiczno-
ści, jak piękne jest życie i jakie ważne w nim miejsce zajmuje 
miłość. Koncert był dedykowany Seniorom. Na scenie wystą-
pili:                                                                                                                                     
• recytatorzy - młodzież z ZSP w Radwanicach  
• zespoły taneczne z ZSP w Radwanicach
• chór dziecięcy „Rybałci”
• zespół „Swojacy”
• chór parafialny  „Miriam” 
• soliści: Lena Płaskoń, Aleksandra Stemplewska, Marty-

na Sioma i Hubert Kowalski.

Cieszymy się ogromnie, że zawitali do nas goście: p. Krzysztof 
Nester – wicestarosta polkowicki; p. izabela Jokiel i p. Tadeusz 
Flak - radni Powiatu Polkowickiego; p. Ewa Flak - przewod-
nicząca Rady Gminy Radwanice wraz z radnymi; p. aleksan-
dra Glińska – prezes Zarządu Fundacji Hospicjum Głogowskie; 
delegacja z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w 
Głogowie z wicedyrektor p. Magdaleną Naparło; p. Marian 
Kobzda – prezes Klubu Seniora w Radwanicach oraz członko-
wie Klubu; p. antoni Bok – wiceprezes Zarządu Towarzystwa 
Ziemi Głogowskiej; kierownicy gminnych jednostek organi-
zacyjnych: p. Katarzyna Burzyńska i p. Bartosz Hejmej, oraz 
uczniowie, rodzice i mieszkańcy naszej gminy.

koncertowi towarzyszyły wydarzenia, które miały cha-
rakter charytatywny:
kiermasz wiosenny – można było kupić wiosenne de-
koracje i kartki świąteczne wykonane przez dzieci z ZSP  
w Radwanicach oraz z Zespołu Placówek Szkolno-Wycho-
wawczych w Głogowie i dorosłych. Dochód zostanie prze-
znaczony na pomoc rodzinie z Radwanic, która ucierpiała  
w wyniku pożaru.
żonkilowe pola nadziei - wolontariuszki ze Szkolnego 
Klubu Wolontariatu  sprzedawały żonkile - symbol nadziei. 
Każdy, kto kupił kwiatek, wsparł budowę Hospicjum w Gło-
gowie.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie rzeczowe Kiermaszu nastę-
pującym firmom i osobom prywatnym: Kwiaciarnia Radwani-
ce, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, p. 
Jakub ogończyk, p. Monika Steciąg, p. Magdalena Szymańska, 
p. Katarzyna Czaczyk z rodziną, p. andrzej Dąbrowski. Dzię-
kujemy również paniom: annie Rachwalskiej, Marcie Pleśnie-
rowicz-Jamrozik i Ewelinie Sip, które wykonały wiosenne ko-
szyczki oraz wszystkim, którzy upiekli pyszne ciasta.

ZSP w Radwanicach



Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 34

Ferie w sieroszowicach

Podczas  ferii  w bibliotece i świetlicy w Sieroszowicach 
prowadzone były warsztaty dla dzieci i młodzieży o 

emocjach.

Malowane były „emotki”   oraz  zabawne obrazki tzw. „memy” 
ze swoich zdjęć. Zorganizowane były również zajęcia ta-
neczne oraz kulinarne dla uczestników ferii.  Ferie w Siero-

szowicach odbyły się w ramach  projektu „Wybierz dobry 
kierunek w życiu” z  Gminnego Programu Profilaktyki oraz 
programu „Animek” przy współpracy z Gminnym Ośrodkim 
Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem  Kultury, Fundacją 
Animacji Kultury „Mamut” oraz OHP Polkowice.

Choć jeszcze trwa zima, w naszej szkole powiało wiosną 
i dobrocią. 21 lutego odbyły się warsztaty świąteczne, 

które prowadziła p. Aneta Steciąg. 

Uczestnikami twórczego spotkania byli wolontariusze ze 
Szkolnego Klubu Wolontariatu kl. IV-VI, którymi opiekuje 
się p. Izabela Jokiel. Dzieci wykonały wiosenne i świątecz-
ne ozdoby: kartki, barwne motyle, dekoracyjne świeczniki i 
kolorowe kwiaty. Dzieła młodych artystów zostaną wysta-
wione na sprzedaż podczas koncertu „Juniorzy – Seniorom”. 
Dochód z kiermaszu zostanie przekazany rodzinie z Radwa-
nic, która ucierpiała w wyniku pożaru. Dziękujemy paniom, 
które uczestniczyły w dzisiejszym spotkaniu, a są to: Marta 
Tarkowska, Beata Niemczyk, Bożena Toporowska i Katarzyna 
Burzyńska.

wiosenne warsztaty w szkole

wielkanocne warsztaty z gok

W piątkowy wieczór, 22 marca, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Radwanicach 

odbyły się rękodzielnicze warsztaty wielka-
nocne „Jajko decoupage”

Pod okiem instruktora – Pani Ewy Kaczor, pa-
nie stworzyły kilka wyjątkowych ozdób wiel-
kanocnych wykonanych techniką decoupage. 
Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, roz-
mowy i śmiech, nawet Wójt Gminy- pan Paweł 
Piwko odwiedził panie podczas ich zmagań. Po 
tych warsztatach panią zostaną nie tylko piękne 
ozdoby, ale także nowe umiejętności oraz miłe 
wspomnienia. Dziękujemy uczestniczkom za 
zaangażowanie i dobrą zabawę!

GoK

ZSP w Radwanicach

Biblioteka w Sieroszowicach
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niezapomniane chwile z babcią i dziadkiem

Na przełomie stycznia i lutego br. 
w naszym przedszkolu odbyły 

się uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. 

