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Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60. roku życia s. 25
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Stypendia wójta uroczyście rozdane. 
Mikołaj Kałużka to stypendysta z najwyższą średnią 
ocen, a Laura Urbańczyk to Sportowiec Roku 2019.
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Szanowni Państwo!

Czas oficjalnego dziękczynienia 
za plony podczas dożynek gmin-
nych i powiatowych dobiegł koń-
ca. Jeszcze raz pragnę wszystkim 
rolnikom, mieszkańcom, gościom 
i pracownikom biorącym udział 
w Święcie Plonów serdecznie podzię-
kować za zaangażowanie w przygoto-
wanie naszych dożynek, za wspólne 
dziękczynienie i zebrane plony. 

Trzeci kwartał obecnego roku to ob-
fity czas dla gminy Radwanice. 
Pozyskaliśmy wiele dotacji, któ-
re z pewnością poprawią sytuację w infrastrukturze drogowej, tym razem 
w miejscowości Radwanice i Sieroszowice. Nie bez znaczenie jest również 
fakt wybudowania kolejnego miejsca rekreacyjno-sportowego dla naszych 
najmłodszych mieszkańców ale również i dla tych, którzy chcą skorzystać 
z ćwiczeń pod chmurką. Przygotowujemy się do kolejnej dużej inwestycji 
wodociągowo-kanalizacyjnej i drogowej w Radwanicach, która udostępni 
kolejne tereny pod zabudowę jednorodzinną. Pierwsze prace rozpoczną się 
już w tym roku. Podsumowanie wszystkich zadań inwestycyjnych z terenu 
całej gminy będą mogli Państwo zobaczyć w następnym wydaniu biuletynu.

Zachęcam Państwa również do dzielenia się posiłkiem. Przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach umiejscowiona została społecz-
na lodówka, do której każdy z nas o dowolnej porze dnia i nocy może włożyć 
jedzenie, które z pewnością przyda się potrzebującym.

Po raz kolejny zapraszam wszystkich mieszkańców powyżej  60. roku ży-
cia, a także osoby z niepełnosprawnością, na bezpłatne szczepienia ochron-
ne przeciw grypie.

Pozdrawiam

Paweł Piwko
wójt gminy

Narodowe Święto 
Niepodległości 

Tegoroczna edycja usuwania 
wyrobów zawierających azbest 
zakończona. 

Zakończono odbiór, a w części gospo-
darstw domowych również demontaż 
wyrobów zawierając azbest – głównie 
falistych azbestocementowych, którymi 
pokryte były dachy. W 2019 roku prace 
prowadzono w miesiącu sierpniu. Odpa-
dy odebrano z 15 gospodarstw, z których 
wpłynęły zgłoszenia na ten rok. Łącznie 
odebrano 13,5 tony odpadów za kwotę 8 
tys. zł. Zadanie jest współfinansowane 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Odbiór odpadów azbestowych realizo-
wany jest jeden raz w ciągu roku. Kolejna 
edycja w 2020 roku. Zapraszamy do skła-
dania zgłoszeń od grudnia b.r. 

Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców gminy Radwanice 
11 listopada 2019 roku na uroczyste 
obchody Narodowego Święta 
Niepodległości oraz Gminnego 
Dnia Seniora. 

W programie: msza św. w Kościele Niepo-
kolanego Serca Najświętrzej Marii Panny 
w Radwanicach, koncert okolicznościowy 
oraz złożenie kwiatów przy pomniku Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego.  RED

RAFAŁ SIP

Tony azbestu mniej
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27 czerwca 2019 r. 
14 Radnych Gminy Radwanice uczestni-
czyło w VIII posiedzeniu Sesji Rady Gmi-
ny, podczas którego podjęto 3 uchwały 
w sprawie: 

• zmiany budżetu gminy Radwanice 
na 2019 rok (uchwała nr VIII/49/19),

• wzoru wniosku o wypłatę zryczał-
towanego dodatku energetycznego 
(uchwała nr VIII/50/19),

• wstępnej lokalizacji przystanków au-
tobusowych (uchwała nr VIII/51/2019).

6 sierpnia 2019 
Radni Gminy Radwanice uczestniczyli we 
wspólnym posiedzeniu komisji stałych. 
Tego dnia członkowie komisji opiniowa-
li w sprawie stawek podatków lokalnych 
na 2020 oraz omawiali kwestię przekształ-
cenia zakładu komunalnego w spółkę.

9 sierpnia 2019 
14 Radnych Gminy Radwanice uczestni-
czyło w IX posiedzeniu Sesji Rady Gmi-
ny, podczas którego podjęto 10 uchwał 
w sprawie:

• zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Radwanice, (Uchwała 
Nr IX/53/19), 

• zmiany budżetu Gminy Radwanice 
na rok 2019 (Uchwała Nr IX/54/19), 

• określenia zasad wnoszenia, cofa-
nia i zbywania udziałów i akcji przez 
Wójta Gminy Radwanice (Uchwała Nr 
IX/55/2019), 

• likwidacji samorządowego zakładu bu-
dżetowego pn. Zakład Usług Komunal-
nych w Radwanicach, w celu zawiązania 
spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią (Uchwała Nr IX/56/2019), 

• określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości (Uchwała Nr 
IX/57/19), 

• opłaty od posiadania psów, w głosowa-
niu jawnym (Uchwała Nr IX/58/19), 

• nadania nazwy drodze gminnej - Jago-
dowa (Uchwała nr IX/59/19), 

• nadania nazwy drodze wewnętrznej - 
Orzechowa (Uchwała Nr IX/60/19), 

• powołania zespołu opiniującego kan-
dydata na Ławnika (Uchwała Nr 
IX/61/19),

• udzielenia pomocy finansowej w for-
mie dotacji celowej dla Powiatu Po-
lkowickiego (Uchwała Nr IX/62/19).

Z materiałami oraz protokołami z sesji 
można zapoznać się na stronie internetowej: 

https://euslugi.radwanice.pl  

Gmina Radwanice oferuje 
na sprzedaż atrakcyjne działki 
budowlane w Kłębanowicach, 
Nowym Dworze i Buczynie.

Dz. nr 119/3 położona w miejscowości 
Kłębanowice o powierzchni 0,1153 ha 
Dz. nr 113/7 położona w miejscowości 
Kłębanowice o powierzchni 0,1025 ha
Dz. nr 30/2 położona w miejscowości 
Nowy Dwór o powierzchni 0,1200 ha 
Dz. nr 27 położona w miejscowości No-
wy Dwór o powierzchni 1,33 ha

URZĄD

Warto kupić działkę 
w naszej gminie! 

DARIA CIOSEK

ELŻBIETA ŁUCKA

Szczegółowe informacje w odniesie-
niu do przedmiotowych nieruchomości 
można uzyskać telefonicznie pod nume-
rem telefonu: 76 8311 478, lub bezpośred-
nio w Urzędzie Gminy w Radwanicach,  
ul. Przemysłowa 17, u pracownika w biu-
rze nr 1.

Informujemy również, że Gmina Radwa-
nice uruchomiła bazę gruntów prze-
znaczonych pod zabudowę. Na stronie 
internetowej Gminy Radwanice www.
radwanice.pl pojawiła się zakładka zaty-
tułowana: Działki budowlane na sprze-
daż. Jeżeli są Państwo w posiadaniu 
takich działek i chcą je sprzedać- prosimy 

o zgłoszenie się do Urzędu Gminy. Posta-
ramy się umieścić Państwa ofertę w na-
szej bazie i ułatwić kontakt Państwa 
z potencjalnym inwestorem. W celu uzy-
skania szczegółowych informacji w tej 
kwestii prosimy kontaktować się z pra-
cownikiem Urzędu Gminy pod nr telefo-
nu 76 83 11 478. 

Dz. nr 338/13 położona w miejscowości 
Buczyna o powierzchni 0,1085 ha 
Dz. nr 338/14 położona w miejscowości 
Buczyna o powierzchni 0,1104 ha
Dz. nr 338/15 położona w miejscowości 
Buczyna o powierzchni 0,1081 ha 
Dz. nr 338/16 położona w miejscowości 

Buczyna o powierzchni 0,1059 ha 
Dz. nr 338/17 położona w miejscowości 
Buczyna o powierzchni 0,1052 ha
Dz. nr 338/10 położona w miejscowości 
Buczyna o powierzchni 0,1281 ha 
Dz. nr 338/11 położona w miejscowości 
Buczyna o powierzchni 0,1281 ha

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

 dz. nr 27 i dz. nr 30/2 w Nowym Dworze dz. nr 119/3 i dz. nr 113/7 w Kłębanowicach

KALENDARIUM RADY GMINY 

http://www.radwanice.pl/
http://www.radwanice.pl/
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AGATA MAŁACHOWSKA

 CO SŁYCHAĆ W GMINNYCH FINANSACH?

Pierwsze półrocze za nami…
Budżet to podstawa. Jego odpowiednie przygotowanie powinno uwzględniać potrzeby społeczne i gospodarcze 
gminy. Tak jest u nas! Warto przyglądnąć się liczbom, bo dotyczą każdego mieszkańca gminy Radwanice.

DOTACJE

1 mln 310 tys. 111,74 zł – tyle w sumie pozyskano środków ze źródeł zewnętrznych do budżetu gminy w pierwszym półroczu, 
co stanowi 7,91 proc. dochodów.

ZADŁUŻENIE GMINY

NADWYŻKA BUDŻETOWA
Na koniec I półrocza 2019 roku budżet 
gminy zamyka się nadwyżką budżetową 
w wysokości: 2.858.619,38 zł

UCHWAŁA BUDŻETOWA
Budżet Gminy Radwanice na rok 2019 uchwalo-
ny został przez Radę Gminy Radwanice uchwałą 
Nr II/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W uchwale budżetowej zaplanowane przychody 
zostały w kwocie 1.619.939,00 zł, na które skła-
da się pożyczka z WFOŚiGW – 7.902.164,00 zł. 
W ciągu półrocza zwiększono przychody o kwo-
tę 3.048.855,50 zł, które stanowiły wolne środ-
ki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 
w wysokości 3.038.555,00 zł i przychody ze 
spłat pożyczek udzielonych na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków po-
chodzących z budżetu Unii Europejskiej w wy-
sokości 10.300,50 zł. Rozchody zaplanowane 
były w wysokości 1.668.639,54 zł i w ciągu pół-
rocza zwiększone zostały o kwotę 10.300,50 zł 
związane ze spłat pożyczek udzielonych na fi-
nansowanie zadań realizowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europej-
skiej. Zadłużenie gminy na koniec I półrocza wy-
nosi 6.455.108,54 zł, a należności oraz wybrane 
aktywa finansowe wynoszą 11.881.242,85 zł 
i większości dotyczą podatków i opłat oraz sta-
nu rachunków bankowych. 

DOCHODY

WYDATKI

PL
AN

PL
AN

WY
KO

NA
NIE

WY
KO

NA
NIE

dochody bieżące:

26.735.371,89 zł
na koniec II kwartału: 

29.087.714,03 zł

wydatki bieżące: 

20.216.480,39 zł
na koniec II kwartału: 

21.143.203,53 zł

dochody bieżące 
w kwocie: 

15.354.489,63 zł
tj. 52,79 proc. planu 

po zmianach

wydatki bieżące 
w kwocie:

10.306.790,94
tj. 48,75 proc. planu 

po zmianach

dochody majątkowe 
w kwocie: 

1.215.503,60 zł
tj. 39,24 proc. planu 

po zmianach

wydatki majątkowe 
w kwocie: 

3.404.582,91 zł
tj. 24,26 proc. planu 

po zmianach.

plan dochodów  
(na początek I kwartału): 

28.779.658,74 zł 
plan dochodów  

(na koniec II kwartału):

32.185.000,88 zł

plan wydatków 
(na początek I kwartału):

28.730.958,20 zł
plan wydatków 

na koniec II kwartału:

35.174.855,34 zł

realizacja dochodów 
do 30.06.2019 r.:

16.569.993,23 zł
51,48 proc. planu 

po zmianach, w tym:

realizacja wydatków 
do 30.06.2019 r.:

13.711.373,85 zł
38,98 proc. planu 

po zmianach, w tym:

dochody majątkowe: 

2.044.286,85 zł
na koniec II kwartału: 

3.097.286,85 zł

wydatki majątkowe: 

8.514.477,81 zł
na koniec II kwartału: 

14.031.651,81 zł

W ciągu półrocza pozyskane zostały środki finansowe z następujących źródeł:

LP Źródła pochodzenia środków Kwota otrzymanych 
dotacji celowych Przeznaczenie dotacji celowych i darowizn

1. Starostwo Powiatowe w Polkowicach 11 700,00 Nagroda za udział w konkursie powiatowym za inicjatywy podnoszące 
estetykę wsi powiatu polkowickiego

2. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 72 594,89 Realizacja projektu Europejskie ścieżki rozwoju w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Radwanicach - Erasmus+

3. Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 87 822,00 Realizacja projektu wdrożenie e-usług publicznych w Gminie 

Radwanice

4. Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej 968 994,85

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Sieroszowice 
i Strogoborzyce wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowa 
oczyszczalni ścieków w obrębie m. Buczyna i budowa rurociągu 
tranzytowego z m. Sieroszowice do oczyszczalni ścieków

5. Powiat Polkowicki 30 000,00 Zakup lekkich samochodów pożarniczych dla jednostek OSP

6. Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 139 000,00 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – wykonanie nowej 

nawierzchni na odcinku Drożów - Drożyna
RAZEM 1 310 111,74
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Wybory do Rad Powiatowych 
i Walnego Zgromadzenia 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej 
zakończone. 
W skład Rady Powiatowej DIR Powiatu 
Polkowickiego weszli: Jan Laszczowski, 
przewodniczący, gm. Grębocice oraz Ma-
ciej Wota, delegat do Walnego Zgroma-
dzenia, gm. Gaworzyce. Członkowie rady 

to: Paweł Kupczyński – gm. Chocianów; 
Zbigniew Szydełko – gm. Chocianów; 
Stanisław Gabrysz – gm. Gaworzyce; Zbi-
gniew Kacała – gm. Grębocice; Ewa Stę-
pień – gm. Polkowice; Helena Woźniak 
– gm. Polkowice; Bartłomiej Kudła – gm. 
Przemków; Mateusz Robakowski – gm. 
Przemków; Stefan Barylik – gm. Radwa-
nice; Rafał Sip – gm. Radwanice. Kadencja 
rady trwa 4 lata.  RS

Wybory do Sejmu i Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej odbędą 
się 13 października 2019 r. Głosować 
będziemy w godzinach od 7 do 21.

