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Wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Radwanice 
życzymy dni pełnych miłości i wspaniałych przeżyć 

w gronie najbliższych w 2020 roku! 

Niech Nowy Rok obfituje w zawodowe sukcesy,  
przyniesie zadowolenie i satysfakcję z podjętych działań i wyzwań, 

a także wszelką pomyślność w życiu osobistym!

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Flak 
z radnymi Gminy Radwanice

Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
Z pracownikami Urzędu Gminy

UWAGA! OD 1.01.2020 ROKU ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO GMINY

20 02
Nowy rok, 

nowe wyzwania
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Szanowni Państwo!
Kolejny rok naszej współpracy do-
biegł końca. Z pełną nadzieją wcho-
dzimy w 2020 rok, który z pewnością 
będzie jeszcze bardziej pracowity 
i obfity w wydarzenia kulturalne, 
a także zadania infrastrukturalne.

Rozwój gminy Radwanice jest prio-
rytetem nie tyko dla mnie, ale rów-
nież dla Rady Gminy, sołtysów, 
kierowników i pracowników jedno-
stek organizacyjnych, urzędników 
oraz mieszkańców.

Serdecznie dziękuję za zaangażowa-
nie i poświęcony czas dla naszej społeczności. W tym roku zmianie ulegnie 
wiele planów przestrzennych oraz opracujemy nowe studium uwarunkowań 
i zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy.

Proszę zgłaszać do urzędu wszelkie pomysły na zmianę zagospodarowania 
Państwa nieruchomości gruntowych.

Od nowego roku do życia powołana została Gminna Spółka Komunalna 
Radwanice Sp. z o.o., która przejmie dotychczasowy zakres zadań Zakładu 
Usług Komunalnych. Stopniowo spółce przekazywana będzie dbałość o czy-
stość i porządek w gminie, remont dróg, mieszkania socjalne i komunalne, 
oświetlenie uliczne oraz pozostałe szeroko rozumiane usługi komunalne.

Zachęcam Państwa również do odwiedzenia Szopki Bożonarodzeniowej 
w Radwanicach. Niech każdy mieszkaniec uświetni Święta Bożego Naro-
dzenia zrobionym zdjęciem przy żłóbku.

Po raz pierwszy organizujemy również konkurs fotograficzny „Zima w gmi-
nie Radwanice”. Zapraszamy do udziału wszystkich miłośników fotografii. 
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Pozdrawiam

Paweł Piwko
wójt gminy

Studium 
dla całej gminy
Radni przegłosowali uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
dla całej gminy. 
Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego jest opraco-
wywane, aby zachować ład przestrzenny 
na danym terenie. Jest dokumentem opi-
sującym miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, które 
muszą być z nim zgodne. Studium uchwa-
lane jest przez radę gminy, a sporządzane 
przez wójta. Podczas sporządzania stu-
dium pod uwagę bierze się ogólne wa-
runki przestrzenne terenu oraz związane 
z nim zasady, w tym ograniczenia społecz-
ne, kulturowe, środowiskowe. Istotne jest 
również bezpieczeństwo mieszkańców, 
dlatego pod uwagę bierze się zagrożenia 
takie jak: osunięcia geologiczne, tereny 
zalewowe, czy tereny górnicze. Zaintere-
sowani mieszkańcy albo właściciele nie-
ruchomości znajdujących się na terenie 
gminy Radwanice mogą składać wnioski 
dotyczące zmiany przeznaczenia ich dzia-
łek, które następnie zostaną rozpatrzone 
przez urbanistów. 

MARLENA SZYMCZYK

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
uhonorowało wójta gminy 
Radwanice Pawła Piwko Odznaką 
Przyjaciela Dziecka TPD. 

TPD uhonorowało wójta za wkład pra-
cy społecznej w dziedzinie wychowania 
i opieki nad dzieckiem.  RED

Odznaka 
dla wójta
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To będzie pierwszy orszak w naszej 
gminie. Warto wziąć w nim udział. 
Wójt gminy Radwanice Paweł Piwko, Pro-
boszcz Parafii pw. św. Michała Archanio-
ła w Łagoszowie Wielkim ks. Jan Szulim 
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka kultury 
w Radwanicach Bartosz Hejmej zaprasza-
ją do wzięcia udziału w Orszaku Trzech 
Króli, który po raz pierwszy przejdzie uli-
cami Radwanic 6 stycznia 2020 roku. Przy 

śpiewie kolęd Orszak pod ha-
słem: „Cuda, cuda ogłasza-
ją...” będzie można podążać 
za królami, aby złożyć hołd 
nowo narodzonemu Jezu-
sowi. Pragniemy, aby wy-
brzmiały zarówno znane, 
jak i zapomniane fragmen-
ty polskich kolęd. Aktorzy 
naszych orszakowych scen 

będą mówić do nas słowami 
polskich kolęd. Będą rów-

nież śpiewać. To właśnie 
kolędy najlepiej mówią 
nam o Bożym Narodze-
niu. Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców gminy 

do aktywnego włączenia 
się w wydarzenie.  GOK 

RADWANICE

Słów kilka o ładzie 
przestrzennym 

Czym jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego?

Plan zagospodarowania przestrzennego 
jest aktem prawa miejscowego, przyjmo-
wanego w formie uchwały rady gminy, 
na którą składa się część tekstowa i gra-
ficzna. Miejscowy plan obowiązuje wyłącz-
nie na terenie działania rady gminy, która 
go wydała. Reguluje zasady ładu prze-
strzennego, mówi o tym, jak wygląda teraz 
nasze otoczenie i jak będzie się kształtowa-
ło na przestrzeni lat.

Estetyka i funkcjonalność 
Forma tekstowa jest dokładnym opisem 
planu, w którym określone jest przezna-
czenie terenu, warunki zagospodarowa-
nia, rodzaj zabudowy oraz rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego. Forma gra-
ficzna planu jest to szkic, który jest od-
zwierciedleniem rzeczywistego układu 
ulic i zabudowy oraz planów ich zagospo-
darowania wraz z legendą, wyjaśniającą 
umieszczone na rysunku symbole i kolo-
ry. To właśnie dzięki miejscowym planom 
zagospodarowania przestrzennego za-
wdzięczamy estetykę oraz funkcjonalność 
zabudowy powstającej w przestrzeni, która 
nas otacza.

Plany na 2020
Opracowywanie nowych miejscowych pla-
nów umożliwia tworzenie nowych terenów 
pod zabudowę mieszkaniową, obszarów 
przeznaczonych pod przemysł oraz popra-
wi zapisy dotychczas obowiązujących pla-
nów. Gmina Radwanice zamierza przystąpić 
również do zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obrę-
bów Sieroszowice i Radwanice w I kwarta-
le 2020 roku. Mieszkańcy gminy będą mogli 
wystąpić do urzędu z wnioskami o zmianę 
przeznaczenia terenu objętego zmianą miej-
scowych planów. 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego do obrębów: Drożyna, 
Drożów, Lipin, Przesieczna w gminie 
Radwanice.

Nowe plany uchwalone. Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radwa-
nice: 30 września 2019 r. Rada Gminy Radwanice Uchwałą Nr X/65/19 uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego dla obrębu Lipin; 19 grudnia 2019 r. Rada Gminy Radwanice Uchwałą Nr XII/79/19 uchwaliła Miejsco-

wy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Przesieczna.

MARLENA SZYMCZYK

Orszak Trzech Króli w Radwanicach
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Zmiana numeru konta!
Nowy numer rachunku bankowego to: 14 
1090 2398 0000 0001 4383 6168, San-
tander Bank Polska Spółka Akcyjna. Od 
1 stycznia 2020 roku wpłaty można rów-
nież regulować bez opłat prowizji na Po-
czcie Polskiej w Radwanicach. 