Zaproszeni goście - babcie i dziadko-
wie licznie przybyli, aby podziwiać 
występy swoich wnucząt. Dla przyby-
łych gości przygotowano poczęstunek 
oraz wspaniały program artystyczny. 
Uroczystości rozpoczęły się poka-
zem recytatorskim oraz występami 
tanecznymi. Najmłodsze przedszko-
laki z grupy "Żabki” i „Jeżyki” po raz 
pierwszy występowały przed tak 
dużą publicznością i wszystkie spisały 
się na medal. Grupa „Skrzaty” zapre-
zentowała swoim dziadkom chodzony 
taniec „Cieszyniok” oraz kilka ukła-
dów do muzyki poważnej. „Słonecz-

ka” umilały czas słowem, tańcem i 
piosenką w czasie inscenizacji „ Żyjmy 
zdrowo - witaminowo i na sportowo”. 
Grupa „Sówki” przygotowała uroczy-
stość w wyjątkowej scenerii z powro-
tu do lat młodości babci i dziadka. 
Utwory „Brunetki, blondynki”, „Auto-
stop”, „Umówiłem się z nią na 9” wy-
wołały ogromne wzruszenie i radość 
na twarzach gości. Grupa „Motylki” 
przedstawiła teatrzyk „Dziadek i Bo-
nifacy”, a grupa „Gwiazdeczki” wystą-
piła z nowoczesnym układem tanecz-
nym „Babuszki, staruszki”. Program 
artystyczny zapewnił przybyłych go-
ści o tym, że ich wnuczęta nie tylko 
osiągają wspaniałe wyniki w nauce, 
ale również posiadają zdolności mu-
zyczne oraz aktorskie. Po występach 
wnuczęta podarowały swoim dziad-

kom własnoręcznie wykonane upomin-
ki. Były łzy wzruszenia, chwile zachwytu 
i podziwu oraz gromkie brawa. Po części 
artystycznej słodki poczęstunek przygo-
towali rodzice wraz z wychowawcą i pa-
niami - pomocami. „Wszystkim Babciom, 
Wszystkim Dziadkom, zdrowia, pomyśl-

ności, uśmiechu na co dzień i dużo 
radości” – życzą Przedszkolaki z 
Radwanic.

ZSP w Radwanicach
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Już od kilku lat uczniowie naszej 
szkoły biorą udział w prestiżowym 

konkursie historycznym „Znam hi-
storię polskich symboli narodowych”. 
Jego organizatorem jest SP nr 93 im. 
Tradycji Orła Białego we Wrocławiu. 

Honorowy patronat nad konkursem 
sprawują: Dolnośląski Kurator Oświaty 
oraz Dolnośląska Rodzina Szkół im. AK  
i Bohaterów AK. 25 lutego odbyły się 
szkolne eliminacje do konkursu. Wzięli w 
nich udział uczniowie: hanna kałużka 
z klasy V oraz kinga rusinko i szymon 
kęska z klasy VII. Uczestnicy zostali 
przygotowani przez nauczycieli historii  
i rodziców. Szkolny etap konkursu ko-
ordynowała p. Izabela Jokiel. Uczniowie 
mieli do rozwiązania test składający się  
z 16 pytań. Zwycięzcą został Szymon 
Kęska, który zdobył maksymalną liczbę 
punktów, dziewczęta zdobyły ich po 14. 

W etapie powiatowym szkołę reprezen-
towali kinga i szymon. Ich zadaniem 
było wykonanie prezentacji multime-
dialnej na jeden z proponowanych przez 
Organizatora tematów. Kinga zaprezen-
towała temat „75.rocznica wybuchu 
powstania warszawskiego”, a Szymon 
– „Rok 2019 – rokiem Stanisława Mo-
niuszki”. Komisja Konkursowa w skła-
dzie: A. Bilski - koordynator konkursu, 
dr Sławomir Gutowski - ŚZŻAK, prof. 
Krzysztof Rozpondek - Związek Piłsud-

czyków, Tadeusz Wojtkowiak, Katarzy-
na Gietner - Dolnośląska Rodzina Szkół 
im. AK, Marzenna Krejckant – Dolnoślą-
ska Rodzina Szkół im. AK, Mieczysław 
Dąbrowski - UTW, dr Marek Gadowicz 
- IPN, Alicja Kluz - Rodzina Policyjna 
1939, Juliusz Woźny - Ośrodek "Pamięć i 
Przyszłość", Tadeusz Szczyrbak - Rodzi-
na Rodła Wrocław, Maciej Dmyszewicz 
– ŚZŻAK, orzekła, że w etapie powiato-
wym: szymon zajął 1 miejsce z notą 
8,9 pkt. na 10 pkt., a kinga 15 miejsce z 
notą 7,1 pkt. na 10 pkt. W związku z tym 
uczniowie awansowali do finału kon-
kursu, który odbył się we Wrocławiu 
19 marca br. W finale wzięło udział 32 
uczestników (12 szkół z Wrocławia i 12 
spoza Wrocławia), których zadanie było 
dwuetapowe: praca pisemna i test wia-
domości. kinga uzyskała 61 punktów, 
a szymon – 55. Najlepszy uczestnik 
zdobył ich 69. Zatem nasi uczniowie wy-
padli bardzo dobrze. Podczas konkursu 
zostały wręczone nagrody zwycięzcom 
etapu powiatowego, który polegał na 
wykonaniu prezentacji multimedialnej 
(tutaj Szymon zdobył 1. miejsce, a Kinga  
- 15.) W etapie powiatowym brali udział 
uczniowie z powiatów województwa 
dolnośląskiego. 
Gratulujemy naszym uczniom i wierzy-
my, że w przyszłym roku Finał będzie 
należał do nich!

Ferie na sportowo

W czasie odpoczynku feryjnego grupa młodzieży miała 
okazję aktywnie spędzić czas wolny, promując tym 

samym zdrowy styl życia. 

W ramach projektu Trzymaj Formę pod opieką p. I. Ciężabki 
i p. A. Trochanowskiej uczestniczyli w wycieczce do Głogo-
wa na lodowisko, gdzie mogli doskonalić swoje umiejętności 

techniczne w jeździe na łyżwach. Dodatkową atrakcją był 
udział w prelekcji filmu pt.: „Chłopiec z burzy”. Ta zabawna, 
wzruszająca opowieść o niezwykłej przyjaźni wywarła na 
młodzieży ogromne wrażenie. Wszystkim dopisywał dobry 
humor i dobra zabawa.