Gmina Radwanice uchwałą Rady Gminy 
została podzielona na 2 obwody wyborcze 
wraz z siedzibami komisji wyborczych Nr 

1 w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwa-
nicach i Nr 2 w sali gimnastycznej 
w Buczynie. W tych lokalach dokonamy 
wyboru 12 posłów i 1 senatora na 4-letnią 
kadencję. Pamiętajmy, że nasz głos będzie 
ważny, jeżeli dokonamy zakreślenia zna-
ku „X” w kratce obok tylko 1 kandydata 
na karcie do głosowania. 

Od 1 stycznia 2020 roku Zakład 
Usług Komunalnych w Radwanicach 
zostanie przekształcony 
w spółkę gminną z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

Udziały w spółce posiadać będzie tylko 
gmina Radwanice. Spółka w przeciwień-
stwie do zakładu budżetowego będzie 
posiadać osobowość prawną, a tym sa-
mym prowadzić działalność gospodarczą 

zgodnie Kodeksem handlowym. Spółka 
przejmie usługi wodno-kanalizacyjne, 
sprawy mieszkań komunalnych oraz ma-
łej architektury od ZUK-u. Dodatkowo 
będzie się zajmować naprawą dróg, ko-
szeniem poboczy dróg, placów i skwerów, 
utrzymaniem cmentarzy komunalnych 
jak również prowadzić działalność za-
robkową w zakresie budowy krótkich od-
cinków wodno-kanalizacyjnych. Zmiany 
zostaną przeprowadzone na podstawie 
uchwały rady z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

Powołanie spółki gminnej

Wybory do izby rolniczej

 WYBORY PARLAMENTARNE 2019

Kiedy 
i jak 
głosować? 

URZĄD

JÓZEF MACHERA

JÓZEF MACHERA

Elżbieta Łucka to nowa osoba 
zatrudniona w naszym urzędzie. 
W wyniku przeprowadzonego naboru 
na stanowiska urzędnicze zatrudniono 
Elżbietę Łucką. Objęła stanowisko ds. 
obsługi rady gminy, oświaty i zdrowia. 
Urzęduje w biurze nr 7, tel. 76 759-20-
25. 

Nowy pracownik 
w urzędzie

JÓZEF MACHERA

Jagodowa i Orzechowa. Tak 
zdecydowali radni na sesji 29 
sierpnia. 
Rada Gminy wprowadziła nazwy dwóch 
ulic w Radwanicach. Ulica Jagodowa jest 
ulicą równoległą do ulicy Szkolnej. Jej po-
czątek to skrzyżowanie ulic Sportowej 
i Krótkiej, za przedszkolem, a kończy się 
wyjazdem na ulicę Włókienniczą. Ulica 
Orzechowa z kolei jest ulicą prostopadłą 
do ulicy Klonowej na osiedlu Leśnym. 
Początek ulicy znajduje się obok posesji 
nr 17A do kolejnych działek. Jest to droga 
wewnętrzna, bez wyjazdu na ulicę Gło-
gowską i równoległa do ulicy Sosnowej 
oraz Cedrowej.  

Nazwano dwie ulice 
w Radwanicach 

JÓZEF MACHERA

Usunięto odpady i uporządkowano 
pogorzelisko w Jakubowie.
Od kwietnia do sierpnia bieżącego ro-
ku na terenie nielegalnego składowiska 
odpadów w Jakubowie prowadzono pra-
ce porządkowe i usuwania niespalonych 
w czasie pożaru z lipca 2018 odpadów. 
Usunięto i zutylizowano łącznie 105 ton 
odpadów niebezpiecznych za kwotę 330 
tys zł. Prace wykonywane były przez wy-
specjalizowane firmy wybrane w trybie 
przetargu. 

105 ton odpadów!

RAFAŁ SIP
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Nowe zasady selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

obowiązujące od 1.10.2019 r.

Właściciel nieruchomości jednorodzin-
nej może zagospodarowywać odpady ule-
gające biodegradacji w przydomowym 
kompostowniku pod warunkiem, że jego 
wielkość pozwala na co najmniej dwulet-
ni okres przetrzymywania w nim kompo-
stu. Usytuowanie kompostownika musi 

uwzględniać przepisy Rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.
Prowadzenie kompostownika właściciel 
nieruchomości powinien zgłosić do ZGZM 
w ciągu miesiąca od rozpoczęcia jego użyt-
kowania, poprzez złożenie oświadcze-
nia. Potrzebne dokumenty znajdują się 
na stronie www.zgzm.pl

Zbieramy:
obierki od warzyw, obierki i skórki owoców, zepsu-
te owoce i warzywa, resztki pieczywa, skorupki jaj, 
fusy po kawie i herbacie, kwiaty cięte i doniczko-
we, trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.

Nie wrzucamy:
mięsa, kości, wędlin, odchodów 
zwierząt, kamieni, ziemi, popio-
łu, płynnych odpadów kuchen-
nych (zlewki).

Ile odbieramy?
W zamian za uiszczoną przez właścicie-
li nieruchomości, na których zamieszku-
ją mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, bezpośrednio 
z zabudowy jednorodzinnej będziemy 
odbierać odpady ulegające biodegrada-
cji, w ilości maksymalnie 2 pojemników 
o poj. 0,24 m3 podczas jednorazowego 
odbioru. 

W celu oszacowania ilości odpadów bio-
degradowalnych, które będą odbierane 
z nieruchomości wielolokalowych, a tym 
samym pojemności pojemników należy 
wziąć pod uwagę liczbę osób zamiesz-
kujących daną nieruchomości oraz ilość 
wytwarzanych odpadów ulegających 
biodegradacji. Badania morfologii odpa-
dów komunalnych przeprowadzone przez 
ZGZM szacują, że około 30 proc. odpa-
dów komunalnych zmieszanych stanowią 
odpady ulegające biodegradacji.

Odpady odbierane są wyłącznie z pojemni-
ków. Odpady nie będą odbierane z worków. 
Pozostałe odpady biodegradowalne można 
nieodpłatnie przekazać do CPSZOK lub 
skorzystać z usługi dodatkowej polegają-
cej na dostarczeniu i odebraniu pojemni-
ka na odpady ulegające biodegradacji.

W razie wątpliwości, skontaktuj się z biu-
rem ZGZM telefonicznie: 76 840 14 90.

Informacje ze strony  www.zgzm.pl

Dlaczego?
Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynika z Rozporządze-
nia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z jego treścią jeste-
śmy zobowiązani do zbierania: odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów. Odpady te należny gromadzić w brą-

zowym pojemniku z napisem BIO.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie wyposażyć nieru-
chomość w pojemniki do zbiórki odpadów biodegradowalnych, a także utrzymuje 
je w należytym stanie sanitarnym i porządkowym. ZGZM nie będzie zapewniał po-
jemników w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

UWAGA:
Rekomenduje się wykorzystywanie pojemników z rusztem, dedykowanych do gro-
madzenia odpadów BIO, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcie-
ków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie 
ewentualnych odorów. 

Pojemności pojemników: 

• nieruchomości jednorodzinne:  
0,12 m3 i 0,24 m3 – w zależności od potrzeb,

• nieruchomości wielorodzinne:  
0,12 m3 i 0,24 m3, 0,66 m3, 0,77 m3, 1,1 m3 – 

w zależności od potrzeb

Jak często odbieramy? 
Rodzaj 

nieruchomości Częstotliwość 

Zabudowa 
jednorodzinna

1 raz 
na 2 tygodnie

Zabudowa 
wielorodzinna 1 raz  na tydzień! Odpady wrzucamy do pojemnika luzem. Jeżeli odpady były zbierane w worku, 

to należy je wysypać do pojemnika, a worek, po opróżnieniu wyrzucić 
do odpadów zmieszanych.

https://zgzm.pl/
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WOKÓŁ NAS

Od stycznia do kwietnia miała 
miejsce seria warsztatów 
realizowanych przez 
Stowarzyszenie Aktywiści 
Społecznej Integracji Bez Balastu 
w świetlicy Kłębanowicach. 
Wydarzenie sfinansował GOPS 
Radwanice.

Uczestnicy warsztatów mogli między in-
nymi poznać piękne ptaki zamieszkujące 
tereny Polski. W nagrodę każdy z uczest-
ników otrzymał karmnik dla ptaków 
oraz karmę, aby móc obserwować we 
własnym ogrodzie różnorodność oraz na-
wyki polskich ptaków. Kolejne warszta-
ty to seria zajęć, które pozwoliła naszym 
mieszkankom odkryć zalety „starych me-
tod szydełkowania” z nowoczesnym desi-
gnem. Zdolności krawieckie mieszkanki 
mogły odkryć przy kolejnych zajęciach, 
gdzie szyto, dziergano, ozdabiano serca 
i poduszki. Warsztaty przybrały niewy-
mowną nazwę „Dar serca”, gdyż efek-
ty prac uczestników można było nabyć 
na pikniku charytatywnym: „Dla pani 
Basi”. Program warsztatów cieszył się 
dużym zainteresowaniem. Cieszymy się 
,że mogliśmy dotrzeć do mieszkańców 
naszej miejscowości i odświeżyć relacje 
społeczne, które prowadzą do budowa-
nia i umacniana lokalnych społeczności. 
 STOWARZYSZENIE AKTYWIŚCI SPO-
ŁECZNEJ INTEGRACJI BEZ BALASTU

Warsztatowa 
różnorodność

Konkurs grantowy Działaj Lokalnie 
2019 na Wzgórzach Dalkowskich 
rozstrzygnięty.

Komisja konkursowa do dofinansowania 
wybrała 28 spośród 66 wniosków przeka-
zanych do oceny merytorycznej. Z gminy 
Radwanice dofinansowanie otrzymały 3 
spośród 5 zgłoszonych projektów! Projek-
ty jakie zostały wybrane do dofinansowa-
nia to: „Pokolenia zainspirowane tradycją” 
– KGW Czerwone Korale (3 tys. 650 zł); 

„Naturalnie Naturalni – Stowarzyszenie 
Pomagamy Razem (5 tys. 300 zł); „Ocalmy 
Magię Świąt” – Sołectwo Lipin (3 tys. 400 
zł). Przyznanie dotacji dla wybranych ini-
cjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Pol-
sko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz 12 samorządów ze Wzgórz Dalkow-
skich, tj. Gaworzyce, Grębocice, Radwa-
nice, Jerzmanowa, Polkowice, Żukowice, 
Nowe Miasteczko, Kożuchów, Szprotawa, 
Niegosławice, Otyń oraz Brzeźnica. 

Tak się tutaj działa lokalnie 
KAROLINA FERENC
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BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

Informacje Gminnego Ośrodka   Pomocy Społecznej 

Przypominamy o możliwości 
składania wniosków o objęciu dzieci 
w dni nauki szkolnej dożywianiem 
w ramach wieloletniego programu 
rządowego „Posiłek w szkole 
i w domu”. 

Wnioski należy składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwa-
nicach. Kto może otrzymać pomoc w for-
mie dożywiania? Dożywianie dzieci 
odbywa się w szkołach, przedszkolach 
w ramach wieloletniego programu rządo-
wego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023, który realizowany jest przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Radwanicach.Pomoc może być przyzna-
na dla dzieci i młodzieży z rodzin, których 
dochód nie przekracza 150 proc. sumy 
kwot kryterium dochodowego na oso-
bę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej, tj. 792,00 zł 
na osobę w rodzinie. Pomoc w formie do-
żywiania przyznawana jest na podstawie 
wniosku oraz po przeprowadzeniu rodzin-
nego wywiadu środowiskowego, w którym 
ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, 
dochodowa i majątkowa osób/rodzin, któ-
re złożyły wniosek o udzielenie pomocy. 
Bliższych informacji udzielają pracowni-
cy GOPS.  

Dożywianie dzieci w ramach programu

Jesteś świadkiem przemocy? Dzwoń!
Bezpośredni numer 
do Przewodniczącej 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na terenie gminy 
Radwanice: 516 912 209.

Jak możesz pomóc ofiarom przemocy? Je-
żeli jesteś sąsiadem osób krzywdzonych, 
a więc: słyszysz awantury, krzyki lub stłu-
mione krzyki, płacz dzieci lub nietypowe 
hałasy. Obserwujesz, że np. sąsiadka ma 
siniaki (lub nagle zaczęła chodzić w sło-
necznych okularach albo założyła bluzkę 
z długimi rękawami, a jest lato, możesz 
pomóc na kilka sposobów. Możesz: po-
rozmawiać z osobą krzywdzoną i powie-
dzieć jej, że domyślasz się, że w jej domu 
jest przemoc; zapytać, czego by potrze-
bowała; zaoferować wezwanie policji 

czy też zaproponować inną pomoc - w za-
leżności od potrzeb osoby krzywdzonej; 
jeżeli jesteś bardziej odważny/a - możesz 
też porozmawiać z osobą stosującą prze-
moc, informując ją, że wiesz o przemocy 
i że przemoc jest przestępstwem; jeże-
li chcesz pozostać najbardziej neutralny 
- możesz po prostu wezwać policję, za-
wiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej lub zadzwonić do „Niebieskiej 
Linii” pod numer 801 12 00 02. Pamiętaj, 
że osoba krzywdzona może „kryć” spraw-
cę, ponieważ wstydzi się swojej sytuacji 
w domu. Może też nie chcieć przyznać się, 
że doznaje przemocy, gdyż jest zastraszo-
na przez osobę stosującą przemoc, która 
powtarza na co dzień, że jest do niczego 
i że nikt jej nie pomoże. Nie zniechęcaj 
się tym, tylko działaj!  

Po konkursie
Wszystkim uczestnikom biorącym 
udział w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez Gminny 
Ośrodek Pomocy społecznej 
w Radwanicach o tematyce ,,Rodzina” 
serdecznie dziękujemy.  