Dodatkowe koszty 
W przypadku dokonywania wpłat za po-
średnictwem Poczty Polskiej podatnik 
powinien dokładnie wypełnić polecenie 
przelewu, określić nazwisko podatnika 
(zgodne z decyzją wymiarową), rodzaj po-
datku oraz wskazać ratę, na którą nale-
ży zaliczyć wpłatę. W przypadku wpłaty 
odsetek bądź kosztów upomnienia nale-
ży również dokładnie określić tytuł wpła-
ty na poleceniu przelewu/wpłaty. Wpłata 
podatków i opłat powinna być dokonana 
przez samego podatnika, ponieważ obo-
wiązki podatkowe określone w ustawach 
są obowiązkami o charakterze osobistym. 
Dokonując wpłat po upływie terminu płat-
ności podatnik ma obowiązek doliczyć 
odsetki za zwłokę naliczone na dzień do-
konania wpłaty oraz w przypadku, gdy po-
datnik odebrał upomnienie, należy również 
doliczyć koszty upomnienia. Istnieje też 
możliwość telefonicznego uzgodnienia 

wysokości należnego zobowiązania i odse-
tek za zwłokę pod numerem telefonu 76 759 
20 17 lub 76 83 11 475.

Inne konto za świetlice 
Brak wpłat należności z tytułu podat-
ków i opłat w terminie określonym de-
cyzją powoduje powstanie zaległości 
podatkowej, na którą wystawiane są upo-
mnienia, a w przypadku dalszego braku 
wpłaty, zaległości kierowane są do eg-
zekucji prowadzonej przez poborców 

Urzędu Skarbowego. Numer rachunku, 
na który należy wpłacać podatki od osób 
fizycznych umieszczony na decyzjach 
podatkowych również ulega zmianie 
i otrzymacie go Państwo wraz z nowy-
mi decyzjami podatkowymi. Rachunek 
do wpłat kosztów zużycia energii, wody 
i ścieków w przypadku wynajmu świe-
tlic wiejskich to: 95 1090 2398 0000 0001 
4383 6165, Santander Bank Polska Spółka 
Akcyjna. 

Macie już Państwo zarejestrowaną 
APLIKACJĘ BLISKO? Już ponad 400 
mieszkańców naszej gminy z niej 
korzysta. 

Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze tej 
aplikacji, zachęcamy do pobrania na smart-
fon aplikacji BLISKO i wyszukania gminy 
Radwanice. Dzięki aplikacji mogą Państwo 

bezpłatnie otrzymywać informację o im-
prezach kulturalnych i sportowych, waż-
nych wydarzeniach z terenu naszej gminy, 
bezpłatnych badaniach lekarskich i pro-
gramach zdrowotnych, awariach (wody, 
prądu, gazu), zagrożeniach meteorologicz-
nych, konieczności ewakuacji mieszkań-
ców z określonych rejonów. Zapraszamy 
do zarejestrowania się.  RED

Wójt Gminy Radwanice informuje, iż z dniem 1.01.2020 r. ulega zmianie numer konta bankowego gminy Radwanice, 
na który wpłacać będziemy należności z tytułów podatków, czynszów i innych opłat na rzecz gminy Radwanice. 

Warto mieć 
tę aplikację

KONTO DO PODATKÓW:
każdy otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego 
wraz z decyzją podatkową.

TU WPŁACAMY KOSZTY WYNAJMU ŚWIETLIC 
95 1090 2398 0000 0001 4383 6165

AGATA MAŁACHOWSKA
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Jest to rządowy program 
polegający na refundacji części 
kosztów – do 50 proc. – zakupu 
i montażu instalacji fotowoltaicznej 
(mikroinstalacji).
Dofinansowaniu podlegają instalacje 
o mocy od 2 do 10 kW. Dofinansowanie
w formie dotacji obejmuje do 50 proc.
kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji

wchodzącej w skład przedsięwzięcia, 
ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przed-
sięwzięcie. Dofinansowaniu podlegają 
instalacje niezakończone przed dniem 
23.07.2019 r., natomiast projekt musi być 
zakończony przed dniem złożenia wnio-
sku o dofinansowanie. Informacji o pro-
gramie „Mój Prąd” udzielają Doradcy 
Energetyczni Projektu „Ogólnopolski 

system wsparcia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przed-
siębiorstw w zakresie efektywności ener-
getycznej oraz OZE”. Można skorzystać 
z adresu: https://doradztwo-energetycz-
ne.gov.pl. Szczegółowe informacje i for-
mularze dostępne są na stronie: www.
gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-
-moj-prad 

Posiadasz działkę, która nie 
spełnia warunków pod uprawę 
roślin? Masz alternatywę!
Jeśli Twoja działka spełnia poniższe 
kryteria, możesz zgłosić ją w Urzędzie 
Gminy Radwanice, jako potencjalną 
lokalizację dla farmy fotowoltaicznej: 
min. powierzchnia działki 2 ha, klasa 
gruntu IV lub gorsza, MPZP dopusz-
cza lokalizację farm fotowoltaicznych 
lub nieruchomość nie jest objęta MPZP, 
odległość od linii energetycznej średnie-
go napięcia do 500 m, brak zacienienia 
przez budynki, drzewa lub inne obiekty, 
teren powinien być płaski lub zoriento-
wany na południe, uregulowana sytuacja 
prawna działki (właściciel).  RED

Poszukujemy 
terenów 
pod inwestycję

Program Mój Prąd
RAFAŁ SIP

JUDYTA SACZKA

Kto może skorzystać 
z dofinansowania?

Z dofinansowania może skorzy-
stać każda osoba fizyczna, któ-
ra spełnia dwa warunki: wytwarza 
na własne potrzeby energię elek-
tryczną, zawarła umowę kom-
pleksową, która reguluje kwestie 
związane z wprowadzeniem do sie-
ci energii elektrycznej wytworzonej 
w mikroinstalacji (posiada licznik 
dwustronny). 

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć: elek-

tronicznie przez internet, w wersji 
papierowej w siedzibie Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub 
przesłać go drogą pocztową, ewen-
tualnie kurierem, na adres NFOŚi-
GW, ul. Konstruktorska 1, 02-673 
Warszawa.

Co należy przygotować?
• login z hasłem do profilu zaufane-

go i telefon komórkowy lub podpis kwa-
lifikowany, ewentualnie e-dowód, 

• kopię faktury za dostawę i montaż in-
stalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury
powinna być opatrzona adnotacją Zgło-
szono do Programu priorytetowego Mój
Prąd”,

• dowód zapłaty faktury/oświadczenie
o dokonanej wpłacie, 

• zaświadczenie Operatora Sieci Dystry-
bucyjnej potwierdzające montaż licznika 
wraz z numerem Punktu Poboru Mocy,
w którym go zainstalowano. Zaświadcze-
nie to powinno być opracowane wg wzo-
ru lub równoważne z nim, czyli powinno
zawierać minimum informacji, ujętych we 
wzorze, oświadczenie o samodzielnym
montażu instalacji (tylko w przypadku
gdy instalacja jest montowana samo-
dzielnie, przy założeniu posiadania nie-
zbędnych kwalifikacji).

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
https://doradztwo-energetyczne.gov.pl./
http://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad
http://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad
http://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-moj-prad
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OD GRUNTÓW
• związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej, bez względu na spo-
sób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 mkw.
powierzchni,

• pod wodami powierzchniowymi stoją-
cymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

• pozostał ych (np. budowlanych),
w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje

pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 mkw. 
powierzchni,

• niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę miesz-
kaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym – 3,15 zł
od 1 mkw. powierzchni.

OD BUDYNKÓW 
LUB ICH CZĘŚCI:

• mieszkalnych – 0,81 zł od 1 mkw. po-
wierzchni użytkowej,

• związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodar-
czej – 23,90 zł od 1 mkw. powierzchni
użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materiałem siewnym – 11,18
zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

• związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepi-
sów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świad-
czeń – 4,87 zł od 1 mkw. powierzchni
użytkowej,

• pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 8,05 
zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej;

OD BUDOWLI 
2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1170 ze zm.). 

OD PSA
Opłata od posiadania psa wynosi 70 zł.

 INNE
Zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie po-
datku rolnego1 cena skupu żyta określona 
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego została obniżona do kwoty 
54,00 zł za 1 dt, czyli pozostaje na obowią-
zującej w 2019 r. wysokości. Opłata targowa 
kształtować się będzie w wysokości obo-
wiązującej w latach 2018-2019, tj. (stawka 
dzienna): bez zadaszenia – 17 zł; z zadasze-
niem – 28 zł. Na zakończenie należy jesz-
cze nadmienić, że średnia cena sprzedaży 
drewna, o której mowa w art. 4 ust. 1 usta-
wy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) 
wyniosła 194,24 zł za 1 m sześc.