„znam historię polskich symboli narodowych”

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach

Kinga Rusinko i Szymon Kęska 
z opiekunem p. izabelą Jokiel

Kinga Rusinko, Szymon Kęska, Hanna Kałużka
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Od października do grudnia 2018 r. w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Radwanicach, w przedszkolnych 

grupach 4 i 5 latków był realizowany program Fundacji 
BGK im. J.K. Steczkowskiego „Były sobie pieniądze”. 

Nasze przedszkole, jest jednym z dziesięciu przedszkoli w 
Polsce i jedynym w województwie dolnośląskim, które reali-
zowało ten program w bieżącym roku szkolnym. Środki na 
ten cel pozyskało działające przy placówce Stowarzyszenie 
„Bliżej Siebie”. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 
od 3 do 9 lat. Jego celem jest  podniesienie poziomu wiedzy 
finansowej przedszkolaków oraz wprowadzenie w świat fi-
nansów tak, aby dzieci potrafiły lepiej funkcjonować w spo-
łeczeństwie. Jest on realizowany poprzez przeprowadzenie 
autorskich zajęć, a nauczyciele otrzymują do dyspozycji pa-
kiety edukacyjne zawierające potrzebne pomoce dydaktycz-
ne. Wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie otrzymały 
indywidualny pakiet: worek, książkę z naklejkami, koloro-
wankę, skarbonkę. Nauczyciele natomiast zostali wyposa-
żeni w film edukacyjny „Były sobie pieniądze”, scenariusze 
zajęć oraz poglądowe plansze. Najwięcej radości sprawiło 
przedszkolakom spotkanie z bohaterem książkowym – czer-
wonym smokiem, z którym od-
krywały tajemnice finansów. 
Uczył on dzieci liczenia, nomi-
nałów pieniądza oraz pojęć: 
sklep, bank, klient, bankomat, 
karta do bankomatu. Program 
był dostosowany do podsta-
wy programowej wychowania 
przedszkolnego i z pewnością 
uatrakcyjniał codzienne za-
jęcia. Dodatkową inspiracją 
były otrzymane pomoce: sklep 
i bankomat liczący nomina-
ły. Zarówno „Słoneczka” jak i 
„Gwiazdeczki” po raz pierwszy 
mogły skorzystać z zabawko-
wego bankomatu. Dzieci ko-
lorowały obrazki tematycznie 
związane z ekonomią. Prowa-

dzone były pogadanki na temat sklepu, po co tam chodzimy, 
co można w nim kupić. Maluchy wiedziały, jak zachować się 
w sklepie, w banku i używać słów grzecznościowych: proszę, 
dziękuję, w czym mogę pomóc? Na kolejnych zajęciach miały 
okazję same odegrać rolę klienta i sprzedawcy. Projekt reali-
zowany przez panią Iwonę Derkacz i Magdalenę Remiszew-
ską, rozpoczął edukację ekonomiczną dzieci w wieku przed-
szkolnym zapraszając je, do odkrywania tajemnic pieniądza, 
tajników udanych i oszczędnych zakupów, dążąc do ukształ-
towania w przyszłości prawidłowych postaw konsumenta, 
ale także umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania 
tej wiedzy w praktyce. Realizacja programu będzie kontynu-
owana. Każde dziecko otrzyma skarbonkę, którą będzie mo-
gło ozdobić według własnego pomysłu, zabrać ją do domu 
i uczyć się oszczędności. Zostanie przeprowadzony konkurs 
plastyczny „Kupujemy i oszczędzamy z przedszkolakami”. 
Przy wprowadzaniu podstaw ekonomii już od najmłodszych 
lat ważna jest rola rodziców. Oszczędne kupowanie z „gło-
wą” i podejmowanie racjonalnych wyborów konsumenckich 
na pewno zaowocuje w dorosłym życiu. 

edukacja ekonomiczna w przedszkolu

konkurs recytatorski poezji niemieckojęzycznej

Dnia 15.02.2019r. w Liceum Ogólnokształcącym nr.XVII im. Agniesz-
ki Osieckiej we Wrocławiu odbył się Konkurs Recytatorski Poezji 

Niemieckojęzycznej. 

Celem Konkursu była popularyzacja poezji niemieckojęzycznej, stwarzanie 
płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji poprzez zaprezentowanie umiejęt-
ności recytatorskich w języku obcym, rozbudzenie zainteresowań lingwi-
stycznych uczniów, wzmocnienie ich motywacji do doskonalenia się w na-
uce języka niemieckiego oraz kształtowanie w nich otwartości i ciekawości 
wobec innych kultur. Na scenie zaprezentowało się ponad 70 uczestników 
z województwa dolnośląskiego. Z naszej szkoły do konkursu przystąpiła 
Sylwia Kobzda IIIA gim., Natalia Kuminek IIIA gim. i Weronika Woźniak IIIA 
gim., uzyskawszy dyplomy uznania. Konkurs był dla nas ciekawym i bardzo 
pozytywnym doświadczeniem.Uczestniczkom gratulujemy i życzymy suk-
cesów w kolejnych występach.

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach
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radwanice z wielką orkiestrą świątecznej pomocy
W tym roku już po raz 18  młodzież w Radwanicach 

włączyła się w działania Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

Celem tegorocznego Finału była pomoc ,,Na zakup sprzętu 
dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. Po raz kolejny po-
wołaliśmy sztab, z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym. Naszym zadaniem było przeprowadzić zbiórkę pie-
niężną w formie kwesty i aukcji gadżetów WOŚP. Dwudziestu 
wolontariuszy, w dniu 13.01.2018 r., zebrało  kwotę 6528,34 
zł. Znów pobiliśmy rekord z ubiegłego roku, co świadczy  
o ogromnym zaangażowaniu i ofiarnych sercach mieszkań-
ców Gminy Radwanice. Ważnym działaniem Sztabu była prze-

prowadzona wśród młodzieży i pracowników ZS-P aukcja 
gadżetów otrzymanych od Fundacji, w trakcie której zebrano 
699,00zł. Jak co roku Finał WOŚP to też  okazja  do wręczenia 
wszystkim wolontariuszom podziękowań za włożony wysiłek  
i serce przy realizacji szczytnego celu. Podziękowania skie-
rowaliśmy także do rodziców wolontariuszy,  za ich wkład 
i zaangażowanie. Dużej pomocy udzielił nam Rewir Dziel-
nicowych Policji w Radwanicach pod kierownictwem Pana 
Marcina Andrzejaka, przeprowadzając szkolenie dla wolon-
tariuszy. Wielkie wsparcie udzieliła nam również Pizzeria 
Radwanicka, która w dniu Finału przygotowała dla naszych 
wolontariuszy pyszną gorącą pizzę. Na koniec jeszcze raz 
kierujemy  serdeczne słowa podziękowania do mieszkań-

ców Gminy, za hojność  
i pomoc w realizacji 
celu, jaki postawili 
przed  sobą  wolonta-
riusze.

konkurs międzyszkolny „słoneczna matematyka”

Dzień Matematyki ,Liczby Pi oraz Dzień Ziemi i Słoń-
ca to świetna okazja, że-by uczniowie spotkali się na 

konkursie matematyczno- przyrodniczym. 