AGNIESZKA WOŹNIAK
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LUDZIE I WYDARZENIA

Informacje Gminnego Ośrodka   Pomocy Społecznej 
Program „Rodzina 500+” po zmianach

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
na wszystkie dzieci. Pomoc przyznana bę-
dzie do 31 maja 2021 roku.
• kolejne wnioski o świadczenie wycho-
wawcze 500+  składać będziesz od 1 lute-
go 2021 r. 

WAŻNE: Jeśli  rodzic dziecka 
złoży wniosek po 30 września, 

świadczenie będzie przysługiwać 
od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze 
pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w któ-
rym zostanie złożony wniosek. Tak 
przedstawiają się poszczególne, mak-
symalne  terminy wypłat w zależności 
od miesiąca złożenia wniosku:
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – 
sierpień 2019 r. oznacza, że świadcze-
nie, z wyrównaniem od lipca, zostanie 
wypłacone najpóźniej do dnia 31 paź-
dziernika 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 
r. oznacza, że świadczenie, z wyrów-
naniem od lipca, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październi-
ku 2019 r. oznacza, że świadczenie, 
z wyrównaniem jedynie od paździer-
nika, zostanie wypłacone najpóźniej 
do dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 
r. oznacza, że świadczenie, z wyrówna-

niem jedynie od listopada, zostanie wypła-
cone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grud-
nia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, 
że świadczenie, z wyrównaniem jedynie 
od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wy-
płacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 
roku. 
Bliższych informacji nt. świadczeń udziela-
ją pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radwanicach pod numer tel. 
767592041. 

Co nowego w programie 
„Rodzina 500+”?

Dotychczas wypłacane świadcze-
nia na podstawie ubiegłorocznych 
wniosków, przyznane w drodze decy-
zji ustają z dniem 30 września 2019 
r. Należy złóżyć wniosek na nowy 
okres zasiłkowy 2019-2021. 
• od 1 lipca 2019 roku świadczenie 
wychowawcze będzie przysługiwało 
wszystkim dzieciom do 18. roku ży-
cia, bez względu na dochody uzyski-
wane przez rodzinę, znika kryterium 
dochodowe.
• Rodzic samotnie wychowujący 
dziecko nie musi mieć orzeczonych 
na jego rzecz alimentów od drugiego 
z rodziców. 
•Masz prawo złożyć wniosek 
o świadczenie wychowawcze w ter-
minie 3 miesięcy od dnia urodzenia 
dziecka, aby otrzymać świadczenie 
z wyrównaniem.
• pozytywne rozpatrzenie wniosku nie 
kończy się wydaniem decyzji admini-
stracyjnej, podaj we wniosku swój adres 
email, na który otrzymasz informację 
o przyznaniu świadczenia. 
• Rodzice, którzy mają obecnie przyzna-
ne świadczenie wychowawcze na drugie 
i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., 
składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny 

W sali Gminnego Ośrodka Kultury 
w Radwanicach odbyło się spotkanie zor-
ganizowane dla seniorów, którego celem 
było przypomnienie zasad pierwszej po-
mocy medycznej oraz omówienie form 
wsparcia z pomocy społecznej. Wydarze-
nie miało miejsce 31 lipca. 

Spotkanie dla seniorów 

Staż czy zatrudnienie? 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radwanicach rozpoczął 
współpracę w ramach Projektu 
„Aktywni 30 Plus – II edycja”. 

Projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Działania 8.2 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
Partnerem Wiodącym projektu jest Point 
Sp. z o.o. Kilku mieszkańców podpisało 
umowy dotyczące podjęcia stażu zawo-
dowego na terenie gminy. W czasie spo-
tkania nawiązano również współpracę 
z firmą SANPRO CONSULITNIG BPO 
Sp.z.o.o Sp.k., która proponuje zatrudnie-
nie osób bezrobotnych w swojej firmie. 
Osoby zainteresowane zarówno podjęciem 

stażu zawodowego, zwiększeniem kwa-
lifikacji zawodowych oraz podjęciem 
zatrudnienia zapraszamy do kontaktu 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej w Radwanicach. Osobiście lub pod nr. 
tel. 76 759 20 29. 



10

BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

Budowa krótkich odcinków sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
w miejscowościach Radwanice, 
Borów, Przesieczna, Jakubów 
i Łagoszów Wielki.

W okresie od czerwca do początku wrze-
śnia bieżącego roku wykonywane były 
roboty przy budowie tzw. „krótkich od-
cinków” sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych. Są to krótkie odcinki sieci 
budowane na terenach, gdzie powstają 
nowe budynki mieszkalne jednorodzinne 
i istnieje pilna potrzeba doprowadzenia 
mediów.

Dla nowych mieszkańców 
Stanowią one szybką odpowiedź na wnio-
ski przyszłych mieszkańców naszej gminy, 

Gmina Radwanice otrzymała 
pomoc finansową z budżetu 
województwa dolnośląskiego 
na dwa zadania rekultywacyjne.

Pomoc finansowa na pierwsze zdanie 
pn. „Drożów-Drożyna – droga dojaz-
dowa do gruntów rolnych” wynosi 139 
tys. zł. W ramach dotowanego zadania 

została wykonana nowa nawierzchnia 
asfaltowa. „Sieroszowice – droga do-
jazdowa do gruntów rolnych” to z ko-
lei pomoc finansowa w wysokości 104 
tys. zł. W ramach dotowanego zada-
nia została w ykonana nawierzchnia 
tłuczniowa. Znacznie poprawi się tak-
że dojazd do miejscowości oraz pól 
uprawnych. Remont drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w Ułanowie prze-
prowadziło Przedsiębiorstwo Bu-
downict wa Drogowego sp. z o.o. 
z Głogowa. Inwestycję PBD zakończy-
ło 3 września. Droga o łącznej długo-
ści 1040 m. Wykonanie pow yższego 
zadania umożliwiło rolnikom dogodny 
dojazd do pól oraz bezpieczną komuni-
kację na tym terenie. 

Dotacje na drogi rolne od marszałka

Inwestycje dla nowych 
mieszkańców

KAROLINA JAKUBOWSKA, HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

MAREK WOŹNIAK

którzy w najbliższym czasie planują się 
wprowadzić do swoich nowych domów. 
Była to już druga tura budowy takich 
odcinków w tym roku. Tym razem wy-
budowano odcinki sieci w ul. Kalinowej 
i Jaworowej w Radwanicach, w Przesiecz-
nej – przy drodze w kierunku na Radwa-
nice i Łagoszów Wielki, Jakubowie (droga 
za cmentarzem) oraz Borowie i Łagoszo-
wie Wielkim. Roboty zostały zakończone 
i odebrane, a zadania zostały zgłoszone 
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego w Polkowicach, wykonano in-
wentaryzacje geodezyjne zbudowanych 
sieci. 

Można się wpinać
Tym samym został przygotowany „grunt” 
dla przyszłych mieszkańców do wyko-
nania wpięć przyłączy do nowych bu-
dynków. W ramach zadania wykonano 
odcinki sieci kanalizacyjnej o łącznej 
długości 280,5 m, sieci wodociągowej 
o łącznej długości 860 m oraz 6 sztuk 
hydrantów przeciwpożarowych. Końco-
wy koszt robót to około 285 tys. złotych. 
W roku bieżącym planowana jest realiza-
cja jeszcze jednego „krótkiego odcinka” 
sieci kanalizacyjnej w odnodze ul. Spor-
towej w Radwanicach, a w przyszłym ro-
ku następny „pakiet” takich odcinków. 
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Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 
3 września, ogłosił listy A 
zadań gminnych i powiatowych 
zatwierdzonych do dofinansowania 
przez Prezesa Rady Ministrów 
w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Są tam nasze 
inwestycje! 

Na liście pozytywnie ocenionych wnio-
sków znalazła się gmina Radwanice 
i obecnie oczekuje na podpisanie umowy. 

Ze ścieżką rowerową 
Chodzi o dofinansowanie projektu pn. 
,,Budowa drogi ulicy Wiejskiej i Jaworo-
wej wraz z przebudową skrzyżowania ul. 
Klonowej i Jaworowej oraz ulicy Klonowej 
i Wiejskiej” . Całkowita wartość inwesty-
cji wynosi 1 mln 750 tys. 245zł, z czego 50 
proc. w kwocie 875 tys. 123 zł zostanie do-
finansowane ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych. W ramach realizacji pro-
jektu planowane jest powstanie infrastruk-
tury drogowej zawierającej oświetlenie 
drogowe, kanalizację deszczową, chodniki, 
pobocza oraz ścieżkę rowerową. Jest to tyl-
ko część planowanej do budowy inwestycji, 
ponieważ dodatkowo wraz z realizacją pro-
jektu zostanie wykonana droga przy ulicy 
Jesionowej oraz droga wew. Nr 359/37, co 
szacowane jest na kwotę 358 tys. 861,23 zł 
i zostanie pokryte z budżetu naszej gminy. 
Inwestycja planowana jest do zakończenia 
jeszcze w tym roku. 

Powiatowa również 
Warto wspomnieć, że dotacja z Funduszu 
Dróg Samorządowych na infrastruktu-
rę drogową przy ul Wiejskiej, Jaworowej 
i Klonowej to niejedyne środki przezna-
czone na rozbudowę dróg znajdujących się 
w gminie Radwanice. W ramach środków 
z funduszu przebudowana zostanie rów-
nież droga powiatowa w miejscowości Sie-
roszowice, której zarządcą jest Polkowicki 
Zarząd Dróg Powiatowych. Jego wniosek 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej w m. 
Sieroszowice w zakresie budowy chod-
nika, oświetlenia drogowego oraz prze-
budowy odwodnienia, na odcinku od km 
5+530 do km 6+970” również znalazł się 
na liście zadań wybranych do dofinan-
sowania i oczekuje na podpisanie umo-
wy o dofinansowanie w kwocie 1 mln 414 
tys. 759 zł. Całkowita wartość projektu 
wynosi 2 mln 357 tys. 932 zł, z czego 60 
proc. zostanie dofinansowanie w ramach 
FDS, natomiast 40 proc. z budżetu gminy 
Radwanice. 

W październiku planowane jest rozpoczęcie budowy trzech dróg gminnych 
wraz z pełną infrastrukturą techniczną. W ramach inwestycji wybudowa-
na zostanie sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca wody opadowe 
z nawierzchni bitumicznych ul. Wiejskiej i ul. Jaworowej. Przy jezdni ul. 

Wiejskiej o szerokości 5,5 m przebiegać będzie ścieżka rowerowa oraz obustronny 
chodnik dla pieszych jako kontynuacja ciągu pieszo-jezdnego drogi krajowej nr 12. 
Nawierzchnia ul. Jesionowej wykonana zostanie z kostki betonowej. Przy drogach 
zostanie wybudowane oświetlenie uliczne. W ramach zadania przebudowane zosta-
nie również skrzyżowanie ul. Klonowej z ul. Jaworową oraz ul. Klonowej z ul. Wiejską. 
Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 

Budowy ruszą w październiku

Drogi za miliony!

Droga powiatowa w SieroszowicachUl. Wiejska

NASZE INWESTYCJE

MAŁGORZATA STROKA, HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski i Agata Małachowska – Skarbnik Gminy
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We wrześniu zakończyła się 
inwestycja przy ul. Szkolnej 
i Przemysłowej w Radwanicach. 
Wykonawca, firma Ragen sp. z o.o. z sie-
dzibą w Głogowie, dokładał wszelkich sta-
rań, aby prace polegające na przebudowie 
ul. Przemysłowej oraz budowie parkingu 
i remoncie nawierzchni ul. Szkolnej były 
jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. 
Sąsiedztwo terenu inwestycji z Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym wymusiło wyko-
nanie kluczowych prac w czasie wakacji. 
Zakres zadania obejmował budowę miejsc 
postojowych i chodnika wzdłuż odcinka 
drogi powiatowej, wykonanie parkingu 

na dotychczas niezagospodarowanym pla-
cu pomiędzy urzędem gminy a obiektami 
szkolnymi oraz budowę chodnika wzdłuż 
ul. Szkolnej wraz remontem nawierzchni 
bitumicznej tej drogi gminnej. Prace dro-
gowe zostały poprzedzone wykonaniem 
odwodnienia obydwu ulic z odprowadze-
niem wód opadowych do cieku Młynówka. 
Nowo wybudowane chodniki oraz przej-
ścia dla pieszych stanowić będą bezpiecz-
ne ciągi komunikacyjne dla mieszkańców, 
w tym głównie dzieci i młodzieży uczą-
cych się w pobliskiej szkole. Koszt zada-
nia zgodnie z umową wyniósł 1.339.519,69 
zł i został sfinansowany w całości z budże-
tu gminy. 

Parking, chodniki 
i miejsca postojowe

AGNIESZKA WOŹNIAK

HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

 Ul. Przemysłowa przed inwestycją.

 Ul. Przemysłowa po przebudowie.

Lodówka 
społeczna 
dla każdego 
Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Radwanicach, ul. Przemysłowa 
7 A, została otwarta Lodówka Społecz-
na. Lodówka jest wspólna i dostępna pu-
blicznie, do której każdy może włożyć coś 
do jedzenia, a każda osoba może takim 
jedzeniem się poczęstować. Dzięki te-
mu zamiast wyrzucać nadmiar jedzenia, 
dzielisz się nim z każdym, kto tego po-
trzebuje. Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców gminy Radwanice do włączenia 
się w akcję podziel się żywnością. Lo-
dówka funkcjonuje od 1 sierpnia 2019.  

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach 
na sezon jesienny prygotował bogatą 
ofertę zajęć i warsztatów zaadresowaną 
do mieszkańćow całej gminy. 
Już od października ruszamy z kolejną edy-
cją „Animka”, warsztatów artystycznych, 
plastycznych, rękodzielniczych realizowa-
nych w świetlcach wiejskich. 7 października 
zapraszamy również do GOK-u na otwar-
te warsztaty plastyczne inaugurujące ca-
łoroczny cykl spotkań zaadresowanych 
do dzieci i młodzieży. Miłośnicy muzy-
ki, śpiewu i tańca mogą doskonalić swoje 
umiejętnści i pasje korzystając z oferty edu-
kacji muzycznej, takiej jak indywidualna 
nauka gry na instrumentach oraz wokalu, 
jak również włączając się do Zespołu Wo-
kalno-Tanecznego Frajda. Od październi-
ka rezerwujemy poniedziałki dla seniorów, 
którym przyświeca motto: „W zdrowym 
ciele, zdrowy duch”. Czekają na was zajęcia 
z gimnastyki ogólnorozwojowej. Natomiast 
w każdy wtorek i czwartek zapraszamy 
chętnych na zajęcia zumby i fitness.  GOK

Kulinarna jesień 
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Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej od ul. 
Głogowskiej do ul. Włókienniczej 
w Radwanicach. 