Podatki i opłaty 
gminne w 2020 

1 Uchwała NR XI/72/19 Rady Gminy w Radwa-
nicach z dnia 28 października 2019 r. w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2020 (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 6158).

MIŁOSZ KONIECZNY
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30 września 2019 r. - X Sesja Rady 
Gminy – podjęto uchwały w sprawie:
• zmiany budżetu Gminy Radwanice 

na rok 2019 (Uchwała Nr X/63/19),
• nadania nazwy drodze gminnej - Połu-

dniowa (Uchwała Nr X/64/19),
• uchwalenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla obrębów: 
Drożyna, Drożów, Lipin, Przesiecz-
na w gminie Radwanice (Uchwała Nr 
X/65/19),

• wyboru ławnika, podjęta jednogłośnie 
w głosowaniu jawnym (Uchwała Nr 
X/66/19).

24 października 2019 r. – odbyło się po-
siedzenie KOMISJI STAŁYCH. 
Komisje wspólnie omawiały materiały 
na Sesję Rady Gminy oraz: 
• Komisja Rewizyjna analizowała wy-

konanie budżetu gminy za I półrocze 

2019 r. w tym inwestycji i remontów 
oraz przeprowadziła kontrolę inwesty-
cji związanej z budową oczyszczalni 
ścieków w Buczynie. 

• Komisja Zadań Budżetowo-Gospodar-
czych analizowała wnioski do budżetu 
gminy na 2020 rok. 

• Komisja Zadań Społecznych anali-
zowała stan czytelnictwa w gminie 
oraz przeprowadziła wizytację bibliotek 
w gminie. 

28 października 2019 r. - XI Sesja Rady 
Gminy – podjęto uchwały w sprawie:
• zmiany wieloletniej prognozy finan-

sowej Gminy Radwanice (Uchwała Nr 
XI/67/19),

• zmiany budżetu Gminy Radwanice 
na rok 2019 (Uchwała Nr XI/68/19),

• w sprawie regulaminu korzystania 
z cmentarzy komunalnych (Uchwała Nr 
XI/69/2019),

• zmiany uchwały Nr XX/97/09 Rady Gmi-
ny w Radwanicach z dnia 24 marca 2009 

r. w sprawie regulaminu dodatków i in-
nych składników wynagrodzenia na-
uczycieli oraz warunków ich obliczania 
i wypłacania, (Uchwała Nr XI/70/19),

• określenia zasad i trybu udzielania do-
tacji na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków lub znajdującym się w gminnej ewi-
dencji zabytków (Uchwała Nr XI/71/19),

• obniżenia ceny skupu żyta będącej pod-
stawą do ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2020 (Uchwała Nr 
XI/72/19),

• ustalenia cennika opłat na cmentarzach 
komunalnych (Uchwała Nr XI/73/19),

• udzielenia pomocy rzeczowej dla Powia-
tu Polkowickiego (Uchwała Nr XI/74/19).

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

https://euslugi.radwanice.pl

Odpowiednie oznaczenie 
pojemników na odpady dotyczy 
każdego właściciela nieruchomości. 

To obowiązek, który pomagamy wypeł-
niać, oferując specjalne naklejki dedyko-
wane segregacji odpadów BIO i najnowsze 

– na odpady zmieszane. Wystarczy rzut oka, 
żeby wiedzieć, co można, a czego nie moż-
na do nich wrzucać. Naklejki z oznaczenia-
mi na pojemniki można odebrać w Urzędzie 
Gminy w Radwanicach oraz w biurze Związ-
ku Gmin Zagłębia Miedziowego przy ul. Ma-
łej 1 w Polkowicach. 

To już 20. 
wydanie 
BIULETYNU

Naklejki na pojemniki 
DANUTA CZUCHRO

ELŻBIETA ŁUCKA

KALENDARIUM RADY GMINY 

Z tej okazji Wójt Gminy Radwanice 
zaprasza wszystkich czytelników 
do wzięcia udziału w konkursie. 

Wszystkie osoby, które do 31.01.2020 r. 
do godz. 15.00 dostarczą do Urzędu Gminy 
w Radwanicach wszystkie 20 egzemplarzy 
naszego BIUETYNU wraz z kartą zgłosze-
niową, wezmą udział w losowaniu atrakcyj-
nych nagród. Karta zgłoszeniowa dostępna 
jest w Urzędzie Gminy lub do pobrania 
na stronie www.radwanice.pl  RED
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W związku z coraz częściej 
napływającymi informacjami 
o niszczeniu czy zaorywaniu znaków 
granicznych oraz grodzeniu dróg 
gminnych informujemy, że takie 
postępowanie jest zabronione 
i przypominamy o karach, jakie 
grożą za takie postępowanie.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego mówią-
cego o karach za niszczenie, uszkadzanie, 
usuwanie, przesuwanie i celowe ukrywanie 
znaków granicznych za takie przestępstwo 
przewiduje się karę grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 
2. Zatem usuwanie (niszczenie) stałych zna-
ków granicznych (określających przebieg 
granic działek) jest już przestępstwem. 
Dodatkowo sąd może nakazać usunięcie 
szkody i przywrócenie dawnych oznaczeń. 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach 
publicznych obowiązuje zakaz dokonywania 
w pasie drogowym czynności, które mogły-
by powodować niszczenie lub uszkodzenie 
drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej 
trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu 
ruchu drogowego. W szczególności zabrania 
się zaorywania lub zwężania w inny sposób 

pasa drogowego oraz umieszczania urzą-
dzeń, przedmiotów i materiałów niezwią-
zanych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego (dotyczy 
to również składowania materiałów, w tym 
kamieni polnych zebranych przez właści-
cieli sąsiednich nieruchomości). Zabra-
nia się też odprowadzania wody opadowej 
i melioracyjnej oraz ścieków z przyległych 
nieruchomości do rowów przydrożnych lub 
na jezdnię drogi. Zakaz dotyczy też ruchu 
pojazdów nienormatywnych na drogach 
z opracowaną stałą organizacją ruchu dro-
gowego. Zaoranie pasa drogowego, zawę-
żanie w inny sposób pasa drogowego lub 
przydrożnego stanowi wykroczenie zgodne 
z art. 100 Kodeksu wykroczeń i zagrożone 
jest karą grzywny do 1000 złotych lub karą 
nagany. W przypadku, gdy droga lub pobo-
cze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzo-
ne, według przepisów Kodeksu karnego (art. 
288) sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5, grzywnie 
albo karze ograniczenia wolności. W przy-
padku wystąpienia sytuacji nagminnego 
łamania powyższych przepisów i zaleceń, 
sprawcy będą pociągani do odpowiedzial-
ności karnej. 

Kara za usunięcie znaków geodezyjnych

Na terenie gminy Radwanice 
funkcjonuje 44 osiedlowych 
PSZOK-ów, które bardzo często 
są zanieczyszczane i zaśmiecane. 
A to wykroczenie. Nie warto 
ryzykować karą. 

Osiedlowy Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych (osiedlo-
wy PSZOK) – jest to miejsce, w którym 
gromadzone są osobno poszczególne 
frakcje odpadów komunalnych. Wyse-
gregowane odpady – papier, szkło, pla-
stik, metal i odpady wielomateriałowe 
można do nich wrzucać przez 24 godzi-
ny na dobę. Ale bardzo często są zanie-
czyszczane i zaśmiecane. Takie działania 
wypełniają znamiona wykroczenia (art. 
145 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodek-
su wykroczeń) i podlegają karze grzywny 
do 500 zł. Odpady budowlane, wielkoga-
barytowe, zużyte sprzęty elektryczne 
i elektroniczne należy oddać bezpłatnie 
do Centralnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Po-
lkowicach przy ul. Działkowej 18. Punkt 
czynny jest od poniedziałku do piątku 

Zaśmiecanie osiedlowych PSZOK-ów
DANUTA CZUCHRO

PAULINA BILIŃSKA

w godz. 12:00 – 19:00 oraz w soboty 
w godz. 10:00 – 15:00. Zebrane odpady 
można wystawić również podczas co-
rocznej akcji „Gratowozu” organizowa-
nej przez ZGZM. Składowanie odpadów 

przy osiedlowych PSZOK-ach należy roz-
począć nie wcześniej niż kilka dni przed 
planowanym odebraniem odpadów, tak 
aby nie utrudniać mieszkańcom dojazdu 
do PSZOK-ów. 
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Zima daje o sobie znać. Niestety 
padający śnieg zaskakuje nie tylko 
drogowców, ale i właścicieli posesji, 
na których spoczywa obowiązek 
odśnieżania chodnika. 