Święta te obchodzone są głównie w kręgach akademickich 
i szkolnych, więc i my od kilku lat z tej okazji spotykamy się 
z przedstawicielami zaprzyjaźnionych szkół. Wydarzenie 
ma  na celu upowszechnienie wiedzy o Słońcu i jego wpły
-wie  na życie na Ziemi oraz pokazanie, że matematyka to 
nie tylko liczby, wzo-ry i trudne zadania, ale również zna-
komita  zabawa. Obchody Światowego 
Dnia Liczby Pi stały się w naszej szkole 
już tradycją, Dzień Ziemi i Słońca  obcho-
dziliśmy  po raz trzeci, a Dzień Matema-
tyki po raz pierwszy, choć to święto w 
Polsce obchodzone jest już od pięciu lat.  
Dzień matematyki został stworzony po 
to, aby dać uczniom trochę odmiany w 
nauce matematyki. Udział w grach i za-
bawach matematycznych ma na celu po-
kazać inną stronę tej nauki. Matematyka 
może być przyjemna i dawać radość. 12 
marca 2019 roku w naszej szkole spo-
tkali się uczniowie z trzech szkół : Ga-
worzyc, Radwanic i Buczyny, żeby uczcić 
to potrójne święto. Uczestnicy konkursu 
przez 90 minut pokonując π –stacje  roz-
wiązywali krótki test, krzyżówki, łami-

główki, dokonywali odpowiednich pomiarów, na podsta-wie 
których wyznaczali liczbę π, wykazali się umiejętnością wy-
konywania obli-czeń, znajomością  polskich Parków Narodo-
wych i Układu Słonecznego. Róż-nica w zdobytych punktach 
była niewielka, więc wszyscy zasłużyli na π-zzę w kształcie 
koła, orzeszki π -stacjowe i medale.  Nad prawidłowym prze-
biegiem konkursu czuwała komisja złożona z opiekunów 
szkolnych drużyn.

SP w Buczynie

ZSP w Radwanicach
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ZSP w Radwanicach

Od 28 stycznia do 10 lutego w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Radwanicach odbywały się „Ferie 2019”, które 

zapewniły mieszkańcom moc atrakcji. 

Dzięki bogatej ofercie każdy mógł znaleźć dla siebie inte-
resujące zajęcia artystyczne. Ponadto dzieci brały udział  
w wyjazdach do kina, spektaklu oraz zajęciach plastycz-
nych na świetlicach wiejskich. Podczas ferii w GOK czekało 
na dzieci mnóstwo propozycji m.in. zajęcia muzyczne, wo-
kalne oraz plastyczne, dzięki którym dzieci w miły sposób 
spędziły czas wolny od szkoły, a także miały okazję rozwinąć 
swoje talenty. Ponadto na jedne z zajęć dzieci przyszły razem 
ze swoimi rodzicami, aby metodą scrapbookingu wspólnie 
wykonać przepiękne czekoladowniki. W kolejnych zajęciach 
scrapbookingu udział wzięły jedynie osoby dorosłe, two-
rząc pod okiem instruktora okolicznościowe exploding boxy.  
W ramach ferii dzieci dwukrotnie odwiedziły kino w Polko-
wicach. 

Wycieczki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Po-
wodzeniem cieszył się również spektakl Teatru Edukacji  
i Profilaktyki MASKA, pt. „Na misiowych urodzinach- naj-
ważniejsza jest rodzina”.  Atrakcji nie zabrakło również na 
świetlicach wiejskich, gdzie w ramach ANIMKA odbywały się 
zajęcia artystyczne w Lipinie, Łagoszowe Wielkim, Kłębano-
wicach, Przesiecznej i Sieroszowicach. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za zaangażowanie i miło spędzony czas! 

ferie zimowe z gminnym ośrodkiem kultury

GoK



Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 40

koncert noworoczny zespołu Frajda

Dnia 11 stycznia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbył się wyjątkowy koncert przygotowany przez Ze-

spół taneczno-wokalny „Frajda”.

Jednym z najpiękniejszych zwyczajów w polskiej tradycji jest 
wspólne śpiewanie kolęd. Młode artystki z grupy FRAJDA za-
prezentowały swoje talenty wokalne i przeniosły publiczność 
w klimat minionych świąt. Licznie zgromadzona widownia 
mogła wspólnie z dziećmi śpiewać kolędy i inne świąteczne 
utwory. Na koniec koncertu Zespół podziękował Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury – Pani Renacie Piaseckiej-Friczka, 
która od marca br. odeszła na emeryturę. Po występie czekał 
na wszystkich poczęstunek oraz tort przygotowany przez Pa-
nią Renatę. Serdecznie dziękujemy Państwu Krawczonek oraz 
zespołowi „Frajda” za przygotowanie koncertu oraz rodzicom 
za liczne przybycie.

GoK
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sportowy turniej klas czwartych
Dnia 29 lutego w tłusty czwartek, jak co roku odbył się 

turniej sportowo-rekreacyjny klas IV. 