W gminie planowana jest budowa całkiem 
nowej drogi – obwodnicy łączącej od połu-
dnia drogę krajową DK12 z ul. Włókienni-
czą. Droga będzie stanowiła bezpośrednie 
połączenie „krajówki” z ul. Przemysłową 
oraz będzie arterią, do której w przyszłości 
wloty będą miały drogi osiedlowe obsługu-
jące przewidziane w planie przestrzennym 
dla tych terenów osiedli mieszkaniowych. 
Pierwszym etapem budowy drogi jest wy-
konanie uzbrojenia terenu tj. sieci wodocią-
gowych i kanalizacji sanitarnej. W zakres 
robót wchodzi budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej o łącznej długości 1536 m, dwóch 
przepompowni ścieków oraz sieci wodocią-
gowej o długości 1174 m wraz z jedenastoma 
hydrantami przeciwpożarowymi. W ramach 
zadania będzie również wybudowana nowa 
sieć wodociągowa w ul. Włókienniczej, za-
stąpi ona starą, spracowaną i zniszczoną 
sieć azbestocementową. Łączna długość 
sieci to 232,5 m oraz przepięcie istniejących 
przyłączy o łącznej długości 35,5 m i mon-
taż dwóch hydrantów. Planowany koszt ro-
bót to około 2 mln złotych. W chwili obecnej 
inwestycja jest na etapie procedury przetar-
gowej. Jej zakończenie przewidywane jest 
do połowy października, a realizacja w ter-
minie około trzech miesięcy od dnia zawar-
cia umowy. 

Remont dachu świetlicy 
wiejskiej w Przesiecznej wraz 
z zagospodarowaniem skwerku przy 
budynku dofinansowany przez Urząd 
Marszałkowski we Wrocławiu. 

Całkowity koszt remontu świetlicy to po-
nad 67 tys. zł. Jednak 2 sierpnia gmina 
Radwanice odebrała z rąk marszałka Ce-
zarego Przybylskiego promesę w wyso-
kości 30 tys. zł. To oznacza, że inwestycja 
będzie w połowie sfinansowana ze środ-
ków zewnętrznych, a tylko w niewiele 
ponad połowie z budżetu naszej gminy. 
Już 9 sierpnia została podpisana umowa 
z wykonawcą – firmą Blacharsko-Dekar-
ska z Wąsosza – który natychmiast przy-
stąpił do realizacji zadania. Zakończył je 
23 sierpnia! Dofinansowanie jest w ra-
mach programu Odnowa Wsi Dolnoślą-
skiej. Warto podkreślić, że są to kolejne 
środki w ramach tego programu, o któ-
re gmina Radwanice stara się corocznie 
i z sukcesem otrzymuje je już od kilku 
lat. Tym razem zostanie wyremontowa-
ny dach świetlicy wiejskiej oraz zosta-
nie utworzony skwer z ławkami, koszem 
na śmieci, pergolą oraz przeprowadzone 
zostaną nasadzenia poprawiające estety-
kę tego obiektu użyteczności publicznej. 
Planowany termin zakończenia zadania 
to koniec października 2019 r. 

Najpierw sieć, później droga

 Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej od ul. Włókienniczej.

To już kolejne pieniądze 
dla naszej gminy

NASZE INWESTYCJE

MAREK WOŹNIAK

MAŁGORZATA STROKA, HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

Świetlica przed remontem.Świetlica po remoncie.

Świetlica po remoncie.
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Gminna Spółka Wodna 
w Radwanicach rozpoczęła 
konserwację rowów.

W tym roku nasza spółka wodna otrzy-
mała dotację na utrzymanie cieków me-
lioracyjnych w wysokości 93 tys. 189 zł. 
Na tę kwotę złożyły się: dotacja od sta-
rosty polkowickiego w kwocie 8 tys. zł, 
dotacja od marszałka w kwocie 25 tys. zł 
oraz dotacja od wojewody w kwocie 60 
tys. 189 zł. Dotacja od wojewody mogłaby 
wynosić nawet 80 tys. zł, jednak z uwagi 
na nieopłacanie składek członkowskich 
przez część członków GSW, została ob-
niżona do podanej wartości. Dotacje 
oraz środki zgromadzone ze składek 
członkowskich zostaną spożytkowane 
na konserwację cieków melioracji szcze-
gółowej w okresie od połowy września 
do połowy listopada 2019 r. 

Na początku sierpnia zakończyła 
się budowa placu zabaw, siłowni 
plenerowej oraz strefy relaksu przy 
ul. Ogrodowej w Radwanicach. 

Budowę infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej w ramach tzw. Otwartej Strefy Ak-
tywności wykonała Firma Magic Garden 
sp. z o.o. z województwa kujawsko-pomor-
skiego. Obiekt zgodnie z przeznaczeniem 
został podzielony na trzy strefy. Stre-
fę pierwszą stanowi ogrodzony plac za-
baw, na którym najmłodsi mogą korzystać 
z różnorodnych urządzeń zabawowych: 
huśtawek, bujaków, karuzeli oraz zesta-
wów sprawnościowych. Kolejna strefę 
stanowi siłownia plenerowa o nawierzchni 
trawiastej złożona z kilkunastu urządzeń. 
W strefie relaksu mieszkańcy mogą ko-
rzystać ze stołu do ping ponga oraz do gry 
w szachy. Plac zabaw oraz siłownia plene-
rowa posiadają regulaminy bezpiecznego 
korzystania z zamontowanych urządzeń. 
Koszt zadania wyniósł 111 tys. 166,17 zł. 
z tego 50 tys. zł stanowiły środki pozyska-
ne z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Ponad 90 tysięcy na rowy 

Relaks na świeżym powietrzu

 Rów Sz-1 w obrębie Buczyna przeznaczony do konserwacji.

Obręb Pudło, dz. nr 364, rów Mk-1a, L-315 mb., dz. nr 356, rów KW-17a, L-279 mb; obręb Sieroszowice, dz. nr 9/4, 210, 
203, 2/27, 2/28 rów SK-60, L-1080 mb; obręb Buczyna, dz. nr 63, 350/15, rów Sk-7, L - 825 mb., dz. nr 225, 228/1, 
264/1, rów Sz-1, L - 500 mb., dz. nr 328, 350/15, 350/21, rów Sk-8, L-1460 mb., rów nr R-1, L-750 m, dz. nr 23/4, 23/3, 
23/2, 37, 38/4, 38/1, 42/3; obręb Kłębanowice, rów Sz-a1, L-125 m, dz. nr 56/5, 56/4, 59/2, rów nr Mk-2d, na odcinku 

0 +125 m, w działkach nr: 69/1; obręb Nowa Kuźnia, rów nr R-C6, L-150 m, dz. nr 44, rów nr R-C5, L-150 m, dz. nr 44, rów nr R-C3, 
L-180 m, dz. nr 44, 63, rów nr R-C4, L-450 m, dz. nr 60, 55/2, 55/3, 55/4; obręb Przesieczna, rów nr Mk-13, L-475 m, dz. nr 89, 
87, 95, 96/2/ 99/1, 99/2; obręb Drożyna – rów nr KŁ, na odcinku 0 + 100 m, w działkach nr: 155; obręb Łagoszów Wielki - rów nr 
Sz-43, na odcinku 0 +550 m, w działkach nr: 467

Wykonana zostanie konserwacja następujących rowów:

HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

RAFAŁ SIP
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Repertuar zespołu to przede wszystkim 
pieśni ludowe ukazujące piękno i bogactwo 
polskiego folkloru, ale również patriotycz-
ne, kresowe, biesiadne i okolicznościowe. 

Urodziny w Jakubowie 
Zespół czynnie uczestniczy w życiu kul-
turalnym gminy, biorąc udział w licznych 
imprezach patriotycznych i okoliczno-
ściowych oraz reprezentując ją w przeglą-
dach, konkursach i festiwalach. Dorobek 
Zespołu, to liczne nagrody, wyróżnienia, 
nagrania audycji w Radiu Wrocław, udział 
w IV Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska 

w Operze Wrocławskiej. W tym roku mi-
ja 20 lat istnienia Zespołu. 20-lecie zespół 
świętował 14 września na wydarzeniu „Ja-
kubowo na Ludowo”.

Zespół doceniony 
W ciągu ostatnich 3 lat „Swojacy” otrzy-
mali I miejsce w XII Dolnośląskim Prze-
glądzie Zespołów Folklorystycznych 
„Śpiewająca Wieś” w Piotrowicach, dwu-
krotnie zostali laureatami Festiwalu Grup 
Śpiewaczych „Ziemia i Pieśń” Szprotawa 
2017, 2018, III miejsce w Festiwalu Kul-
tury Kresowej Kożuchów 2017, I miejsce 

oraz nagrodę specjalną – nagranie płyty 
w X Festiwalu Kolęd i Pastorałek Siedliska 
2018, Nagrodę Burmistrza Góry w XXVI 
Konkursie Piosenki Lwowskiej i Wileń-
skiej w Górze, Grand Prix w XXIII Regio-
nalnym Przeglądzie Zespołów Ludowych, 
Kapel i Grup Śpiewaczych „Pejzaż muzy-
ką malowany” w Gościeszowicach. Zespół 
otrzymał również zaproszenie do udzia-
łu w XVII Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki i Folkloru w Lesznie oraz w Dol-
nośląskim Przeglądzie Zespołów Folklo-
rystycznych w Wojsławicach.  GOK

To już 20 lat Swojaków! 
Zespół Folklorystyczny Swojacy powstał w 1999 r. Głównym celem działalności zespołu 
jest kultywowanie twórczości ludowej, promocja i pielęgnowanie dziedzictwa oraz tradycji 
i kultury polskiej. I trzeba przyznać, że świetnie sobie z tym radzą! 

Okazją do świętowania 20-lecia Zespołu była organizacja koncertu 
pn. „Jakubowo na ludowo” (14.09.). Organizatorami wydarzenia 

byli: Radwanicki Klub Seniora „OPTYMIŚCI”, Stowarzyszenie Wzgórza 
Dalkowskie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach. Celem zadania 
było promowanie lokalnej kultury, podtrzymywanie tradycji kultury 
ludowej, historii regionu oraz integracja i aktywizacja społeczności 
lokalnej. Organizatorzy zapewnili wiele akcentów folklorystycznych. 
Na scenie wystąpili: Zespół Folklorystyczny „Sasanka” z Rudnej”, Zespół 
Folklorystyczny „Swojacy” z Zagrodna, Zespół Folklorystyczny „ECHO” 
z Chocianowca, Zespół Ludowy „Podolanki” z Nowej Wsi Lubińskiej. 
Na scenie zaprezentował się również Zespół Folklorystyczny „Swojacy” 
z Radwanic, który świętuje w tym roku swoje 20. urodziny.
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ELŻBIETA ŁUCKA

Gmina Radwanice okazuje się 
być zagłębiem młodych talentów 
i prymusów. 

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawo-
wych i gimnazjów oraz szkół ponadpodsta-
wowych z terenu naszej gminy otrzymali 
Stypendia Wójta Gminy Radwanice za wy-
sokie wyniki w nauce i wzorowe zachowa-
nie oraz za osiągnięcia w sporcie uzyskane 
w roku szkolnym 2018/2019. Uroczystości 
odbyły się 23 września 2019 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Radwanicach 
z udziałem wyróżnionych uczniów, ich 

rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół 
oraz przedstawicieli samorządu gminne-
go: Pawła Piwko – Wójta gminy Radwa-
nice, Ewy Flak – przewodniczącej Rady 
Gminy w Radwanicach oraz Sylwii Sawic-
kiej – przewodniczącej Komisji Zadań Spo-
łecznych. Stypendium przyznawane jest 
w formie jednorazowej nagrody pienięż-
nej, a jego wysokość zależna jest od stop-
nia spełnienia przez ucznia kryteriów 
stypendialnych określonych w uchwale 
rady gminy. Stypendia otrzymały dzieci 
ze szkół podstawowych, które osiągnęły 
średnią ocen min. 5,4 oraz uczniowie szkół 
ponadpodstawowych ze średnią min. 5,0. 
Oczywiście wszyscy musieli wykazać się 

również wzorowym zachowaniem. W su-
mie 50 uczniów z całej gminy dostąpi-
ło tego zaszczytu i wyróżnienia, w tym 9 
osób za wybitne osiągnięcia artystyczne 
i sportowe. Dodatkowo wyróżniono dwoje 
uczniów, którzy zostali nagrodzeni statuet-
kami, wręczonymi przez Wójta oraz Prze-
wodniczącą Rady Gminy. Mikołaj Kałużka 
otrzymał tytuł stypendysty z najwyższą 
średnią ocen – 5,96. Natomiast Lau-
ra Urbańczyk została Sportowcem Roku 
2019. Jesteśmy bardzo pozytywnie zasko-
czeni tak dużą ilością stypendystów w na-
szej gminie, a wszystkim nagrodzonym 
uczniom życzymy kolejnych sukcesów na-
ukowych i sportowych.  

LUDZIE I WYDARZENIA

Stypendia wójta 
uroczyście rozdane 
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Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15 
dziękczynną mszą św. w Kościele p.w 
Niepokalanego Serca Najświętszej Marii 
Panny w Radwanicach, którą celebrował 
ks. Stanisław Czerwiński. Straż honoro-
wą przy ołtarzu pełniły poczty sztandaro-
we z wszystkich jednostek OSP z Gminy 
Radwanice, Sztandar Górniczy oraz Koła 
Myśliwskiego „Jaźwiec”.