O ile najmłodsza część naszego społeczeń-
stwa już szykuje sanki i nie może się docze-
kać, aby ulepić bałwana, to jednak dorośli 
powinni pomyśleć także o bezpieczeństwie 
i obowiązkach z tym związanych. A mia-
nowicie o odśnieżaniu i utrzymaniu chod-
ników, usuwaniu zalegającego na dachach 
budynków śniegu i lodowych sopli. 

Pod nogami
Zgodnie z definicją chodnik to wydzielona 
część drogi publicznej, która służy rucho-
wi pieszemu i jest położona bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. Oznacza to, 
że jeśli chodnik bezpośrednio przylega 
do ogrodzenia działki, wtedy jego właści-
ciel musi go odśnieżać. Jeśli jednak mię-
dzy chodnikiem a granicą działki znajduje 
się trawnik, wtedy obowiązek odśnieżana 
chodnika spoczywa na zarządcy drogi. W 
sytuacji, gdy chodnik jest nieodśnieżony, 
a pieszy poślizgnie się na nim i złamie no-
gę, ma prawo domagać się od właściciela 
nieruchomości odszkodowania.

Na górze również
Biał y puch w ygląda malowniczo, 
ale w nadmiarze na dachu może stwarzać 
zagrożenie zarówno dla domowników, 
jak i dla przechodzących obok budynku 
przechodniów. Odśnieżanie dachu to kwe-
stia nie tyle dobrej woli ale obowiązku. 

Chętnie przebywamy na świeżym 
powietrzu i podziwiamy przyrodę. 
Niestety, urok spacerów wciąż 
niszczą wszechobecne psie odchody. 

Estetyka i czystość to jednak nie naj-
ważniejsze argumenty. Psie odcho-
dy na chodnikach i trawnikach, to nie 

tylko niemiły zapach i ryzyko wdepnięcia 
w „niespodziankę”, ale realne zagrożenie 
dla bawiących się dzieci oraz osób niepeł-
nosprawnych. Psie odchody na skwerach, 
placach czy ulicach stwarzają zagroże-
nie dla zdrowia, a nawet życia człowieka, 
wywołują one groźne choroby. Sprzą-
tanie odchodów po psach budzi wiele 

emocji i kontrowersji. Jednak czy bycie 
opiekunem psa, troszczenie się o niego, 
nie wiąże się z wzięciem całkowitej od-
powiedzialności za zwierzę? Posiadanie 
zwierzęcia przynosi wiele radości i satys-
fakcji, ale również obowiązków, zobowią-
zuje właściciela do przestrzegania prawa 
oraz dbania o środowisko. 

Posprzątaj 
po swoim 
pupilu

Zimą właściciele i zarządcy nieruchomo-
ści muszą usuwać nadmiar śniegu z dachu 
oraz wiszące sople. Na czas prowadzenia 
prac najlepiej takie miejsce odgrodzić 
lub wyznaczona osoba powinna bez-
względnie pilnować, by nikt się tam nie 

znalazł. Tymczasem prosi się mieszkań-
ców o szczególną ostrożność i sprawdze-
nie, gdzie parkujemy swoje auto, a także 
unikanie miejsc, gdzie wiszące sople lub 
spadający z dachu śnieg mogą być dużym 
zagrożeniem. 

Właścicielu, 
odśnież chodnik

DANUTA CZUCHRO

DANUTA CZUCHRO
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Nowy radiowóz 
dla naszych policjantów

sierż. Adam Kasperski

Telefon służbowy: (76) 846-33-94
tel.kom. 797-306-523 
Konatkt e-mail: dzielnicowy.2@polkowice.wr.policja.gov.pl 

Rejon patrolowania dzielnicowego: 

Radwanice, Łagoszów Wielki, Lipin, Dobromil, Przesieczna, 
Borów, Jakubów, Drożów, Drożyna, Buczyna, Kłębanowice, 
Sieroszowice, Ułanów, Strogoborzyce, Nowa Kuźnia, 
Teodorów, Nowy Dwór

sierż. szt. Adrian Pachała

Telefon służbowy: (76) 846-33-94
tel.kom. 601-814-198
Kontakt e-mail: dzielnicowy.1@polkowice.wr.policja.
gov.pl

Rejon patrolowania dzielnicowego:

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

St. asp. Marcin Andrzejak

Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
w Radwanicach

telefon służbowy: (76) 846-33-94

tel. kom. 797 306 467

Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
ul. Legnicka 15, 59-100 Polkowice
tel. (76) 846-33-10, fax (76) 846-33-15
e-mail: kpp@polkowice.wr.policja.gov.pl

Rewir Dzielnicowych w Radwanicach
ul. Głogowska 45, 59-160 Radwanice
tel. (76) 846-33-94

Dzielnicowy przyjmuje od poniedziałku do piątku od 8:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:00.

Wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa publicznego należy kierować bezpośrednio do naszych dzielnicowych.

19 grudnia br. policjanci Posterunku 
Policji w Radwanicach otrzymali 
nowe auto służbowe – oznakowany 
radiowóz marki Kia Sportage. Wójt 
Gminy Radwanice Paweł Piwko 
oraz Przewodnicząca Rady Gminy 
Ewa Flak oficjalne przekazali  kluczyki 
oraz dokumenty do nowego auta 
na ręce sierż. sztab. Adriana Pachały. 

W zakupie nowego auta partycypowała 
Gmina Radwanice. 15 maja br. Wójt Gminy 
Radwanice  i  nadinspektor Tomasz Tra-
wiński – Komendant Wojewódzki Policji 
we Wrocławiu reprezentujący Skarb Pań-
stwa, podpisali porozumienie w  sprawie 
pokrycia przez gminę 50% wartości po-
jazdu służbowego w kwocie 50.000,00 zł. 
Nowy radiowóz z całą pewnością stanowi 
wzmocnienie techniczne w  codziennej 
służbie przemkowskich funkcjonariuszy, 
ułatwi i poprawi szybkość reakcji, a przede 
wszystkim wpłynie na  poprawę bezpie-
czeństwa na terenie naszej gminy.  RED

mailto:dzielnicowy.2@polkowice.wr.policja.gov.pl
mailto:dzielnicowy.1@polkowice.wr.policja.gov.pl
mailto:dzielnicowy.1@polkowice.wr.policja.gov.pl
mailto:kpp@polkowice.wr.policja.gov.pl
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Informujemy, że na terenie gminy 
Radwanice realizowane są działania 
w ramach ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej. 

Wymienione działania przysługują oso-
bie uprawnionej, która złoży oświadcze-
nie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej porady. Obejmuje pomoc w za-
kresie prawa rodzinnego, prawa pracy, 
przygotowania do rozpoczęcia działalno-
ści gospodarczej, prawa cywilnego, prawa 
ubezpieczeń społecznych, prawa do opie-
ki zdrowotnej, prawa administracyjnego, 
prawa podatkowego oraz spraw karnych. 

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu pro-
wadzenia działalności gospodarczej, z wy-
jątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest 
według kolejności zgłoszeń. Na wizytę na-
leży umówić się telefonicznie pod nr 513-
061-457 w godz. 7:30 – 15:30 lub poprzez 
elektroniczny system rejestracji wizyt pod 
adresem: https://powiatpolkowicki.npp-
24.pl. Punkt nieodpłatnej pomocy praw-
nej na terenie gminy Radwanice mieści się 
w budynku Urzędu Gminy w Radwanicach 
w sali narad, gdzie pomoc prawna świad-
czona jest w każdą środę w godzinach 
od 14:00 do 18:00.  RED

Pod koniec grudnia Rada Gminy 
przegłosowała nazwy czterech 
nowych ulic w stolicy naszej gminy. 