Uczestnikami były IVa, IVb, IVc oraz klasa IV z Buczyny wraz 
z wychowawcami. Turniej otworzyła p. wicedyr. S. Trzeszcz, 
ale również nad całością czuwała p. dyr B. Niemasz oraz p. 
dyr D. Sztuczka z Buczyny, które dopingowały i zagrzewały 
do pozytywnej rywalizacji. Wszyscy uczestnicy brali udział 
w wielu ciekawych i różnorodnych konkurencjach. Oprócz 
konkurencji sportowych znalazło się też zadanie mate-
matyczne, część plastyczna - plakat pod hasłem „Trzymaj 
formę” i „Klucz do Zdrowia” oraz część bardziej rekreacyj-
na związana z jedzeniem pączków i słodziutkich bułeczek 
ufundowanych przez Radę Rodziców przy ZSP Radwanice, 
za które serdecznie dziękujemy. Wszystkim dopisywał dobry 
humor, a zacięta rywalizacja niosła ze sobą tylko pozytywne 
emocje. W turnieju zwyciężyła klasa IV z Buczyny, na kolej-
nym miejscu uplasowała się klasa IVc, dalej IVb, a następnie 

IVa. Choć Puchar Przechodni powędrował do klasy z Buczy-
ny, to wszystkie klasy uważa się jednak za zwycięskie, ponie-
waż rywalizowały w duchu fair play, który rozbudził w nich 
pozytywną energię. Wszystkim zaangażowanym w realizację 
turnieju sportowego serdecznie dziękujemy.

kolejna edycja programu „umiem pływać”

Od marca br. kolejna grupa dzieci 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-

go w Radwanicach rozpoczęła swoją 
przygodę z pływaniem. 

Tym razem, są to uczniowie z klas 
I b i II b, którzy pod opieką swoich 
wychowawczyń p. Bożeny Toporow-
skiej i p. Izabeli Jokiel raz w tygodniu  
z ogromną radością udają się na za-
jęcia sportowe do Głogowa. Celem 
podróży jest Pływalnia „Chrobry Gło-
gów”. Tutaj odbywają się lekcje pływa-
nia pod czujnym okiem instruktorów. 
Jest też czas na korzystanie z licznych 

atrakcji, takich jak: rwąca rzeka, zjeż-
dżalnie itp.  Cykl 10 zajęć odbywa się 
w ramach programu „Umiem pływać”. 
Projekt realizowany jest przez Dolno-
śląską Federację Sportu ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki przy 
wkładzie finansowym własnym Gminy 
Radwanice. 

siatkarsie emocje 

Moc pozytywnych emocji, niezapomniane wrażenia, 
zdjęcia, autografy od siatkarskich reprezentantów 

Polski. 

Tak można w skrócie opisać wydarzenia, w których uczest-
niczyli uczniowie ZSP w Radwanicach. W środę, 20 lutego 
br., do Lubina pojechała 44- osobowa grupa młodzieży z 
klas VII-VIII i gimnazjum, aby „na żywo” zobaczyć i prze-
żyć emocje towarzyszące kibicom obserwującym mecz 
siatkarskiej PlusLigi, pomiędzy zawodnikami cuprum 
lubin i zaksa kędzieżyn koźle. Na pewno nikomu nie 
trzeba przedstawiać takich zawodników jak: Paweł Zator-
ski, Mateusz Bieniek, Aleksander Śliwka, którzy grają w 
ZASKie Kędzieżyn Koźle, a również są reprezentacyjnymi 
zawodnikami Polski. Choć mecz rozgrywany w lubińskiej 
hali zakończył się porażką drużyny z Lubina, której kibi-
cowaliśmy, to rekompensatą była możliwość spotkania się, 
porozmawiania, otrzymania autografów i zrobienia pa-
miątkowych zdjęć z reprezentantami naszego kraju. Z całą 
pewnością wszyscy na długo zapamiętajmy ten wyjazd,  

a zdjęcia i autografy będą dla nas bezcennymi pamiątkami.
Opiekunami wyjazdu byli: Cecylia Łakomiec, Dorota Kaleta- 
Tymowicz i Bartosz Różycki.

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach

ZSP w Radwanicach
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zwycięstwo dziewcząt z zsp w radwanicach 
w turnieju halowej piłki nożnej

Na zaproszenie Akademii Piłki Nożnej Chrobry Głogów, 
drużyna dziewcząt (rocznik 2006-2008) z Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego w Radwanicach wzięła udział 
w turnieju halowej piłki nożnej  „Mini Lejdis Cup 2019”, 
który odbył się 12.02.19 r. w hali widowiskowo- sportowej 
w Głogowie.

W turnieju rywalizowały ze sobą drużyny: SP 6, 
SP 10, SP 13 z Głogowa oraz drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Białołęce i  ZSP w Radwanicach.
Drużyna z naszej szkoły- z jedną przegraną 0:1  
z SP 10, remisem 0:0 z SP 13, i dwoma wygrany-
mi: 1:0 z SP 6 i 2:0 z SP Białołęka zajęła w turnie-
ju I miejsce! W nagrodę za zwycięstwo drużyna 
otrzymała okazały puchar, sprzęt sportowy i vo-
ucher na grupowy wstęp na wybrany mecz I ligi 
piłki nożnej drużyny Chrobry Głogów.

końcowe wyniki:
i miejsce- zsp radwanice
II miejsce- SP 13
III miejsce- SP Białołęka
IV miejsce- SP 10 
V miejsce- SP 6 

W drużynie ZSP zagrały: Weronika Węgrzycka (K), Zofia Su-
chodolska (B), Nikola Kowalska (B),  Julita Hynek, Natalia 
Przybysz, amelia Dąbrowska, amelia Szklana, Weronika Kie-
kierz, Maria Zawis, iza Woźniak. opikun drużyny- Cecylia Ła-
komiec.

turniej piłki nożnej halowej

Dnia 2.02.2019r.  w Sali gimnastycznej  Zespołu  Szkol-
no –Przedszkolnego w Radwanicach z inicjatywy 

Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury zorgani-
zowano i przeprowadzono Turniej Piłki Nożnej Halowej o 
puchar Wójta Gminy Radwanice. 