Żeby chleba nie zabrakło 
Po mszy św. wszyscy uczestnicy uroczy-
stości dożynkowych udali się korowo-
dem prowadzonym przez Orkiestrę Dętą 
Zakładów Górniczych Polkowice-Siero-
szowice na miejsce biesiady dożynkowej, 
czyli Parku w Radwanicach. Podczas ob-
rzędu dożynkowego prowadzonym przez 
Zespól Folklorystyczny Swojacy oraz Klub 
Seniora Optymiści, starostowie: państwo 
Katarzyna oraz Grzegorz Łaszewscy sło-
wami: ”Przyjmij, gospodarzu, od nas ten 
bochen chleba upieczony ze zboża naszych 
pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go 
nikomu, tak na wsi jak i w mieście, nigdy 
nie zabrakło” – przekazali na ręce wójta 
gminy Radwanice Pawła Piwko chleb do-
żynkowy wypieczony z tegorocznych plo-
nów, który następnie wraz zaproszonymi 
gośćmi został rozdzielony wśród zgroma-
dzonych mieszkańców gminy. Na placu 
dożynkowym nie mogło zabraknąć wień-
ców oraz stoisk promujących sołectwa 
naszej gminy. W tym roku piękna uroczy-
stościom dożynkowym dodało 12 wień-
ców oraz 12 stoisk, które zostały ocenione 
w konkursach dożynkowych. 

Dziękujemy! 
Ponadto swoje stoiska przygotował Urząd 
Gminy Radwanice przy współpracy Gmin-
ną Biblioteką Publiczną w Radwanicach, 
Związek Wędkarski wraz z Parkiem Kra-
jobrazowym w Przemkowie. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się wystawa prac 
dzieci wykonanych podczas „Etno wa-
kacji”. Wystawie towarzyszyły warszta-
ty „Sianowije” prowadzone przez Dorotę 
Maksymczak, podsumowujące wakacyj-
ne etnodziałania, na których realizację 
otrzymaliśmy dofinansowanie z Naro-
dowego Centrum Kultury. Szczególne 
podziękowania składamy panu Władysła-
wowi Przybyszowi z Łagoszowa Wielkie-
go za zorganizowanie wystawy sprzętu 

To święto wszystkich 
mieszkańców

Tegoroczne Dożynki Gminne w Radwanicach odbyły się 24 sierpnia. Jest co wspominać! 

i maszyn rolniczych ilustrujacych życie 
na wsi na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat. Część artystyczną Dożynek Gmin-
nych rozpoczął występ lokalnego zespołu 
Frajda, podczas którego dzieci i młodzież 
zaprezentowali swoje talenty taneczne 
oraz wokalne. Następnie na scenie poja-
wił się Zespół Avangarde oraz Słowianki 
z trochę góralskim, a może nawet bał-
kańskim przytupem. W muzyczną podróż 

„do białego rana” zabrał nas DJ Mate-
usz Żyta. Organizatorem Dożynek był 
Gminny Ośrodek Kultury, a odbyły się 
one ze środków gminy Radwanice. Dzię-
kujemy wszystkim instytucjom, firmom 
oraz osobom za pomoc w przygotowa-
niach, a przede wszystkim jednak dzięku-
jemy mieszkańcom za udział w dożynkach, 
a tym samym włączenie się w kultywowa-
nie pięknej tradycji święta plonów.  GOK
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LUDZIE I WYDARZENIA

„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Radwanice”: 1 miejsce: So-
łectwo Lipin; 2 miejsce: Sołectwo Nowy Dwór; 3 miejsce: Sołectwo Nowa 
Kuźnia; Najpiękniejsze stoisko dożynkowe: 1 miejcie: Sołectwo Sieroszo-
wice; 2 miejsce: Sołectwo Radwanice; 3 miejsce: Sołectwo Strogoborzyce. 

Laureaci jak również wszystkie Sołectwa, które zgłosiły się do konkursu otrzymali 
nagrody finansowe, a zdobywcy pierwszych miejsc godnie reprezentowali gminę 
Radwanice podczas Dożynek Powiatowych 1 września 2019 roku w Grodowcu. Na 
scenie podczas trwania uroczystości zostały również wręczone nagrody laureatom 
konkursów na najpiękniejszy ogród gminy Radwanice oraz Towarzyskiej Ligi Te-
nisa Ziemnego. Zwycięzcami Towarzyskiej Ligi Tenisa Ziemnego zostali: 1 miejsce: 
Sławomir Bartnicki, 2 miejsce: Ireneusz Dachtera, 3 miejsce: Walenty Frąckowiak.

Nagrody, nagrody, nagrody...
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W konkursie na „Najpiękniejsze Stoisko 
Dożynek Powiatowych” zwyciężyły repre-
zentantki sołectwa Sieroszowice/Ułanów, 
a przepiękny wieniec, który przygotowa-
ło sołectwo Lipin, otrzymało wyróżnienie 
w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy Powiatu Polkowickiego”! 
Wielkie brawa dla wszystkich, którzy przy-
czynili się do sukcesów naszej gminy! Jed-
nocześnie zachęcamy mieszkańców naszej 
gminy go głosowania na wieniec przygoto-
wany przez Sołectwo Lipin w konkursie or-
ganizowanym przez Starostwo Powiatowe 
w Polkowicach, dla mieszkańców naszego 
powiatu. Głos można oddać poprzez stro-
nę www.powiatpolkowicki.pl. Dożynki po-
wiatowe odbyły się 1 września.  GOK

Wyróżnieni w powiecie 
Mieszkańcy gminy Radwanice docenieni podczas Dożynek Powiatu Polkowickiego w Grodowcu. 
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Pół wieku razem! Za to należy się 
medal. Miłe uroczystości w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Radwanicach. 

Urząd w Radwanicach miał zaszczyt go-
ścić parę małżeńską świętującą jubileusz 
50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. 
3 sierpnia Złote Gody obchodzili państwo 
Kazimiera i Marian Kobzdanowie. Wójt 
Paweł Piwko dokonał uroczystej dekoracji 
zasłużonych małżonków medalami przy-
znawanymi przez Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej, które symbolicznie wyrażają 
uznanie władz polskich dla wartości życia 
i rodziny oraz wdzięczność za ofiarny co-
dzienny trud, odpowiedzialność, zgod-
ność pożycia i poświęcenie. Państwo 
Kobzdanowie to małżeństwo pedagogów, 
zasłużonych dla lokalnej społeczności. 
Pan Marian to wieloletni dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Radwanicach, który 
mimo przejścia na zasłużoną emeryturę 
nadal czynnie uczestniczy w życiu kultu-
ralnym mieszkańców gminy Radwanice. 
Ceremonia Jubileuszu upłynęła w atmos-
ferze wspomnień i wzruszeń, nie mo-
gło zabraknąć wspólnego pamiątkowego 
zdjęcia oraz tortu wraz z symbolicznym 
toastem za zdrowie dostojnych jubilatów. 
Zawsze w takich chwilach pojawia się te-
mat recepty na wspólne przeżycie 50 lat. 
Jak się okazuje, nie jest ona tak prosta. – 
Wiele trzeba z siebie dać, w wielu momen-
tach odpuścić, nie upierać się przy swoim, 
a przede wszystkim dbać o wzajemny sza-
cunek – mówią. W lipcu i wrześniu z ko-
lei swoją 55 „Platynową” rocznicę ślubu 
świętowali państwo Irena i Zenon Cyra-
nowie z Łagoszowa Wielkiego oraz pań-
stwo Agata i Edward Maciągowie z Nowej 
Kuźni. Dzięki ich gościnności mieli-
śmy okazję powspominać ich najmilsze 
jak i trudniejsze chwile, które przeżyli 
razem od momentu, gdy zdecydowali się 
wspólnie iść przez życie. Te przemiłe pary 
swoim wspólnym życiem pokazały, czym 
jest geniusz małżeństwa, który nie polega 
na tym, że się wie, jak będzie, ale że zrobi 
się wszystko, aby było jak najlepiej. 

Złoto i platyna
LUDZIE I WYDARZENIA

Dziękujemy parom, że zechciały razem z nami obchodzić swoje święto. 
Jednocześnie wyrażamy swoją wdzięczność za trud włożony we wspól-
nie przeżyte lata, za pracę na rzecz swojej rodziny, najbliższego otoczenia 
i całej naszej gminy. Życzymy Jubilatom wielu jeszcze lat życia w zdrowiu, 

zgodzie i pomyślności oraz w zadowoleniu z dzieci, wnuków, jak i prawnuków.

Wszystkiego najlepszego

MARTA MŁODECKA
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GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 
03-729 Warszawa, ul. Targowa 5 • Tel.: +48 22 538 13 00 fax: +48 22 635 61 94
e-mail: inspektorat@gis.gov.pl • www.gis.gov.pl

Podstawowe zasady 
bezpiecznego grzybobrania

Unikaj błędnych metod rozpoznawania gatunków 
trujących, takich jak: zabarwienie cebuli na ciemno 
podczas gotowania z grzybami, ciemnienie srebrnej 

łyżeczki, gorzki smak (istnieją gatunki śmiertelnie tru-
jące posiadające przyjemny, słodkawy smak, np. Ama-
nita phalloides, Amanita verna). 

Zbieraj grzyby do koszyków bądź pojemników prze-
puszczających powietrze. W żadnym wypadku nie 
korzystaj z reklamówek foliowych powodujących za-

parzanie grzybów i przyspieszających ich psucie. 

5

4

Nigdy nie zbieraj grzybów rosnących w rowach, 
na skraju lasu oraz w okolicach będących skupi-

skiem odpadów, takich jak zakłady produkcyjne, 
drogi o dużym natężeniu ruchu, ponieważ grzyby 
wchłaniają ze swojego otoczenia metale ciężkie i inne 
zanieczyszczenia.

Nie zbieraj i nie niszcz grzybów trujących. Wiele 
z tych gatunków jest pod ochroną i stanowi część 
ekosystemu.

W razie wątpliwości, czy zbierane grzyby są trujące 
czy jadalne, skorzystaj z bezpłatnej porady w stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych.

8

6

7

Pamiętaj! 
Zbieraj wyłącznie grzyby, co do których nie masz ja-
kichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzy-
stać z atlasów).

Zbieraj wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wy-
kształcone. Młode owocniki, bez wykształconych 
cech danego gatunku, stanowią najczęstszą przyczy-
nę tragicznych pomyłek.

Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rur-
kowe. W tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie tru-
jących i występuje dużo mniejsze ryzyko zatrucia 

niż w przypadku grzybów blaszkowych.

1

3

2

Pamiętaj,
W przypadku zatrucia muchomorem sromotnikowym 

może nastąpić chwilowa poprawa, po której stan 
chorego gwałtownie się pogarsza.

Wezwany w porę lekarz może uratować życie! 

Jeżeli po spożyciu grzybów występują:

nudności • bóle brzucha • biegunka • skurcze mięśni • 
podwyższona temperatura

niezwłocznie wywołaj wymioty i zgłoś się do lekarza.

mailto:inspektorat@gis.gov.pl
http://www.gis.gov.pl
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PLAN RADWANIC

Należy mieć na uwadze, że psy biega-
jące bez opieki na terenie naszej gminy 
nie są psami wyrzuconymi i bezdomny-
mi. Są to psy  nieodpowiedzialnych wła-
ścicieli, którzy nienależycie opiekują się 
swoimi zwierzętami. Często zdarza się, 
że psy są celowo wypuszczane „na spa-
cer”  i pozostawiane bez opieki. Stwarza 
to zagrożenie zarówno dla mieszkań-
ców, a szczególnie dzieci, dla ruchu 
drogowego i dzikiej zwierzyny. Psy po-
zostające bez opieki mają naturalną 
tendencję do gromadzenia się w sfory, 
co jest dodatkowo niebezpieczne, gdyż 
atak kilku psów jest o wiele groźniejszy 
niż jednego.

Pozostawianie psa bez opieki, pusz-
czanie bez kagańca i smyczy na tereny 
ogólnodostępne oraz utrzymywanie lu-
zem na terenie z nieszczelnym ogrodze-
niem, przez które może się wydostać, 
jest wykroczeniem i powinno być zgło-
szone Policji, zwłaszcza jeżeli wiemy, 
do kogo należy zwierzę. 

W oficjalnym przekazaniu 
Zespołowi Ratownictwa Medycznego 
w Głogowie ambulansu wzięła udział 
przewodnicząca rady gminy Ewa Flak. 

Jest to ogromny zaszczyt, że mogliśmy 
wspomóc tak szczytny cel, w szczególno-
ści, że zakup tak nowoczesnego sprzętu 
przysłuży się mieszkańcom naszej gmi-
ny. Zakup karetki, której wartość wynosi 
ponad 400 tysięcy złotych, został sfinan-
sowany przez trzy samorządy. Gmina 
Radwanice przekazała na ten cel 20 tys. 
zł, gmina miejska Głogów 300 tys. zł, na-
tomiast gmina Gaworzyce 30 tys. zł, które 
zostały przekazane na zakup wyposażenia 
auta w nowoczesny respirator. Zakupiony 
ambulans spełnia najwyższe standardy, 
dlatego też pracownicy głogowskiego od-
działu Pogotowia Ratunkowego w Legnicy 
będą mogli jako nieliczni w Polsce praco-
wać na tak nowoczesnym sprzęcie.  Zakup 
ambulansu ma na celu poprawę warunków 
pracy Ratowników Medycznych oraz nie-
sienie pomocy pacjentom, będzie służył 
zarówno mieszkańcom powiatu głogow-
skiego, jak i polkowickiego. Oficjalne 
przekazanie karetki odbyło się 24 wrze-
śnia.  RED

Dofinansowaliśmy 
zakup karetki 
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Dni Gminy Radwanice2019
Tak świętowaliśmy Dni Gminy 
Radwanice. To były niezapomniane 
chwile.

W sobotę (22.06.) w parku w Radwani-
cach odbyły się Dni Gminy Radwanice. 
Organizatorzy dla uczestników imprezy 

przygotowali wiele wspaniałych atrakcji, 
jedną nich był występ gwiazdy wieczoru 
– CLEO.  RED



SZCZEPIENIA OCHRONNE 
    PRZECIW GRYPIE

Wójt Gminy Radwanice zaprasza wszystkich 
mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia 

oraz osoby niepełnosprawne 
na bezpłatne szczepienia przeciw grypie.

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

Należy pamiętać,  

że najskuteczniejszą metodą 

zapobiegania grypie 

są profilaktyczne 

szczepienia ochronne!

Szczepienia wykonywane będą 
 

od 09.09.2019 r. 
do 31.12.2019 r.

w Ośrodku Zdrowia 
w Radwanicach

przy ul. Głogowskiej 43, 
59-160 Radwanice.