Rozwój infrastruktury w Radwanicach 
powoduje zainteresowanie mieszkań-
ców w zakresie podziałów nieruchomo-
ści i wydzielania działek budowlanych 
i dróg wewnętrznych, co wiąże się z po-
trzebą ustalenia nowych nazw ulic. Na se-
sji w 19 grudnia 2019 r. radni podjęli dwie 
uchwały wprowadzające cztery nowe ulice 
w Radwanicach: ul. Głogowa to prostopa-
dła do ulicy Jaworowej w kierunku hydro-
forni; ul. Wiązowa to również prostopadła 
do ulicy Jaworowej w kierunku hydroforni. 
Ulice te korespondują z osiedlem leśnym 
stąd nazwy od drzew i krzewów. Ul. Księ-
życowa to ulica obok remizy OSP w kie-
runku prostopadłym do nowoutworzonej 
ulicy Południowej, a ul. Gwiaździsta to uli-
ca prostopadła do ulicy Polnej. Ulice te ko-
respondują z osiedlem słonecznym stąd 
nazwy ulic od galaktyki. 

Zakończył się pierwszy cykl 
szczepień. Program będzie 
kontynuowany w 2020 roku. 

Program był realizowany zgodnie z pro-
gramem polityki zdrowotnej pn. „Program 
profilaktycznych szczepień ochronnych 
przeciw grypie dla osób powyżej 60. roku 
życia oraz osób niepełnosprawnych na lata 
2019-2021”. Program stanowi kontynuację 

działań podjętych w latach 2016-2018. 
Szczepienia dla mieszkańców naszej gmi-
ny prowadzone były w Ośrodku Zdrowia 
w Radwanicach, nie były refundowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko 
finansowane z budżetu gminy Radwani-
ce. W 2019 roku zaszczepiono i przebadano 
178 osób. Szczepienia będą kontynuowane 
w bieżącym roku 2020, w okresie wrze-
sień-grudzień. 

Nowe ulice 
w Radwanicach Szczepienia ochronne 

przeciw grypie
ELŻBIETA ŁUCKA

Nieodpłatna 
pomoc prawna

JÓZEF MACHERA

Powszechna nauka pływania 
„Umiem Pływać” realizowana jest 
w ramach dotacji Ministerstwa 
Sportu i Turystyki z udziałem 
finansowym gminy, a realizowana 
przez Dolnośląską 
Federację Sportu. 

Pierwszy etap edy-
cji 2019 odbył się 
w okresie marzec 
– czerwiec , na-
tomiast II etap był 
w okresie wrzesień – 
grudzień. Z programu, 
który obejmował okres szkolny 2018/2019 
i 2019/2020, chętnie korzystali uczniowie 
klas I i II Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Radwanicach. Cykl 10 zajęć, w każ-
dym etapie, odbywał się na Pływalni 
„Chrobry Głogów”. Łącznie udział wzięło 
60 uczniów, po 30 na każdą edycję. Lekcje 
pływania realizowane były według ustalo-
nego harmonogramu i planu zajęć. Dzieci 
nabywały umiejętności pływania na ko-
lejne stopnie tj. RYBKA, FOKA NUREK 
I DELFIN. Towarzyszyła im przy tym do-
bra zabawa i radość korzystania z atrakcji 
basenu. 

Program „Umiem 
Pływać” zakończony

ELŻBIETA ŁUCKA

https://powiatpolkowicki.npp-24.pl/
https://powiatpolkowicki.npp-24.pl/
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To instrument rynku pracy 
skierowany do osób bezrobotnych. 

Organizowane są one przez gminę w jed-
nostkach organizacyjnych pomocy spo-
łecznej, w tym na rzecz opiekunów osób 
niepełnosprawnych, w organizacjach 
lub instytucjach statutowo zajmujących 
się pomocą charytatywną lub działalno-
ścią na rzecz społeczności lokalnej. Wy-
konywanie prac społecznie użytecznych 
odbywa się na podstawie porozumie-
nia zawartego między starostą a gminą, 
na rzecz której prace społecznie użytecz-
ne będą wykonywane.

Kto może zostać skierowany na prace 
społecznie użyteczne?
Na prace społecznie użyteczne możesz 
zostać skierowany, jeśli jesteś osobą bez-
robotną bez prawa do zasiłku, a jedno-
cześnie korzystasz ze świadczeń pomocy 
społecznej albo uczestniczysz w wyniku 
skierowania przez powiatowy urząd pracy 
w kontrakcie socjalnym, indywidualnym 
programie usamodzielniania, lokalnym 
programie pomocy społecznej lub w in-
dywidualnym programie zatrudnienia 
socjalnego.

Jak długo mogą trwać prace społecznie 
użyteczne?
Prace te mogą być wykonywane w wymia-
rze do 10 godzin tygodniowo.

Dlaczego warto skorzystać z prac 
społecznie użytecznych?
Korzystając z prac społecznie użytecz-
nych, będziesz mógł zdobyć nowe do-
świadczenia zawodowe. Będziesz także 
otrzymywać świadczenie w określonej 
wysokości, która podlega waloryzacji. W 
roku bieżącym na terenie gminy Radwa-
nice pracę społecznie użyteczne podjęło 7 
osób.  GOPS RADWANICE

Pomoc finansowa dla uczniów
Gmina Radwanice przyznała socjalne 
stypendium 27 uczniom.

Stypendium udzielane jest na wnio-
sek rodziców niepełnoletniego ucznia 
czy też pełnoletniego ucznia i przysługu-
je wyłącznie: uczniom szkół publicznych, 
niepublicznych i niepublicznych szkół ar-
tystycznych o uprawnieniach publicznych 
szkół artystycznych oraz słuchaczom ko-
legiów pracowników służb społecznych 
- do czasu ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 24. ro-
ku życia oraz wychowankom publicznych 

i niepublicznych ośrodków rewalidacyj-
no-wychowawczych - do czasu ukoń-
czenia realizacji obowiązku nauki. Jest 
to świadczenie pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym, które może 
otrzymać uczeń zamieszkujący w Gminie 
Radwanice, znajdujący się w trudnej sy-
tuacji materialnej, wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, w szcze-
gólności gdy w rodzinie występuje: bez-
robocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm 

lub narkomania, a także gdy rodzina jest 
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 
Stypendia socjalne udzielane są w formie 
świadczenia pieniężnego w drodze decy-
zji administracyjnej, na które przezna-
czono kwotę 10 tys. 770 zł. Świadczenia 
pieniężne przyznane zostały za I semestr 
roku szkolnego 2019/2020 i wypłaco-
ne jednorazowo z góry za trzy miesiące 
tj. październik – grudzień, w zależności 
od wysokości dochodu na osobę w rodzi-
nie ucznia tj.: dochód do 300 zł po 150 zł 
miesięcznie, dochód do 528 zł po 130 zł 
miesięcznie. 

ELŻBIETA ŁUCKA

Prace 
społecznie 
użyteczne
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LUDZIE I WYDARZENIA

Sylwester i Tomasz Włodarczyk 
z Radwanic byli uczestnikami 
wyjątkowego projektu pn. 
„Niepełnosprawni bracia na dachu 
Afryki Północnej”. Wiosną 
pojechali do Maroka i zdobyli 
najwyższy szczyt Afryki Północnej – 
czterotysięcznik Dżabal Tubkal.

W Auli Forum w Polkowicach 20 listopa-
da 2020 dobyło się podsumowanie pro-
jektu, który otworzył oczy niedowiarkom. 
Projekt pod nazwą „Niepełnosprawni 
bracia na Dachu Afryki Północnej” przy-
gotowywano kilkanaście miesięcy. Jego 

pomysłodawca był Stanisław Rapczuk 
ze Stowarzyszenia Żyć Godnie, kierow-
nik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Po-
lkowicach. Do współpracy zaproszono 
także gminę Polkowice oraz firmę CCC 
SA. I zrealizowano przy wsparciu GOPS 
w Radwanicach. Gościem spotkania był 
Krzysztof Wielicki, polski wspinacz, tater-
nik, alpinista i himalaista. Piąty człowiek 
na ziemi, który zdobył Koronę Himalajów 
i Karakorum, członek The Explorers Club. 
Jego opowieść o zmaganiach człowieka 
z górską przyrodą jeszcze jaskrawiej pod-
kreśliła wyczyn trójki śmiałków z WTZ. 
 GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radwanicach 
informuje, że trwa przyjmowanie 
skierowań do otrzymania pomocy 
żywnościowej. 