Był to kolejny Turniej w ramach działań sportowo – rekre-
acyjnych dla mieszkańców. Turniej otworzył Pan Paweł Piw-
ko – Wójt Gminy. W turnieju wzięło udział 9 zespołów, czyli 
około 80 uczestników z terenu Gminy Przemków, Chocianów 
oraz Radwanice. Drużyny biorące udział to w rozgrywkach: 
Siemianówa Team, Kłębanowice, Świry, Tasmania, Płomień 
Radwanice, Gospoda Team, Ostaszów, Aster i Wszokusą. Tur-
niej przeprowadzono  systemem każdy z każdym, z podzia-
łem na dwie grupy, rozgrywając 18 meczy. Łącznie strzelono 

115 bramek, co stanowi średnią 5 bramek w każdym meczu.

wyniki turnieju :
I  miejsce – Aster
II  miejsce  - wszokusą
III   miejsce  -  ostaszów
IV   miejsce  -  kłębanowice

Puchary dla trzech pierwszych drużyn oraz dyplomy i piłki 
dla wszystkich zespołów wręczył, w imieniu Wójta Gminy, 
prowadzący Turniej – Zdzisław Śnioszek. Turniej wykazał po 
raz kolejny, że mieszkańcy lubią spędzać wolny czas aktyw-
nie. Miłym akcentem tej imprezy był udział drużyn z sąsied-
nich gmin oraz zawodnicy w różnym wieku.

ZSP w Radwanicach

GoK



Biuletyn Informacyjny 
URZĘDU GMINY RADWANICE

strona 43

ZSP w Radwanicach

turniej tenisa ziemnego mc donalds cup we wrocławiu
Dnia 03.03.2019 r. mieszkanka naszej gminy, Laura 

Urbańczyk (lat 9) wzięła udział w III cyklu Mc Do-
nalds Cup we Wrocławiu. 

Laura, zagrała w dwóch grupach wiekowych. W pierwszej 
grupie do 10 lat zajęła I miejsce natomiast w drugiej grupie 
do 12 lat  zajęła wysokie III miejsce. W roku 2018 Laura za-

debiutowała na kortach we Wrocławiu gdzie w I cyklu wy-
walczyła 3 miejsce, w II cyklu zdobyła 2 miejsce, aż wreście 
po ciężkich treningach w III cyklu przyszedł czas na upra-
gnione złoto 1 miejsce. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów oraz radości z roz-
wijania sportowej pasji. 

   i miejsce Laury w grupie do 10 lat.                                      iii  miejsce Laury w grupie do 12 lat.                                      

Dnia 23.02.2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Radwanicach przeprowadzono kolejny turniej 

tenisa stołowego dla mieszkańców gminy o Nagrodę 
Wójta Gminy Radwanice. 

Turniej przeprowadzono w trzech kategoriach wieko-
wych (młodzież do lat 14, grupa do lat 18 oraz kategoria 
open), systemem turniejów indywidualnych. W zawodach 
udział  wzięło 19 zawodników, którzy rozegrali łącznie 45 
meczy.

turniej tenisa stołowego

wyniki turnieju:
grupa  do lat 14
I miejsce - jakub  bagiński
II miejsce - Fabian  łazarecki
III miejsce - marek demeszuk
grupa   do  lat  18
I miejsce - krystian  kołodziej

II miejsce - seweryn  przygodzki
III miejsce - szymon  malinowski
grupa   open
I miejsce - patryk droszczak
II miejsce - ireneusz dachtera
III miejsce - piotr sieradzki

GoK

Nagrody w postaci statuetek, dyplomów i rakietek do tenisa 
wręczył Paweł Piwko – Wójt Gminy,  który  biorąc udział  w  Tur-
nieju  zajął IV  miejsce. Organizatorami Turnieju  była  Gmina 
Radwanice,  Gminny Ośrodek Kultury  oraz  ZSP  Radwanice. 
Turniej przygotowali oraz  przeprowadzili  Bartosz  Różycki i 
Zdzisław Śnioszek. Była to kolejna  propozycja  dla  mieszkań-
ców  gminy  na aktywne  spędzenie  czasu  wolnego.
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rekordy anastazji

sukcesy bartłomieja na ringu

Anastazja Budzińska, uczenni-
ca klasy 7b Zespołu Szkolno 

- Przedszkolnego w Radwanicach, 
odnosi znaczące sukcesy na lekko-
atletycznych arenach sportowych 
zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Na początku grudnia 2018r. Anastazja 
brała udział w prestiżowych zawo-
dach lekkoatletycznych pod nazwą 
„Pomarancivy Miting” w Jabloncu. W 
zawodach w Czechach, które zgroma-
dziły około pół tysiąca uczestników 
z Czech, Polski i Niemiec, Anastazja 
w biegu na 300m osiągnęła wynik 
46,80s i ustanowiła swój rekord ży-
ciowy. 28.12.18r. w Zielonej Górze 
podczas Ogólnopolskiego Mityngu 
Lekkoatletycznego, Anastazja w swo-
jej kategorii wiekowej wygrała bieg 
na 60m z wynikiem 8,78s i ustanowiła 
swój rekord życiowy na tym dystan-

sie. Na kolejne sukcesy nie trzeba było 
długo czekać.  12.01.19r. na Międzyna-
rodowym Mityngu Lekkoatletycznych 
w Cottbus (Niemcy) Anastazja w bie-
gu na 60m uzyskała wynik 8,59s i tym 
samym poprawiła swój rekord życio-
wy na tym dystansie. 16.01.19r., w Ja-
bloncu (Czechy), Anastazja wygrała w 
kategorii młodziczek bieg na 300m z 
wynikiem 45,63s. i po raz kolejny po-
prawiła swój rekord życiowy. Sukcesy 
sportowe, które Anastazja osiąga, są 
wynikiem jej ciężkiej pracy. Kilka razy 
w tygodniu Nastka uczestniczy w tre-
ningach w LKS Polkowice „pod okiem” 
trenerki, p Doroty Wojciech.

Gratulujemy 
i czekamy na kolejne rekordy!

Mieszkaniec Radwanic - Bartłomiej 
Mietliński, swoją przygodę ze sztu-

kami walki rozpoczął w październiku 
2015r. Młody zawodnik Klubu Spor-
towego METRACO ARMIA POLKOWICE 
w niezmiernie krótkim czasie zdobył 
wysokie osiągnięcia sportowe i wielo-
krotnie stawał na najwyższym podium 
podczas zawodów i turniejów, a także 
reprezentował nasz kraj podczas mi-
strzostw Europy. 