STOP
GRYPIE

Szczepienia realizowane są w ramach programu profilaktycznych 
szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60. roku 

życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2021.
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Dodatkowe linie komunikacyjne 
w powiatowych przewozach pasażerskich.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców zosta-
ła podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowych li-
nii  komunikacyjnych w powiatowych przewozach 
pasażerskich o charakterze użyteczności publicz-
nej. Za organizację linii jest odpowiedzialny powiat 
Polkowice. Autobusy od 2.09.2019 r. kursują na na-
stępujących liniach: Polkowice – Gaworzyce przez 
Radwanice oraz Polkowice – Dalków przez Radwa-
nice 

Coraz więcej 
przewozów 

DANUTA CZUCHRO
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Za nami pierwsza edycja konkursu. 
Komisja oceniła 23 ogrody 
zgłoszone do rywalizacji.

Celem konkursu była m.in. promocja 
pomysłowości oraz nowatorskich roz-
wiązań dekoracyjnych stosowanych 
przez mieszkańców gminy Radwani-
ce w swoich ogrodach. Chodziło rów-
nież o poprawę estetyki miejscowości, 
dbałość o własną posesję i ogród, 
a także wyłonienie i nagrodzenie naj-
piękniejszych ogrodów z terenu naszej 
gminy. Przy ocenie pod uwagę bra-
no m.in.: prawidłowe rozplanowanie 
ogrodu, racjonalne urządzenie części 

wypoczynkowej, rabaty, klomby, skal-
niaki, pomysłowość, wykorzystanie 
w ogrodzie mało znanych iglaków i li-
ściastych krzewów ozdobnych oraz pną-
czy oraz ogólne wrażenie estetyczne. 
Oglądane miejsca oczarowywały wspa-
niałymi kompozycjami roślin, formo-
wanymi z pomysłowością. W wielu 
ogrodach zachwycała różnorodność ga-
tunków roślin. Rezultatami niewątpli-
wie czasochłonnej, ale i dającej wielką 
satysfakcję pracy, niejednokrotnie an-
gażującej kilka pokoleń rodziny, po-
chwalić się zechciało w tym roku 23 
właścicieli ogrodów. Pierwsza edycja 
konkursu zakończyła się 15 lipca.  RED 

Najpiękniejszy ogród

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
I miejsce – Janina i Piotr Korobczak

II miejsce – Genowefa Domańska

III miejsce – Anna Karkowska

Wyróżnienia: Jolanta i Krzysztof 
Frankowscy, Anna Anczykowska, 

Irena i Grzegorz Konieczni, Agnieszka 
Styczyńska

WOKÓŁ NAS
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Nie tylko wzbogaca smak 
potraw oraz napojów, ale jest 
również niezawodnym 
środkiem, który dobroczynnie 
wpływa na organizm w stanach 
przeziębienia, wspiera układ 
krążenia, a także regeneruje 
skórę. 
O dobroczynnym działaniu miodu ludzie 
wiedzieli już od najdawniejszych czasów. 
Zainteresowanie tym swoistym roślinno-
-zwierzęcym wytworem natury z biegiem 
wieków nie maleje, przeciwnie – na świe-
cie prowadzi się wciąż nowe badania do-
tyczące miodu i produktów. W Polsce 
znanym ośrodkiem naukowym w tym za-
kresie jest Instytut Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich w Poznaniu.  RED 

MIÓD TO 
PRAWDZIWE 
PŁYNNE ZŁOTO

Miód jest produktem wysokokalorycznym, a więc muszą to brać pod uwagę 
osoby z nadwagą - 100 g miodu odpowiada niemal 100 g cukru.

Miód jest produktem bezpiecznym, nawet jeśli spożywany bywa w znacz-
nych ilościach, oczywiście dotyczy to wyłącznie osób bez przeciwwskazań, a więc 
np. nie cukrzyków. Warto pamiętać, że można go podawać nawet niemowlętom.

Najdogodniejsze warunki przechowywania miodu to szczelne opakowania, zaciem-
nione miejsce i temperatura 10-14°C

Jeśli chodzi o fałszowanie miodu, co nie jest zjawiskiem rzadkim, łatwo można 
to sprawdzić. Miód prawdziwy, płynny lub upłynniony, podgrzany do temperatury 
40°C i wlewany powoli do szklanki z chłodną wodą, tworzy w niej regularny słup 
strumienia nie mieszającego się z wodą i osiadającego na dnie z wyraźnie zaznaczo-
ną granicą między wodą a miodem.

Aktywność antybiotyczna rozcieńczonego miodu jest od 6 do 220 razy wyższa 
w porównaniu z miodem nierozcieńczonym.

Przydatne uwagi
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Miód  
akacjowy
Najlepszy wy-
bór dla każ -
dego, kto lubi 
miód lejący, a tak-
że dla dzieci. Miód z akacji 
zaleca się na osłabienie i wy-
czerpanie organizmu (stres, 
nadmierna praca, narażenie 
na infekcje), przeziębienie, 
stany zapalne górnych i dol-
nych dróg oddechowych, ka-
szel, zaburzenia przewodu 
pokarmowego.

Miód  
gryczany
Znany jest ja-
ko substancja, 
która oczysz-
cza i wzmacnia 
naczynia krwionośne, 
ponieważ zawiera w swo-
im składzie rutynę. Właśnie 
dzięki zawartości tego skład-
nika miód gryczany polecany 
jest osobom starszym, któ-
re mają problemy z układem 
krwionośnym, na przykład 
na skutek miażdżycy. Wspo-
maga też szybsze gojenie się 
ran, zarówno wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych. W miodzie 
gryczanym można znaleźć 
też żelazo i magnez, które 
poprawiają działanie układu 
nerwowego i pracę serca. Ze 
względu na dużą zawartość 
żelaza, które wchłaniane jest 
w całości, polecany jest przy 
niedokrwistości na tle niedo-
boru żelaza, zarówno u dzie-
ci, jak i dorosłych. Co ciekawe, 
ma też dobroczynny wpływ 
na poprawę wzorku, 
słuchu i pamięci.

Miód  
lipowy
Regular-
ne s p o ż y w a -
nie miodu lipowego 
może wzmacniać odporność 
i zmniejszać częstotliwość 
zapadania na infekcje. Ole-
jek lipowy ma ponadto kojące 
działanie na układ nerwowy, 
łagodzi napięcia, ma pozy-
tywny wpływ na koncen-
trację, a częste spożywanie 
miodu lipowego redukuje pro-
blem bezsenności i obniża po-
ziom codziennego stresu.

Miód  
spadziowy
Miód ze spa-
dzi iglas t ej 
posiada szero-
kie właściwości 
lecznicze – od dróg 
oddechowych, poprzez prze-
wód pokarmowy, układ 
krwionośny, układ moczowy 
do chorób skóry. Posiada tak-
że działanie antybiotyczne, 
regeneracyjne oraz bakterio-
bójcze. W przewodzie pokar-
mowym i wydalniczym jest 
jego regulatorem, ponieważ 
działa łagodnie, przeczysz-
czając przy zaparciach i lekko 
zapierając przy biegunkach. 
W stanach zapalnych jelit ma 
działanie przeciwbakteryjnie 
i rozkurczające.

Miód  
wielokwiatowy 
Regularnie 
spożywa-
ny miód wie-
lokwiatowy 
zapobiega choro-
bom woreczka żółciowego 
i żołądka, wspomaga przemia-
nę materii,działa uspokajająco, 
wspomagając walkę z nerwi-
cą czy depresją przeciwdziała 
próchnicy zębów. W kosme-
tyce miód wielokwiatowy jest 
wykorzystywany choćby ze 
względu na zawarty w nim 
krzem, który jest budulcem 
pięknej i zdrowej skóry, wło-
sów i paznokci. Często łączony 
jest z proteinami mleka, wani-
lią, cynamonem i witaminą A 
i używany jako składnik kre-
mów, maseczek i peelingów.

Miód  
wrzosowy
Znajduje za-
stosowanie 
w leczeniu za-
palenia gardła 
i błony śluzowej ja-
my ustnej. Zwiększa rów-
nież odporność i chroni przed 
rozwojem zakażenia. Sto-
sowany jest także w cho-
robach dróg moczowych 
i prostaty u mężczyzn po 40 
roku życia, przy kamicy ner-
kowej, stanach zapalnych żo-
łądka i jelit oraz chorobach 
reumatycznych.

Podstawowe rodzaje miodów i ich właściwości:

http://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/najczestsze-objawy-chorobowe,bezsennosc,artykul,1573316.html
http://www.medonet.pl/zdrowie,jak-pokonac-stres-,artykul,1723106.html
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Tegoroczne wakacje – 
wyjątkowo długie – dobiegły 
końca. Przed nami dziesięć 
miesięcy nauki. 
Tradycja to tradycja. Drugiego września 
otwarcie roku szkolnego rozpoczęło się 
uroczystą mszą. Następnie uczniowie 
wzięli udział w akademiach i spotkali się 

w swoich szkołach z wychowawcami i za-
poznali się np. z planem zajęć. 432 – nie-
mal tylu uczniów ze szkół podstawowych 
w gminie Radwanice rozpoczęło naukę 
po trwających ponad dwa miesiące wa-
kacjach. Dla części z nich to pierwszy 
krok na edukacyjnej ścieżce, inni roz-
poczynają ostatni etap nauki w szkole 
podstawowej. 

Nowy rok szkolny roz  poczęty

Drodzy uczniowie, a szczególnie pierwszoklasiści, życzymy jak naj-
lepszych wyników w nauce, aby osiągnięte umiejętności życiowe były 
dla Was drogowskazem i solidnym fundamentem do budowania Waszej 
przyszłości, aby droga zdobywania wiedzy była pełna ciekawości, fascy-

nacji a także inspiracji. Nauczycielom i pedagogom życzymy mnóstwo pozytywnej 
energii, cierpliwości, wytrwałości w dążeniu do wytyczonych sobie celów oraz za-
dowolenia z wykonywanej pracy, co pozwala osiągnąć sukces zawodowy. Życzenia 
spokojnego roku szkolnego przekazujemy również rodzicom, aby doświadczali dużo 
miłości i radości ze strony swych dzieci, za trud i wysiłek włożony w ich wychowanie.

Wszystkiego najlepszego!

ELŻBIETA ŁUCKA
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W naszej Gminie będzie łącznie 
korzystało z edukacji przedszkolnej 
217 dzieci.

Wszystkie dzieci pożegnały już waka-
cje i nadszedł czas na wspólną zabawę 
w przedszkolu. Jak co roku, pierwsze dni 
września upłynęły na adaptacji małych 
przedszkolaków z nowym otoczeniem 
oraz personelem. Starsze dzieci z uśmie-
chem powróciły do swoich kolegów, 

koleżanek oraz wychowawczyń. Zada-
niem przedszkola jest tworzenie warun-
ków umożliwiających dzieciom swobodny 
rozwój, zabawę i odpoczynek w poczu-
ciu bezpieczeństwa i zaufania. Okres ten 
może być stresujący zarówno dla dziec-
ka, jak i dla rodzica. W czasie rozsta-
nia żegnajmy swoją pociechę z radością, 
uściskiem dłoni i z buziakiem, bez okazy-
wania niepokoju. 

Witamy w przedszkolu! 

Nowy rok szkolny roz  poczęty
OŚWIATA I EDUKACJA

Edukację przedszkolną rozpoczęło 50 dzieci: oddział zerowy w grupie 5-6 
latków (25 dzieci), punkt przedszkolny 3-4 latki (25 dzieci). 

Wychowaniem przedszkolnym będzie objętych 167 dzieci w 7 grupach 
przedszkolnych w tym 2 oddziały zerowe: „Słoneczka” (23 dzieci); 

„Gwiazdeczki” (25 dzieci); grupa 5-latków „Skrzaty” (25 dzieci); grupa 4-5 latków 
„Motylki” (25 dzieci); grupa 4-latków „Jeżyki” (25 dzieci); grupa 3-latków „Żabki” 
(24 dzieci); grupa 2,5-3-latków „Pszczółki” (20 dzieci). 

Najmłodsza grupa wiekowa do listopada 2019 zwiększy ilość podopiecznych do 25 
osób. Dzieci te będą sukcesywnie dochodziły w trakcie trwania roku szkolnego, 
po osiągnięciu wymaganego kryterium wiekowego.

Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Radwanicach liczy 

16 oddziałów i 316 uczniów, 
w tym zostało przyjętych 

43 pierwszoklasistów.

Szkoła Podstawowa w Buczynie 
w swoich zasobach ma 
8 oddziałów i 116 uczniów, 
a pierwszą klasę zaczęło 
tylko 10 uczniów.

W przedszkolu w Buczynie 

W radwanickim przedszkolu 

CIEKAWE LICZBY

ELŻBIETA ŁUCKA

Drużynowa Marta Tarkowska 
i Komendant Hufca ZHP 

Głogów Krzysztof Stachów 
wraz z podopiecznymi.
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W bieżącym roku szkolnym 
został wydłużony czas pracy 
oddziału przedszkolnego. 