Pomoc będzie przyznawana w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym(FEAD). Osoby 
zainteresowane prosimy o kontakt z pra-
cownikiem socjalnym w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 
Przemysłowej 7 A w Radwanicach wraz 
z dokumentacją potwierdzającą sytuację 
dochodową osoby/ rodziny. Kwoty kryte-
rium dochodowego wynoszą: 1402 zł netto 
dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 
zł netto dla osoby w rodzinie.  GOPS

Pomoc dla potrzebujących

Pokonali kolejną 
barierę
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Profilaktyka zdrowotna 

Wyższy zasiłek

Opieka wytchnieniowa

Od 1 listopada br. do 215,84 zł wzrosła wysokość 
zasiłku pielęgnacyjnego.
 
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje – niezależnie od dochodu ro-
dziny – niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej 
powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności 
(lub umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała przed 
21. rokiem życia) oraz osobom powyżej 75. roku życia, o ile nie 
otrzymują dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie to przyzna-
wane jest – niezależnie od dochodów – przede wszystkim rodzi-
cowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia czy innej 
pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dziec-
kiem (jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później 
niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole 
lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia). Dzisiaj jest 
to 1583 zł miesięcznie.  GOPS

Dzięki współpracy Starostwa Powiatowego 
w Polkowicach, Fundacji Eudajmonia i Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach 
na terenie gminy Radwanice ruszył program – Opieka 
Wytchnieniowa 2019. 

Program opieki wytchnieniowej dla rodziców, rodzin i opiekunów 
faktycznych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z po-
wiatu polkowickiego rozpoczął się na terenie gminy Radwanice 
od października 2019 r. Dzieci i osoby dorosłe wraz ze swoimi opie-
kunami, mają możliwość skorzystania z usług specjalistycznego 
poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego oraz wsparcia 
w zakresie nauki, pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Na terenie 
gminy Radwanice obecnie udział bierze 15 osób. Projekt finanso-
wany jest przez przez Powiat Polkowicki z Funduszu Solidarno-
ściowego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
To: masaże, fizjoterapia, psycholog, zajęcia terapeutyczne, porady 
nt pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.  GOPS 

Gmina finansuje seniorom z naszej 
gminy 80 proc. kosztów biletów 
do Aquaparku w Polkowicach. 
Zdrowie fizyczne ma zasadnicze znacze-
nie dla ogólnego i dobrego samopoczucia 
wśród osób starszych. Regularne podej-
mowanie aktywności ruchowej wiąże się 

z lepszą możliwością codziennego poru-
szania się, sprawowania zwykłej codzien-
nej opieki nad sobą, wykonywania zadań 
domowych, z mniejszym prawdopodo-
bieństwem wystąpienia urazów, infekcji 
oraz z rzadszym odczuwaniem bólu. Dba-
jąc o zachowanie zdrowia i sprawności 

fizycznej seniorów naszej gminy oraz akty-
wizować do wspólnego spędzania wolnego 
czasu, gmina sfinansowała bilety wstępu 
na basen w Aquapark Polkowice członkom 
Radwanickiego Klubu Seniora Optymiści. 
Otrzymali 200 sztuk półtoragodzinnych 
biletów basenowo-saunowych. 

ELŻBIETA ŁUCKA
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Druga edycja projektu 

Nowy program w naszej gminie

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radwanicach 
zaprasza do podjęcia stażów 
zawodowych na terenie gminy 
Radwanice. 

Staże można podjąć w ramach projek-
tu „Aktywni 30 Plus – II edycja”. Jest 
on współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania 8.2 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. Partnerem Wiodącym 
projektu jest Point Sp. z o.o. Uczest-
nikami/-czkami projektu mogą być 
osoby w wieku powyżej 30. roku ży-
cia, które zamieszkują w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego 
na terenie Dolnego Śląska, pozosta-
jące bez zatrudnienia i znajdujące się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 
tj.: osoby starsze po 50. roku życia; ko-
biety; osoby z niepełnosprawnościami; 
osoby długotrwale bezrobotne; osoby 
o niskich kwalifikacjach, posiadające 
wykształcenie na poziomie do ISCED 3 
włącznie (najwyżej wykształcenie po-
nadgimnazjalne). Uczestnikom/-czkom 
projektu udzielone zostanie komplekso-
we wsparcie służące zwiększeniu szans 
na ich reintegrację społeczno-zawodo-
wą, obejmujące: doradztwo zawodowe; 
szkolenia zawodowe; staże zawodowe; 
pośrednictwo pracy; pomoc trenera pra-
cy osobom z niepełnosprawnościami; 
zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy. 
Osoby spełniające warunki uczestnictwa 
i zainteresowane otrzymaniem wsparcia 
zachęcamy do kontaktu: 76 759 20 29. 
Obecnie na terenie gminy Radwanice 
staż podjęło dziewięć osób zwiększając 
swoje kwalifikacje zawodowe.  GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
otrzymał środki na realizację 
programu Asystenta osoby 
niepełnosprawnej, który ruszy 
od stycznia 2020 r. na terenie gminy 
Radwanice. 

Program finansowany jest z Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. Jest adresowany 
do osób legitymujących się orzeczeniem 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, albo orzeczeniami 
równoważnymi, które wymagają usługi 
asystenta.

Celem Programu jest wprowadzenie usłu-
gi asystenta jako formy ogólnodostępne-
go wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 
Osoby te będą miały możliwość skorzy-
stania z pomocy asystenta m.in. przy 
w ykony waniu codziennych czynno-
ści czy podejmowaniu aktywności spo-
łecznej. Program ma na celu również 

przeciwdziałanie dyskryminacji i wy-
kluczeniu społecznemu ww. osób nie-
pełnosprawnych poprzez umożliwienie 
im uczestnictwa w wydarzeniach społecz-
nych, kulturalnych czy sportowych.

Do zadań asystenta należeć będą m.in. 
pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojaz-
dach np. na rehabilitację i zajęcia terapeu-
tyczne lub do ośrodków kultury, pomoc 
w zakupach i w załatwieniu spraw urzę-
dowych.  GOPS

WOKÓŁ NAS
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Przekazanie sprzętu OSP
Zaproszeni zostali następujący goście: 
Paweł Wechta – Pełnomocnik Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej; Kamil 
Ciupak – Starosta Polkowicki; Paweł Piw-
ko – Wójt Gminy Radwanice; Ewa Flak - 
Przewodnicząca Rady Gminy, Skarbnik 
Gminy – Agata Małachowska. Zebranych 
gości powitał Prezes ZOSP RP w Radaw-
nicach – Tadeusz Duczmal. Komendant 
ZOSP RP - Krystian Malinowski przed-
stawił raport dotyczący bezpieczeństwa, 
zabezpieczenia przeciwpożarowego 
oraz funkcjonowania jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Radwanice. Gmina Radwanie otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 30.000,00 
na zakup lekkiego samochodu pożarni-
czego marki FORD TRANSIT. Oficjalne-
go przekazania kluczy dokonał Starosta 
Polkowicki – Kamil Ciupak na ręce Pre-
zesa OSP Nowa Kuźnia. Uroczystość za-
kończyła się prezentacją zdjęć z działań 

Oficjalne przekazanie samochodu strażackiego oraz sprzętu dla jednostek OSP 
gminy Radwanice odbyło się 16.12.2019 r.

Jubileusz naszego bractwa Bractwo św. Jakuba Apostoła 
Starszego w Jakubowie 6 listopada 
skończyło 15 lat. 

Obchody rozpoczęły się mszą św. pod 
przewodnictwem bp. Tadeusz Lityńskie-
go w Sanktuarium w Jakubowie. Podczas 
kazania bp Lityński, przypominając re-
fleksje św. Jana Pawła II i papieża Bene-
dykta XVI, zwrócił uwagę na duchowy 
aspekt pielgrzymowania szlakami Ca-
mino de Santiago, jednocześnie podkre-
ślając jego kluczową rolę w budowaniu 
europejskiej tożsamości. Po mszy św. 
odbyła się uroczysta wieczerza, podczas 
której członkowie Bractwa otrzymali 
z rąk księdza biskupa muszle św. Jakuba 
oraz film o Sanktuarium. W jubileuszu 
uczestniczyli członkowie Bractwa św. 
Jakuba Apostoła z Lęborka, Szczyrku, 
Więcławic Starych k. Krakowa, Brzeska, 
Małujowic, Ośna Lubuskiego czy same-
go Krakowa. 