Swoją pierwszą walkę podczas otwartych Mi-
strzostw Polski w Świdnicy w dniu 20.03.2016r. 
Bartłomiej zakończył na wysokim ii miejscu. 
Kolejnymi sukcesami Bartłomieja były:
• i miejsce - XVii Edycja ogólnopolskiej Ligii 

WFMC Fight w Kolsku, 23.04.2016r.
• ii miejsce – Mistrzostwa Polski Seniorów  

i Juniorów K-1 Rules we Wrocławiu, kate-
goria Junior młodszy, 09-12,06.2016r.

• i miejsce – Pierwsze otwarte Mistrzostwa 
Polski LoW KiCK WFMC w Gliwicach, 
29.10.2016r.

• i miejsce – Mistrzostwa Polski w Kickboxin-
gu w Starachowicach, 09-11.12.2016r.

• iii miejsce – Mistrzostwa Polski Seniorów 
i Juniorów w Formule K-1 Rules w Legnicy, 
11-12.03.2017r.

• i miejsce – otwarty Puchar Polski WKa 
Kick Boxing w Świdnicy, 17-18.03.2017r.

• i miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów – 
Seniorów LoW-KiCK w Nowym Targu, 22-
23.04.2017r.

• iii miejsce – Mistrzostwa Europy Juniorów  
i Kadetów w Macedonii, 02-10.09.2017r.

• ii miejsce – Mistrzostwa Dolnego Śląska  
w Boksie w Przewornie, 11.02.2018r.

• iii miejsce – Mistrzostwa Polski w Kick-

Mieszkańcy naszej gminy podczas Mistrzostw Polski w Kickboxingu w Starachowicach. 
Pierwszy od lewej Bartłomiej Mietliński (złoty medalista). Czwarty od lewej Dominik 
Nawrocki (brązowy medalista). Piąty od lewej Jakub Rymarowicz (srebrny medalista). 

fot. źródło:  www.polkowice.eu

boxingu Juniorów Starszych w Ka-
liszu, 07-08.04.2018r.

• i miejsce – Mistrzostwa Polski Ju-
niorów i Seniorów w Formule LoW 
KiCK w Legnicy, 21-22.04.2018r.

• i miejsce – Gala Sportów Wali  
w Złotoryi, 26.05.2018r.

• i miejsce – Mistrzostwa Polski  
w Kickboxingu w Starachowicach 
7-9.12.2018r.

Bartłomiej dwukrotnie nagrodzo-
ny został nagrodą burmistrza Po-
lkowic, za wysokie wyniki spor-
towe w kickboxingu w roku 2016 
oraz w roku 2017.  

Trenowanie sztuk walki korzystnie wpływa zarówno na ciało jak i umysł zawod-
nika. Mimo, że treningi wymagają wysiłku, zyskują coraz większą popularność!
Bartłomiejowi gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy kolejnych suk-
cesów na ringu oraz niegasnącego ducha walki.

fot. źródło:  fb.armiaPolkowice

ZSP w Radwanicach
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terminarze rozgrywek klubów sportowych
- młodziki

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 16.03.2019r. płomień radwanice Orzeł Czerna 12:2

2. 23.03.2019r. Gwardia Białołęka płomień radwanice 4:5

3. 01.04.2019r. płomień radwanice Football Academy 
Głogów

0:5

4. 6.04.2019r. Zryw Kolta płomień radwanice

5. 13.04.2019r. płomień radwanice Sparta Przedmoście

6. 21.04.2019r. Sparta Grębocice płomień radwanice

7. 27.04.2019r. płomień radwanice Chrobry Głogów

8. 01.05.2019r. Orzeł Czerna płomień radwanice

9. 04.05.2019r. płomień radwanice Gwardia Białołęka

10. 11.05.2019r. Football Academy 
Głogów

płomień radwanice

11. 18.05.2019r. płomień radwanice Zryw Kotla

12. 25.05.2019r. Sparta Przedmoście płomień radwanice

13. 01.06.2019r. płomień radwanice Sparta Grębocice

14. 08.06.2019r. Chrobry Głogów płomień radwanice

2018/2019  legnica: ii liga okręgowa d1 młodzik grupa 2 (rw)

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
1. 16.03.2019r. ks zadzior buczyna Chrobry II Głogów 1:0

2. 23.03.2019r. ks zadzior buczyna Victroia Siciny 7:0

3. 30.03.2019r. Sparta Rudna ks zadzior buczyna 2:5

4. 06.04.2019r. ks zadzior buczyna Pogoń Góra

5. 13.04.2019r. Orla Wąsosz ks zadzior buczyna

6. 20.04.2019r. ks zadzior buczyna Korona Czernina

7. 27.04.2019r. Górnik III Polkowice ks zadzior buczyna

8. 01.05.2019r. Chrobry II Głogów ks zadzior buczyna

9. 04.05.2019r. Victoria Siciny ks zadzior buczyna

10. 11.05.2019r. ks zadzior buczyna Sparta Rudna

11. 19.05.2019r. pogoń góra ks zadzior buczyna

12. 25.05.2019r. ks zadzior buczyna Orla Wąsosz

13. 01.06.2019r. Korona Czernina ks zadzior buczyna

14. 08.06.2019r. ks zadzior buczyna Górnik III Polkowice

płomień 
radwanice

ks
 zadzior 
buczyna

2018/2019 legnica: ii liga okręgowa d1 młodzik grupa 1 (rw)
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terminarze rozgrywek klubów sportowych
KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
16. 16.03.2019r. płomień radwanice Zryw Kłębanowice 4:2