Od godziny 7 do 16 zapewniona jest opie-
ka oraz wyżywienie dzieciom uczęsz-
czającym do placówki. W czasie pobytu 
w przedszkolu nasi podopieczni poprzez 
zabawę poznają świat nauki, usprawnia-
ją czynności samoobsługowe, uczą się 
współpracować w grupie. Warto też za-
uważyć, że 1 września Szkoła Podstawo-
wa w Buczynie przywitała swych uczniów 
odnowionymi korytarzami. Pod koniec 
sierpnia przeprowadzono remont kory-
tarza tzw. „dużej szkoły”. Dodatkowo 
hol upiększają zakupione przez Radę Ro-
dziców kanapy, będące miejscem odpo-
czynku po trudach codziennej wytężonej, 
uczniowskiej pracy. Dla aktywnych, w ce-
lu urozmaicenia i umilenia przerw, szkol-
ny wolontariat zafundował zestaw gier 
korytarzowych.  SP BUCZYNA

Co słychać w szk  ole w Buczynie?
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Co słychać w szk  ole w Buczynie?
OŚWIATA I EDUKACJA
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Dzięki pozyskanym środkom finansowym 
w wysokości 12 tys. zł od lipca do końca 
sierpnia realizowaliśmy projekt “Etnowaka-
cje”, w który wpisane były zadania z zakre-
su twórczości ludowej i amatorskiej wielu 
dziedzin, uwzględniające tradycyjne ręko-
dzieło i rzemiosło. W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Radwanicach oraz na świetlicach 
wiejskich w Sieroszowicach, Kłębanowi-
cach, Buczynie, Nowej Kuźni oraz Jakubo-
wie odbywały się warsztaty prowadzone 
przez lokalnych artystów i rękodzielni-
ków oraz wyjazdy edukacyjne, dzięki któ-
rym poznaliśmy dziedzictwo kulturowe 

naszego regionu. Uczestnicy zajęć zapo-
znali się już m.in z techniką wyplatania 
wianków, ozdób z siana, tworzyli etoram-
ki, torby, zakładki do książek oraz wiele in-
nych ozdób i obrazów. W ramach projektu 
odbyły się również dwie wycieki tematycz-
ne, do skansenu dawnej wsi w Jakubowie 
Lubińskim oraz Muzeum Etnograficznego 
ww Wrocławiu. “Etno wakacje” to nie jedy-
na propozycja wakacyjna dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Radwanie. „LATO 
ARTYSTYCZNYCH INSPIRACJI” to pro-
jekt edukacji kulturalnej, poprzez orga-
nizację wydarzeń o wysokim poziomie 

artystycznym, inspirujący do kreatywnego 
spędzania czasu wolnego od nauki szkolnej 
dzieci oraz młodzież z gminy Radwanice. 
Na realizację projektu pozyskaliśmy środ-
ki finansowe z Fundacji PZU. Partnerem 
był również Urząd Gminy w Radwanicach. 
Za nami inspirujące wyprawy w formie 
warsztatów po krajach świata, wycieczki 
edukacyjne do Zamku Książ, Sudeckiej Za-
grody Edukacyjnej oraz Opola, warsztaty 
tworzenia komiksu i postaci komiksowych 
jak również warsztaty animacji poklatko-
wej. Udział dzieci we wszystkich powyż-
szych propozycjach był nieodpłatny.  GOK

Etnowakacje były nasze
Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach został beneficjentem programu EtnoPolska 2019 
Złożono aż 715 wniosków! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 251 beneficjentów, 
a wśród nich my!
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Bożena Pajdosz spotkała się 
z czytelnikami już po raz 
drugi. Pierwszy raz odwiedziła 
naszą bibliotekę po wydaniu 
debiutanckiej książki pt. 
„Pisane nocą”. 

Książka jest zbiorem opowiadań o samot-
ności, rozłące, bólu i tęsknocie za dru-
gą osobą. Natomiast najnowsza pozycja 
„Puch niemarny” to po prostu romans, 
jak mówi autorka. Jest to pierwsza część 
cyklu, który chciałaby napisać o róż-
nych typach kobiet. Autorka zaprosi-
ła nas w podróż do literackiego świata, 
w którym niejedna z kobiet się odnaj-
dzie i przejrzy jak we lustrze. Czerwcowe 
spotkanie (12.06.) sfinansowała Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach.  
 BIBLIOTEKA W RADWANICACH

Spotkanie autorskie 
w bibliotece

LUDZIE I WYDARZENIA
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Deszczowe popołudnie nie odstraszy-
ło uczestników imprezy, którzy licznie 
zgromadzeni wzięli udział w zabawie. Na 
scenie swoje umiejętności taneczne zapre-
zentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Buczynie – zespół taneczny „Bu-cza-
cza”, „Buczusie” oraz przedszkolaki. Swój 
występ wokalny zaprezentowała uczenni-
ca Joanna Grabowska. Najważniejszymi 
punktami programu związanymi z Nocą 
Świętojańską było palenie ziół w ognisku, 
puszczanie na wodę wianków oraz sko-
ki przez ognisko. Na uczestników zaba-
wy czekały konkursy z nagrodami m.in. 
noszenie swojej wybranki na plecach, 
losy z nagrodami, smaczne jadło i napo-
je oraz zabawa taneczna do późnych go-
dzin nocnych. Głównym organizatorem 
imprezy było sołectwo Buczyna, przy 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury w Radwanicach i Gminą Radwanice. 
Spośród zaproszonych gości udział w wy-
darzeniu wzięli: wójt gminy Radwanice 
Paweł Piwko, starosta polkowicki – Ka-
mil Ciupak, przewodnicząca Rady Gmi-
ny Radwanice – Ewa Flak, radny powiatu 
polkowickiego – Tadeusz Flak oraz dyrek-
torzy i kierownicy gminnych jednostek or-
ganizacyjnych. 

Świetna zabawa do nocy
Moc atrakcji i mnóstwo 
świetnej zabawy – tak można 
podsumować imprezę 
plenerową „Noc Świętojańska”, 
która odbyła się 15 czerwca 
w parku w Buczynie.

KAROLINA FERENC
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Warsztaty odbywały się w świetlicy i bi-
bliotece w Sieroszowicach i realizowane 
był podczas ferii zimowych i wakacji. W za-
jęciach oraz warsztatach profilaktycznych 
wzięły udział dzieci oraz młodzież z gmi-
ny Radwanice. Podczas projektu organi-
zowane były zajęcia plastyczne, taneczne, 

kulinarne oraz warsztaty profilaktyczne, 
które cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Na zakończenie lata oraz projektu odbyła 
się „Hawajska noc”. Uczestnicy bawili się 
do białego rana, były superzajęcia plastycz-
ne, hawajskie tańce i hawajski poczęstunek. 
 BIBLIOTEKA W SIEROSZOWICACH

W sierpniu zakończyliśmy 
projekt finansowany 
w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki „Wybierz dobry 
kierunek w życiu”. 

WOKÓŁ NAS

ZAKOŃCZENIE 
PO HAWAJSKU
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Za nami VI etap Grand Prix 
Kaczmarek Electric MTB 2019. 
Odbył się w Jakubowie (30 czerwca). 

W tym roku, po raz pierwszy, wydarzenie 
to odbyło się na pięknych terenach Jaku-
bowa, które z pewnością były wyzwaniem 
dla startujących zawodników i nie należa-
ły do najłatwiejszych tras. Podczas VI eta-
pu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 
2019 wójt gminy Radwanice Paweł Piwko 
wręczył nagrodę dla najlepszego zawod-
nika z gminy Radwanice, którym został 
Jacek Szulga. Podczas zawodów w kate-
gorii Mega Open (37 km) pan Jacek zajął 
22 miejsce na 232 osoby kończące wyścig. 
W kategorii M4 zajął 5 miejsce na 85 za-
wodników. Podczas wyścigów, każdora-
zowo organizowana jest akcja pn. „Każdy 
Zawodnik Pomaga”, w której wspierane 
są osoby potrzebujące. W tym celu 5 zł 
od każdego wpisowego zostaje przekaza-
ne na cele charytatywne. W Jakubowie, 
akcja przeprowadzona została dla 7-let-
niej Gabrysi Szymańskiej z Radwa-
nic. Wydarzenie objęte było patronatem 
honorowym wójta gminy Radwanice 
oraz otrzymało wsparcie finansowe z bu-
dżetu gminy Radwanice. Organizatorem 
wydarzenia było Stowarzyszenie Bike 
& Run Promotion natomiast partnerem 
wspierającym Stowarzyszenie Aktywiści 
Społecznej Integracji Bez Balastu. Do-
dajmy jeszcze, że całe zawody odbywały 
się w okolicy Winnicy Jakubów, stąd też 
dodatkowe nagrody specjalne, a więc lo-
kalne wino dla najszybszych pań i panów 
na każdym dystansie. 

Kolarze górscy   w Jakubowie
MARTYNA SZYLKO
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Kolarze górscy   w Jakubowie
SPORT I REKREACJA

Ta rowerowa impreza ma charakter otwarty i adresowana jest zarówno 
do amatorów, jak i profesjonalistów, którzy klasyfikowani są w odrębnej 
kategorii Elita. Każdy z zawodników wybiera jeden z dystansów: MINI – 
około 23 kilometrów, MEGA – ok. 37 kilometrów, GIGA – ok. 64 kilometrów 

oraz MŁODZIK – około 7,2 kilometrów. Każdy z dystansów kończył się blisko cztero-
kilometrowym torem, na którym na co dzień trenują m.in. nasi mali kolarze MTB ze 
Stowarzyszenia Aktywiści Społecznej Integracji Bez Balastu. Podczas wszystkich 
etapów Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2019 rozgrywane są również wyścigi 
dla najmłodszych. Dzieci klasyfikowane są w czterech kategoriach wiekowych z po-
działem na chłopców i dziewczynki. 

Jaki dystans
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 OKIEM TRENERA 

FOT. PAULINA LESZCZAK

Jesteśmy właśnie po 5 kolejce 
w Klasie „A” sezonu 2019/2020 zaj-
mujemy 1 miejsce wraz z Sokołem 

Jerzmanowa. To dopiero początek rozgry-
wek, więc nie myślmy jak na razie do przo-
du. Ja jestem w Buczynie szósty rok i ten 
zespół robi ciągłe postępy, jest niesamowi-
cie waleczny, zdyscyplinowany i realizujący 
wszystkie zadania taktyczne. Zespół składa 
się w 90 procentch z zawodników z Buczyny 
i okolicznych wiosek, zawodnicy utożsamia-
ją się z drużyną, co pozwala na stworzenie 
doskonałej atmosfery w zespole. To spowo-
dowało, że w tej rundzie osiągnęliśmy ta-
ki dobry wynik pięć zwycięstw. Mieliśmy 
oczywiście problemy w poprzednim sezonie 
oraz przed rozpoczęciem rozgrywek kontu-
zje, kartki, ale tak się składa, że jestem też 
trenerem Żaków 2011 rocznik Zadziorków 
z Buczyny i w ten sposób pragniemy wraz 
z zarządem uczyć od najmłodszych lat dzie-
ci gry, a przede wszystkim dbałości o kultu-
rę fizyczną na terenie gminy. 

Jeszcze niedawno Kuba Wywiał grał 
tylko w juniorach, dzisiaj jest podsta-
wow ym zawodnikiem w seniorach, 
zarówno jak Bartosz Łaszewicz czy naj-
młodszy z młodzieżowców Marcel Ziem-
ba. W Zadziorze jest, jak na tę klasę 
rozgrywkową, rozwinięty system szko-
leniowy (Żaki, Trampkarze, Seniorzy). 
Dlatego razem z władzami klubu postano-
wiliśmy zarejestrować trzy drużyny spor-
towe, aby to dzieci i młodzież były kiedyś 
następcami seniorów. Współpracujemy 
z SP Buczyna, aby zachęcić miejscowe dzie-
ci do uczestnictwa w turniejach trawia-
stych. To wszystko pozwala zachować 

Na starcie stanęło 50 zawodników 

To były ciężkie spotkania

ciągłość i można być spokojnym o przy-
szłość Zadziora. Chciałbym podziękować 
wszystkim sympatykom Zadziora Buczy-
ny, najwierniejszym kibicom, zarządowi 
za wsparcie i co najważniejsze, zawodnikom 

za wspaniałą grę. My wszyscy tworzymy 
ten sukces. Zapraszamy na nasz Facebo-
ok i przypominamy, że szukamy 
sponsorów. Zawsze współpracuje-
my profesjonalnie. 

Zawody kolarskie w ramach Ligi 
Szkółek Kolarstwa MTB Zagłębia 
Miedziowego odbyły się 1 września. 

Pogoda była idealna... ale do opalania się – 
skwar i czyste słoneczko towarzyszyło za-
wodnikom w zmaganiach sportowych. Na 
starcie dzisiejszych zawodów stawiły się 
liczne drużyny kolarskie z okręgu Zagłę-
bia Miedziowego, a także mieliśmy gości 
z okręgu wałbrzyskiego – drużyna kolar-
ska z Nowej Rudy. Nasze gwiazdy pokazały 
się z bardzo dobrej strony sportowej i zaję-
ły wysokie lokaty w zawodach. Poziom był 
bardzo wysoki. Spadały łańcuchy, łapano 
kapcie, ale doping dodawał emocji. Zawo-
dy odbyły się pod okiem znacznego grona 
sędziów z DZKOL (dolnośląski) i WZKOL 
(wielkopolski) Związek Kolarski. Nawiąza-
liśmy współpracę i zaczynamy nowy etap 
w naszej działalności. Dziękujemy wszyst-
kim za przybycie i kibicowanie, a dobrym 

ludziom dziękujemy za wsparcie przy or-
ganizacji zawodów. Dziękujemy strażakom 
z Jakubowa za udostępnienie deszczowni 

zraszacza. To był dobry dzień!  STOWA-
RZYSZENIE AKTYWIŚCI SPOŁECZNEJ IN-
TEGRACJI BEZ BALASTU
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Oldboje kontra reszta gminy
Turniej piłki nożnej „Oldboje KS Płomień Radwanice kontra reszta gminy” 
zostal zorganizowany przez KS Płomień Radwanice, Sołectwo Radwanice 
oraz KGW Czerwone Korale. 

W sobotę (7 września), mimo deszczowej 
i chłodnej pogody, na boisku panowała 
gorąca atmosfera i duch sportowej wal-
ki. Po turnieju wręczono nagrody ufun-
dowane przez gminę. Tytuł najlepszego 
bramkarza otrzymał Ryszard Podolski, 

a za odkrycie turnieju uznano Ryszarda 
Kostka, a nagrodę za największe serce 
do gry otrzymał Roman Kawałko. Pod-
czas turnieju rodziny mogły skorzystać 
z wielu towarzyszących atrakcji i sporto-
wych zabaw.  KS PŁOMIEŃ RADWANICE

Na zbiorniku wodnym 
w Lipinie odbyły się 
ćwiczenia z ratownictwa 
wodnego. 

W ćwiczeniach brały udział 
jednostki Państwowej Sta-
ży Pożarnej w Polkowicach, 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przemkowie oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Radwanicach. W dniach 26-
28 sierpnia strażacy ćwiczyli 
techniki wyciągania osób po-
szkodowanych z wody.  OSP 
RADWANICE

Wyciągali poszkodowanych z wody

SPORT I REKREACJA

Dwie Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu gminy Radwanice 
tj. OSP Radwanice oraz OSP Jakubów 
otrzymały dofinansowanie w ramach 
programu Mały Strażak.