WARTO WIEDZIEĆ
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła powstało w czerwcu 2004 r., a w październiku zo-

stało oficjalnie zarejestrowane. Parafianie z Jakubowa chcieli przywrócić miejscowej świątyni dawną świetność, a jednocześnie 
odtwarzając średniowieczne szlaki św. Jakuba w Polsce, szerzyć jego kult i umożliwić pielgrzymowanie do grobu apostoła w San-
tiago de Compostela. Obecnie w Polsce jest ponad 6 tys. km szlaków i 43 drogi św. Jakuba. Stowarzyszenie 25 lipca 2005 r. od-
tworzyło Dolnośląską Drogę św. Jakuba, z Jakubowa do Zgorzelca. Był to pierwszy w Polsce fragment Camino de Santiago, czyli 
europejskiej sieci szlaków pielgrzymich prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela.

MARTA ZAKRZEWSKA 

ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP 
Gminy Radwanice oraz podziękowaniem 
dla zaproszonych gości. 

Wspólnie jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Radwanice w roku 2019 
pozyskały 200 783,10 zł.  RED
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Akt założycielski przekształcający 
dotychczasowy zakład budżetowy 
Zakład Usług Komunalnych 
w Radwanicach w spółkę prawa 
handlowego pod nazwą Gminna 
Spółka Komunalna Radwanice 
Sp. z o.o. 

Akt podpisano 15 października. Sto pro-
cent udziałów spółki należy do gminy. 24 
października powołana została Rada Nad-
zorcza Spółki w trzyosobowym składzie. 
Prezesem Zarządu Spółki została Dagma-
ra Dobroć-Śnioszek. Spółka rozpoczyna 
działalność od 1 stycznia 2020 r. Siedziba 
spółki to dotychczasowy ZUK, Kłębano-
wice 9A. Opłaty za usługi należy wnosić 

na podstawie nowej umowy ze spółką 
i na nowy rachunek bankowy. Dokument 
do podpisu dostarczą pracownicy spółki. 
 RED

Wybrane inwestycje w roku 2020

Mamy Gminną 
Spółkę Komunalną

Prosimy o nieuiszczanie opłat 
za wodę od 1 stycznia 2020 
r. na dotychczasowe konto, 
ponieważ zostało ono zamknięte 
31 grudnia 2019 r. 
W następnym Biuletynie 
poinformujemy Państwa 
o nowych zadaniach, jakie Spółka 
będzie realizowała na terenie 
naszej gminy.

Prezes Zarządu Spółki 
Dagmara Dobroć-Śnioszek

Przebudowa świetlicy wiejskiej 
w Lipinie 
Istniejący budynek z lat 70. ubiegłego 
wieku położony na łuku drogi w środku 
miejscowości niszczeje od jakiegoś cza-
su. Planowana przebudowa ma na celu 
uratowanie obiektu przed dalszą dewa-
stacją oraz przystosowanie go na po-
trzeby świetlicy wiejskiej. W zakresie 
robót znajdzie się wymiana podłóg, re-
mont ścian oraz remont stropodachu. 
Część ścian ulegnie rozbiórce, część 
okien zostanie zamurowana a w ich 

miejsce powstaną nowe okna w istnie-
jących ścianach. Wszystkie instalacje 
wewnętrzne zostaną wymienione. W 
przebudowanym obiekcie znajdą dwie 
sale: duża na 48 osób oraz mała na 15 
osób, węzeł sanitarny z WC damskim, 
męskim i dla niepełnosprawnych, zaple-
cze gospodarcze i techniczne. Nowa ko-
tłownia będzie miała niezależne wejście 
z zewnątrz. Budynek w całości zostanie 
docieplony a stolarka okienna i drzwio-
wa wymieniona. 

Rewitalizacja parku zabytkowego 
w miejscowości Radwanice 
Przedmiotem zadania jest wykonanie 
prac konserwatorskich zabytkowego par-
ku w Radwanicach. W ramach inwestycji 
będą wykonane ścieżki dla pieszych i ciąg 
pieszo-jezdny, elementy małej architektu-
ry takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojak 
na rowery. Teren parku zostanie oświetlo-
ny. Staw oraz ciek wodny przebiegający 
przez park zostaną oczyszczone, a ich brze-
gi umocnione. W parku powstanie także 
plac zabaw i siłownia plenerowa. 
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Dotacja na wymianę 
starych pieców

Wójt Gminy Radwanice zaprasza 
do składania zgłoszeń dotyczących 
dofinansowania wymiany 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
(tzw. „kopciuchów”) na kotły 
spełniające standardy niskoemisyjne 
w ramach programu STOP SMOG 
wdrażanego przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. 

Ilość chętnych mieszkańców do skorzy-
stania z dofinansowania będzie warun-
kiem udziału Gminy w naborze wniosków. 
Program STOP SMOG dedykowany jest 
najuboższym, którzy mają trudności 
w samodzielnym wnioskowaniu o środ-
ki na wymianę kotła, termomodernizację 
i później ich rozliczaniu w innych progra-
mach pomocowych. Zgłoszenia prosimy 
składać najpóźniej do dnia 15.01.2020 r. 
w Urzędzie Gminy Radwanice.  RED

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Maksymalny koszt kwalifikowalny 
inwestycji 53 000 zł 

70%, ale nie więcej niż 37 100 zł 
- dofinansowanie z Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii,
30% budżet Gminy Radwanice

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Dofinansowanie może otrzymać osoba, 
która spełnia łącznie następujące warunki:
• Jest właścicielem/współwłaścicielem/

posiadaczem samoistnym/współposia-
daczem samoistnym całości lub części 
budynku jednorodzinnego lub jednego 
z dwóch lokali wydzielonych w budyn-
ku jednorodzinnym (udział w części bu-
dynku lub lokalu nie może być mniejszy 
niż 50%)

• Średni miesięczny dochód na jedne-
go członka gospodarstwa domowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 21.06.2001 
r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 180 oraz z 2018 r., poz. 
756, 1540 i 2029) w okresie 3 miesięcy 
przed dniem podpisania umowy o dofi-
nansowanie nie może przekroczyć:

 - 175% najniższej emerytury w gospo-
darstwie jednoosobowym tj.: 1925 zł

 - 125% najniższej emerytury w gospo-
darstwie wieloosobowym tj.: 1375 zł

• Posiada środki własne oraz zasoby 
majątkowe nieprzekraczające kwoty 

424 000,00 zł (z uwzględnieniem war-
tości budynku, w którym realizowana 
będzie operacja)

• Faktycznie zamieszkuje w budynku, 
w którym realizowana będzie operacja

• Wyrazi zgodę na udostępnienie bu-
dynku na potrzeby realizacji przedsię-
wzięcia lub instalacji mikroinstalacji lub 
urządzeń służących doprowadzeniu lub 
odprowadzeniu energii elektrycznej z tej 
instalacji

• Wyrazi zgodę na udostepnienie budyn-
ku co najmniej raz w roku przez okres 10 
lat, w celu przeprowadzenia przez gminę 
weryfikacji przestrzegania warunków 
umowy

• Złoży oświadczenie w formie aktu nota-
rialnego o poddaniu się egzekucji wprost 
z tego aktu w przypadku powstania 
obowiązku zwrotu dotacji

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ 
DOFINANSOWANIE
Wymiana starych pieców tzw. „kopciu-
chów” na nowe spełniające standardy 
niskoemisyjne tj. piece gazowe, piece 
na pellet, piece elektryczne zasilane pane-
lami fotowoltaicznymi, pompy ciepła, piece 
na ekogroszek (tylko ECOPROJEKT)
Dodatkowo w razie potrzeby 
kwalifikowalna jest:
• termomodernizacja budynku, 
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
• montaż paneli fotowoltaicznych
• budowa lub modernizacji przyłącza 

gazowego albo elektroenergetycznego 
do budynku

ZOBOWIĄZANIA
Przez okres 10 lat od daty zakończenia 
projektu beneficjent zobowiązany jest 
przestrzegać następujących zasad:
• nie można przenieść w całości lub czę-