17. 23.03.2019r. KS Legnickie Pole płomień radwanice 5:2

18. 30-31.03.2019r. płomień radwanice  Zawisza Serby 1:3

19. 6-7.04.2019r. Kuźnia Jawor płomień radwanice

20. 13-14.04.2019r. płomień radwanice  Zamet Przemków

21. 27-28.04.2019r. Konfeks Legnica płomień radwanice

22. 4-5.05.2019r. płomień radwanice Czarni Rokitki

23. 11-12.05.2019r. Odra Chobienia płomień radwanice

24. 18-19.05.2019r. płomień radwanice Chojnowianka Chojnów

25. 25-26.05.2019r. Iskra Księginice płomień radwanice

26. 1-2.06.2019r. płomień radwanice  Pogoń Góra

27. 8-9.06.2019r. Iskra Kochlice płomień radwanice

28. 15-16.06.2019r płomień radwanice Kaczawa Bieniowice

29. 20.06.2019r. Huta Przemków płomień radwanice

30. 23.06.2019r. płomień radwanice GKS Męcinka

KLASA 
OKRĘGOWA 
2017/2018 

GRUPA 
LEGNICA

KLASA A 
2017/2018  

GRUPA 
LEGNICA 1

KOL. DATA DRUŻYNA 1 (gospodarz) DRUŻYNA 2 WYNIK
16. 17.03.2019r. Dragon Jaczów ks zadzior buczyna 3:4

17. 24.03.2019r. Stal II Chocianów ks zadzior buczyna 0:5

18. 31.03.2019r. ks zadzior buczyna Victoria Parchów 2:0

19. 07.04.2019r. Victoria Siciny ks zadzior buczyna

20. 14.04.2019r. ks zadzior buczyna Sokół Jerzmanowa

21. 20.04.2019r. Orzeł Czerna ks zadzior buczyna

22. 28.04.2019r. ks zadzior buczyna Mieszko Ruszowice

23. 01.05.2019r. LZS Ostaszów ks zadzior buczyna

24. 05.05.2019r. ks zadzior buczyna KS Łagoszovia Łagoszów

25. 12.05.2019r. Korona Czernina ks zadzior buczyna

26. 19.05.2019r. ks zadzior buczyna LZS Komorniki

27. 26.05.2019r. Kalina Sobin ks zadzior buczyna

28. 02.06.2019r. ks zadzior buczyna Gwardia Białołęka

29. 09.06.2019r. Górnik Lubin ks zadzior buczyna

30. 16.06.2019r. ks zadzior buczyna Fortuna Obora

płomień 
radwanice

ks
 zadzior 
buczyna

nowy zarząd ks zadzior buczyna

Informujemy, że z dniem 21 luty 2019 r. nastąpiły zmiany w Zarządzie Klubu Sportowego Zadzior Buczyna. Nowym 
Prezesem Klubu wybrany został pan aleksander samołyk. 
Nowy skład Zarządu: aleksander samołyk – Prezes; grzegorz bochen – Wiceprezes Zarządu; 
marek koszmider – Skarbnik; marian wywiał – Sekretarz; patryk peszko – Członek Zarządu.
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 
W GMINIE RADWANICE

w roku 2019

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

7 - Wystawa Wielkanocna oraz rozstrzygnięcie konkursu na kartkkę
        Świąteczną
17 - Finał Międzypowiatowych Biegów Przełajowych Jakubów

3 - Turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta z okazji 3 maja 
24 - Dzień Matki i Ojca – 24 maja
1-31 - Towarzyska Liga Tenisa Ziemnego
 
1-30 - Towarzyska Liga Tenisa Ziemnego
3 - Gminny Dzień Dziecka
22-23 - Dni Gminy Radwanice

22 - Turniej piłki nożnej „Lato 2019”

1-31 - Wakacje z GOK-iem
24 - Dożynki Gminne

1 - Dożynki powiatowe 
2-6 - Turniej „TUSKA” – szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
14 - 20-lecie zespołu SWOJACY
7- Turniej Piłki siatkowej-plażowej w Nowej Kuźni – drużyny OSP

5-6 - XIII  Hubertus w Jakubowie
12 - Bieg ku Pamięci Św. Jana Pawła II w Radwanicach

9 - Turniej Piłki siatkowej z okazji święta Niepodległości 
17 lub 24 - Nocny Turniej piłki nożnej
11 - Obchody Święta Niepodległości i gminnego Dnia Seniora

6 - Spotkanie z Mikołajem
1 lub 15 - Turniej piłki nożnej halowej – Barbórkowo Mikołajkowy

Kontakt: tel.: 76 831 15 33 / 76 831 68 73, e-mail: gok@radwanice.pl

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie internetowej: 
www.gok.radwanice.pl / www.radwanice.pl 

oraz na profilach społecznościowych fb 
Gminnego ośrodka Kultury w Radwanicach i Urzędu Gminy Radwanice. 

styczeń 11 - Koncert Noworoczny Zespołu FRAJDA

luty 23 - Turniej Tenisa Stołowego

marzec 22 - 62 rocznica odkrycia złóż rudy miedzi w Sieroszowicach
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wyniki 
krzyżówki 

biuletynu nr 16
W poprzednim numerze 
„Biuletynu” hasło prawi-
dłowo rozwiązanej krzy-
żówki  brzmiało: „Rodzin-
nych i spokojnych świąt”. 
Spośród prawidłowo 
nadesłanych rozwiązań 
wylosowane zostały 3 
osoby, które otrzymały 
w nagrodę suszarko-lo-
kówkę/toster/opiekacz 
do kanapek. W losowaniu 
najwięcej szczęścia miały  
panie teresa pruszyń-
ska, agnieszka jackow-
ska, teresa dutkiewicz 
z Radwanic. Gratuluje-
my!

Odpowiedzi prosimy 
wysyłać na adres: urząd 
gminy radwanice, ul. 
przemysłowa 17, 59-
160 radwanice, (na 
kartkach pocztowych z 
naklejonym kuponem i 
dopiskiem „Krzyżówka - 
Biuletyn nr 17”). Wśród 
osób, które nadeślą pra-
widłowe rozwiązania 
rozlosujemy 3 nagrody 
niespodzianki. na roz-
wiązania czekamy do 
31 maja 2019r. (roz-
wiązania mogą przesy-
łać wszyscy mieszkań-
cy Gminy Radwanice). 
Udział w konkursie jest 
jednoznaczny z wyraże-
niem zgody na publika-
cję danych osobowych 
(imienia i nazwiska) 
zwycięzcy konkursu w 
kolejnym wydaniu Biu-
letynu.

krzyżówka  
nr 17