Program organizowany jest przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Jednostka OSP Radwanice złożyła wnio-
sek pn.: „Zakup kamery termowizyjnej 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwa-
nicach”, natomiast OSP Jakubów wniosek 
pn.: „Zakup sprzętu do zadań związanych 
z zapobieganiem i likwidacją zagrożeń 
środowiska dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jakubowie”. Obie jednostki 
otrzymały dofinansowanie na realizację 
swoich zadań w wysokości 19 tys. 800 zł, 
co stanowi 90 proc. całkowitych kosztów 
zadań.  Celem programu jest podnoszenie 
oraz unowocześnienie potencjału tech-
niczno-chemicznego służb ratowniczych 
powołanych do zapobiegania i likwidacji 
zagrożeń środowiska i poważnych awarii 
i ich skutków mających wpływ na środo-
wisko na terenie województwa dolnoślą-
skiego. W ramach realizacji projektów 
oraz powyższego celu programowego jed-
nostki OSP Radwanice i OSP Jakubów 
będą mogły zakupić niezbędny sprzęt ra-
towniczy tj.: kamerę termowizyjną, moto-
pompę pływającą, agregat prądotwórczy, 
piłę do cięcia betonu, kurtynę wodną, wę-
że strażackie W52-20 oraz W75-20.   RED

Dotacje dla strażaków 
ochotników 

Sekretarz stanu w Ministerstwie 
Energii Krzysztof Kubów i Prezes OSP 
Jakubów Marcin Wiśniewski.
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Sanktuarium św. Jakuba 
Apostoła Starszego w Jakubowie

Pierwotnie świątynia wzniesiona 
została z bali dębowych w 991 roku. 
Nieopodal wsi wypływa źródełko 
św. Jakuba (znane od XII wieku) 
od jego imienia pochodzi nazwa 
miejscowości, parafii i gotyckiego 
kościoła. 

W 1034 r. podczas buntu pogan kościół 
został zniszczony. Całkowicie odnoto-
wany został w 1376 roku i podlegał kole-
giacie głogowskiej. Posiadał mały dzwon 
i ołtarz polichromowany. Już w XII i XIII 
wieku do Jakubowa przybywali pątnicy 
ze Śląska, Czech, Moraw, a nawet Francji. 
Pod koniec XIV wieku świątynia zosta-
ła przebudowana. Na wyposażeniu była 
chrzcielnica, monstrancja i kielich mszal-
ny. W okresie reformacji w 1571 roku ko-
ściół został przejęty przez protestantów. 
Podczas wojny trzydziestoletniej został 
splądrowany i ograbiony przez wojska 
szwedzkie. Po włączeniu Śląska do pań-
stwa pruskiego z dominującym protestan-
tyzmem parafia katolicka przestała istnieć 
na około sto lat. Odrodzenie nastąpiło 
w połowie XIX wieku. 

Od wejścia po lewej stronie znajduje się 
kaplica cmentarna. Została ona wybu-
dowana w 1752 r. przez Stochów – data 
wykuta jest w arkadzie piaskowcowego 
portalu. Wieńczy go herb tego rodu (liście 
układające się w kształt serca). Dawana 
nazwa zwyczajowa, podana przez księdza 
Hoffamnna: „Wurchtwitzer Gruft” i płyty 
nagrobne, które po wybudowaniu kaplicy 
pieczołowicie umieszczono na zewnętrz-
nych ścianach, wskazują, że wcześniej był 
to grobowiec Krekwiczów z Wierzchowic. 
Kaplica na rzucie kwadratu posiada czte-
rospadowy dach. Wejście ma arkadowy 
portal. Flankowany pilastrami, posiada 
ozdobną, kutą kartę w formie ostrych prę-
tów. Całość stanowi jednorodny przykład 
późnego baroku. 
Oprócz płyt nagrobnych na ścianach i we 
wnętrzu kaplicy, są liczne nagrobki znaj-
dujące się na murze okalającym cmentarz 
i kościół, na ścianach zewnętrznych świą-
tyni oraz – jeden podwójny – we wnętrzu. 
Od dzwonnicy – wieży bramnej zmierza 
się prosto do świątyni. Kościół, nie li-
cząc dostawionych do głównej budow-
li przedsionków i zakrystii, tworzą trzy 
bryły o zróżnicowanych wysokościach. 
Zgrupowane w proste, kubiczne formy 

w połączeniu z materiałem – zdecydo-
wanie przeważa kamień polny – nadaje 
świątyni surowy, a co za tym idzie „sta-
rożytny”, choć bez wątpienia gotycki, 
wyraz. 
Z przebudową kościoła na początku XVI 
wieku wiązało się ufundowanie ołtarza 
szafkowego z figurami 12 Apostołów. 
W środku ołtarza znajdowały się figu-
ry: Najświętszej Marii Panny (w środku) 
i świętych Jakuba i Barbary. 
Od czerwca 2007 r. ówczesny biskup zie-
lonogórsko-gorzowski Adam Dyczkowski 
ustanowił w Jakubowie pierwsze w Polsce 
Sanktuarium św. Jakuba Starszego. 
Ostatnimi czasy kościół w Jakubo-
wie otrzymał nowe pokrycie dachowe 
oraz odrestaurowano główny ołtarz z wi-
zerunkiem św. Jakuba. Dokonano również 
renowacji obrazu Matki Bożej Różańco-
wej z Pompei oraz antepedium ołtarza 
posoborowego. Dokonano intronizacji 
Relikwii Krzyża Św. w odnowionym re-
likwiarzu z 1782 r. W kościele zobaczyć 
można min. XIV-wieczne freski odkryte 
za głównym ołtarzem, oraz stacje drogi 
krzyżowej wyrzeźbione przez więźniów 
Zakładu Karnego w Głogowie. 

W Jakubowie znajdują się 
również relikwie świętych 

i błogosławionych tj.:
• św. Jakuba 

• św. Stanisława Biskupa Męczennika 
• św. Faustyny Kowalskiej 

• św. arcybiskupa Zygmunta 
Szczęsnego Felińskiego

• bł. Jana Pawła II 
• bł. księdza Jerzego Popiełuszki.

Święte pamiątki





DAWNA 
WALUTA 
WŁOCH

7
CZĘŚĆ 
GMINY 26

ZUPA            
Z KASZĄ 22

24

10 9

31

19 23

15
LEPSZY OD 

PŁOTKI

30

21 2 14

27

18 5
DZIEŁO 
POETY 29

MONSUN 
LUB ZEFIR

8 25

28 13

KARNE W 
KODEKSIE 16

PRODUKT 
PSZCZELI 3

PODATEK 
POŚREDNI 32

4 17
DO GRY W 

BILARD

6

1

12 11

20

R O Z W I Ą Z A N I E :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

WOREK 
XXL

DOKUMENT WYPEŁNIANY WG 
WSKAZÓWEK

NA OPONY I 
PODESZWY

WCIELA SIĘ W ROLĘ

SPORO MIEJSCA LUB 
CZASU

KLERYK W 
SEMINARIUM

GWIŻDŻE W KUCHNI

TECHNIKA KRYCIA 
DACHÓW

TRÓJKĄT-
NA WSTA-

WKA

ŚWIETLI-
STY KRĄG

POWIEŚĆ Z WOKULSKIM

PODNOŚNIK 
SAMOCHODOWY

PROROK       
I 

DORADCA 
DAWIDA

BIBLIJNY 
STATEK

ZJAWISKO 
WZBU-
DZENIA 
PRĄDU 

ELEKTRY-
CZNEGO

BEZTROSKA ZABAWA

NIEBEZ-
PIECZNY 
W RZECE

BUDOWLA 
SAKRALNA 

MIEJSCE 
KULTU

WYBAWIENIE Z OPRESJIROŚLINA 
NA 

KWAŚNY 
KOMPOT

ZAKŁAD PRZEROBU ROPY 
NAFTOWEJ

ŚLEPE 
ODDANIE 

IDEI

UMOŻLIWIA KĄPIEL                          
W BRODZIKU

… GMIN ZAGŁĘBIA 
MIEDZIOWEGO

WYWOŻENIE LUDZI Z 
MIEJSC 

ZAGROŻONYCH

TWARDE 
KOLORO-

WE 
CUKIERKI

WYDARZENIE 
NAGŁE, TRAGICZNE 

W SKUTKACH

RENESANSOWY BUDYNEK NA 
KRAKOWSKIM RYNKU

MIASTO JAK RYBA
ZAJMOWANE                                         

I PIASTOWANE

WEEKEN-
DOWY 
DZIEŃ

NIEOKRZESANIE                         
I OKRUCIEŃSTWO

PRZYSIÓŁEK MIEJSCOWOŚCI 
NOWA KUŹNIA

NA ZDJĘCIU

OBRADO-
WANIE, 

RADZENIE

BYCIE 
TRENDY

LEGENDA-
RNY MĄŻ 
RZEPICHY

MASOWE 
MORDO-
WANIE

PŁYNIE 
PRZEZ 
BONN

NADAJE 
BLASK 

DIAMEN-
TOM

ZAGROŻE-
NIE, 

RYZYKO

WCZESNA PORA 
DNIA

MIEJSCE NA UWAGI W 
ZESZYCIE

MIĘDZY 
LIBANEM 

A 
EGIPTEM

MIASTO W 
WOJEWÓDZTWIE 
MAŁOPOLSKIM 

ZNANE Z KOPALNI 
SOLI

RÓŻOWA-
WY, 

DŁUGO-
NOGI, 

KRZYWO-
DZIOBY 

PTAK

RODZAJ BAGIENNEGO 
ZBIOROWISKA ROŚLINNEGO

DAWNA 
WALUTA 
WŁOCH

7
CZĘŚĆ 
GMINY 26

ZUPA            
Z KASZĄ 22

24

10 9

31

19 23

15
LEPSZY OD 

PŁOTKI

30

21 2 14

27

18 5
DZIEŁO 
POETY 29

MONSUN 
LUB ZEFIR

8 25

28 13

KARNE W 
KODEKSIE 16

PRODUKT 
PSZCZELI 3

PODATEK 
POŚREDNI 32

4 17
DO GRY W 

BILARD

6

1

12 11

20

R O Z W I Ą Z A N I E :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

WOREK 
XXL

DOKUMENT WYPEŁNIANY WG 
WSKAZÓWEK

NA OPONY I 
PODESZWY

WCIELA SIĘ W ROLĘ

SPORO MIEJSCA LUB 
CZASU

KLERYK W 
SEMINARIUM

GWIŻDŻE W KUCHNI

TECHNIKA KRYCIA 
DACHÓW

TRÓJKĄT-
NA WSTA-

WKA

ŚWIETLI-
STY KRĄG

POWIEŚĆ Z WOKULSKIM

PODNOŚNIK 
SAMOCHODOWY

PROROK       
I 

DORADCA 
DAWIDA

BIBLIJNY 
STATEK

ZJAWISKO 
WZBU-
DZENIA 
PRĄDU 

ELEKTRY-
CZNEGO

BEZTROSKA ZABAWA

NIEBEZ-
PIECZNY 
W RZECE

BUDOWLA 
SAKRALNA 

MIEJSCE 
KULTU

WYBAWIENIE Z OPRESJIROŚLINA 
NA 

KWAŚNY 
KOMPOT

ZAKŁAD PRZEROBU ROPY 
NAFTOWEJ

ŚLEPE 
ODDANIE 

IDEI

UMOŻLIWIA KĄPIEL                          
W BRODZIKU

… GMIN ZAGŁĘBIA 
MIEDZIOWEGO

WYWOŻENIE LUDZI Z 
MIEJSC 

ZAGROŻONYCH

TWARDE 
KOLORO-

WE 
CUKIERKI

WYDARZENIE 
NAGŁE, TRAGICZNE 

W SKUTKACH

RENESANSOWY BUDYNEK NA 
KRAKOWSKIM RYNKU

MIASTO JAK RYBA
ZAJMOWANE                                         

I PIASTOWANE

WEEKEN-
DOWY 
DZIEŃ

NIEOKRZESANIE                         
I OKRUCIEŃSTWO

PRZYSIÓŁEK MIEJSCOWOŚCI 
NOWA KUŹNIA

NA ZDJĘCIU

OBRADO-
WANIE, 

RADZENIE

BYCIE 
TRENDY

LEGENDA-
RNY MĄŻ 
RZEPICHY

MASOWE 
MORDO-
WANIE

PŁYNIE 
PRZEZ 
BONN

NADAJE 
BLASK 

DIAMEN-
TOM

ZAGROŻE-
NIE, 

RYZYKO

WCZESNA PORA 
DNIA

MIEJSCE NA UWAGI W 
ZESZYCIE

MIĘDZY 
LIBANEM 

A 
EGIPTEM

MIASTO W 
WOJEWÓDZTWIE 
MAŁOPOLSKIM 

ZNANE Z KOPALNI 
SOLI

RÓŻOWA-
WY, 

DŁUGO-
NOGI, 

KRZYWO-
DZIOBY 

PTAK

RODZAJ BAGIENNEGO 
ZBIOROWISKA ROŚLINNEGO

Krzyżówka nr 19
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 19”). Wśród osób, które 

nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy 3 nagrody niespodzianki. 
Na rozwiązania czekamy do 31 października 2019 r. (rozwiązania mogą 
przesyłać wszyscy mieszkańcy gminy Radwanice). Udział w konkursie 

jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych 
osobowych (imienia i nazwiska) zwycięzcy konkursu w kolejnym 

wydaniu Biuletynu.

Wyniki krzyżówki Biuletynu nr 18
W poprzednim numerze „Biuletynu” hasło prawidłowo rozwiązanej krzyżówki 
brzmiało: „Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości”.  
Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosowane zostały 3 osoby, 
które otrzymały w nagrodę toster/zestawy narzędziowe. W losowaniu najwięcej 
szczęścia mieli: pani Alina Bienia, pan Jan Szeliga i pan Artur Kołodziej 
z Radwanic. Gratulujemy! 
Wylosowano także zwycięzcę „Wakacyjnej krzyżówki dla dzieci”, której hasło 
brzmiało „Gra w klasy”, a wylosowany został Bartosz Pulkowski z Przesiecznej. 
Również gratulujemy!
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