ści własności lub udziału we współwła-
sności na rzecz osób trzecich (nie wolno 
sprzedać budynku)

• nie można stosować jakiekolwiek dodat-
kowych urządzeń grzewczych na pali-
wo stałe niespełniających standardów 
niskoemisyjnych

• nie można usunąć z budynku urzą-
dzenia, systemu, instalacji lub inne 
elementów będących przedmiotem 
przedsięwzięcia oraz nie może zostać 
naruszona ich integralność w urządze-
niach będących przedmiotem projektu 
nie można spalać odpadów 

• urządzenia lub systemy grzewcze na-
leży eksploatować zgodnie z instrukcją 
obsługi, natomiast przewody komino-
we, do których są podłączone te urzą-
dzenia i systemy muszą być corocznie 
czyszczone przez osoby posiadające 
uprawnienia kominiarskie, w terminach 
określonych przepisami o ochronie 
przeciwpożarowej oraz w przepisach 
techniczno- budowlanych

Niezastosowanie się do powyższych zasad 
skutkować będzie zwrotem 100% kosztów 
przedsięwzięcia. 
INFORMUJEMY, IŻ WYPEŁNIENIE FORMU-
LARZA ZGŁOSZENIOWEGO NIE DECYDUJE 
O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA, A JEST 
JEDYNIE WYRAZEM CHĘCI UCZESTNIC-
TWA W DALSZEJ PROCEDURZE NABORU 
WNIOSKÓW.
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Gmina otrzymała dofinansowanie 
projektu „Przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej oraz zmiana 
sposobu użytkowania pomieszczeń 
handlowych na świetlicę wiejską 
w Lipinie”. Chodzi o 500 tys. zł!

Wójt Paweł Paweł Piwko podpisał 29 li-
stopada w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego umowę 
o dofinansowanie. Projekt jest współ-
finansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej dla operacji typu „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne” 
w ramach działania „Podstawowe usłu-
gi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowi-
ta wartość projektu to 992 tys. 927,36 zł. 
Celem operacji jest poprawa jakości życia 
na obszarach wiejskich oraz zaspokoje-
nie potrzeb lokalnej społeczności w za-
kresie dostępności obiektów pełniących 
funkcje kulturalne poprzez przebudo-
wę świetlicy wiejskiej w Lipinie. Zakres 
prac realizowanych w ramach projektu 
obejmie roboty remontowe zewnętrzne 
i wewnętrzne, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, ogrodzenie, zagospodarowa-
nie terenu wokół świetlicy oraz elementy 
małej architektury. Zakończenie prac bu-
dowlanych przewidziane zostało na paź-
dziernik 2020 r.  RED

Blisko milion 
na świetlicę

DANUTA CZUCHRO

W listopadzie na drodze krajowej nr 12 – 
na odcinku ul. Głogowskiej w Radwani-
cach – wykonano poszerzenie pobocza 
masą bitumiczną na podbudowie tłucz-
niowej na długości 400 m i szerokości 

1,3 m wraz z wjazdami na posesje i dro-
gi wewnętrzne. Odnowione zostały 
również balustrady zmieniając barwę 
z biało czerwonej na żółtą na odcinku 
ścieżki rowerowej i chodnika. 

Remonty 
na krajówce

W Urzędzie Gminy w Polkowicach 
odbyła się (16.12.) konferencja 
prasowa poświęcona wspólnej 
realizacji projektu pn. „Program 
grantowy na wymianę źródeł 
ciepła w budynkach 
mieszkalnych z terenów 
wybranych gmin 
Legnicko-Głogowskiego 
Obszaru Interwencji”.
 
Gmina Radwanice wspólnie z in-
nymi gminami (Polkowice - li-
der projektu, miasto Głogów, 
gmina Głogów, Kotla, Jerz-
manowa, Przemków i Żuko-
wice) ubiegała się o środki 
unijne na wymianę źródeł 
ciepła w budynkach miesz-
kalnych w ramach działania 
3.3 Efektywność energetyczna w budyn-
kach użyteczności publicznej i sektorze 

Dotacja 
na drogę 

Wymiana źródeł ciepła

Tym razem powyższa pomoc dotyczy za-
dania rekultywacyjnego pn. „Buczyna 
droga dojazdowa do gruntów rolnych”. 
Kwota pomocy finansowej wynosi 150 
tys. zł. W ramach dotowanego zadania zo-
stała wykonana nawierzchnia tłuczniowa. 
Znacznie poprawi się także dojazd do pól 
uprawnych zlokalizowanych przy dział-
kach nr 67 i 11 w obrębie Buczyna. 

KAROLINA JAKUBOWSKA

Gmina Radwanice otrzymała trzecią 
już w tym roku pomoc finansową 
w formie dotacji celowej z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego 
na przebudowę drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych. Tym razem 
w Buczynie. 

mieszkaniowym i poddziałania 3.3.1 Efek-
tywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze miesz-
kaniowym – OSI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego. Projekt został oceniony pozytywnie 

i uzyskał dofinansowanie w wyso-
kości ponad 10 milionów złotych. 
W ramach realizacji mieszkańcy 

gminy Radwanice będą mogli bę-
dą mogli zasięgnąć porady w spe-
cjalnie utworzonych w tym celu 

punktach konsultacyjnych, które 
niebawem pojawią się w każ-
dej partnerskiej gminie. W 
ramach projektu wartość do-

finansowania może wynieść 85% 
kosztów przedsięwzięcia, 
ale nie więcej niż 35 000,00 

zł. Nabór wniosków zaplano-
wano w 2020 r., o czym będziemy informo-
wać Państwa na bieżąco.  RED
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Jak wykorzystaliśmy fun dusz sołecki w 2019 roku?

Drożów
W roku 2019 duża część funduszu sołec-
kiego przeznaczona była na wykonanie 
altany rekreacyjnej.  Koszt inwesty-
cji to około 12.tys. zł. W sierpniu odbył 
się piknik rodzinny. Dzieci bawiły się 
wspólnie z animatorami z firmy Melo-
dyjka. Piknik odbył się u Pana Krzysz-
tofa Staszaka. W grudniu odbyło się 
spotkanie z Mikołajem. Na dzieci cze-
kało mnóstwo atrakcji oraz słodkie upo-
minki. 

Nowy Dwór
Nowy Dwór w ramach funduszu sołec-
kiego, wymienił stary krzyż, drewniany 
na metalowy. Większa część funduszu so-
łeckiego, czwarty rok z rzędu, przeznaczo-
na jest na budowę, placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej. Ostatnim elementem siłow-
ni, jest wioślarz. Zakupione jest również 
ogrodzenie na plac zabaw i siłowni. Wio-
ślarz i ogrodzenie, są to ostatnie elementy 
placu zabaw i siłowni. Inwestycja trwała 
cztery lata z funduszy sołeckich. 

Nowa Kuźnia
W tym roku większość budżetu funduszu 
sołeckiego wykorzystano na zakup klima-
tyzatorów wraz z montażem na świetlicę 
wiejską. Oprócz tego środku z funduszu 
sołeckiego zostały przeznaczone na zakup 
rolet do wozu strażackiego oraz wyposa-
żenie auta oraz remizy. 

Przesieczna, Borów
W ramach realizacji funduszu sołeckiego 
została doposażona kuchnia w Świetlicy 
Wiejskiej w Przesiecznej (zakupiono ku-
chenkę gazową, frytkownice oraz dodat-
kowe naczynia). W miejscowości Borów 
zagospodarowano teren przy wjeździe 
do miejscowości. Mieszkańcy zyska-
li plac rekreacyjny z ławkami i miejscem 
na ognisko. Odbył się również coroczny 
Piknik Rodzinny Dzień Dziecka, sołectwo 
zaprezentowało się również podczas Dni 
Gminy oraz Dożynek Gminnych. 

Sieroszowice
W ramach funduszu sołeckiego wyre-
montowano dach na świetlicy wiejskiej 
w Ułanowie. Oprócz tego wybudowa-
no drewniany krzyż w Ułanowie, a teren 
wokół niego zagospodarowano. Posta-
wiono również przepiękny drewniany 
Witacz i obsadzano kwiatami teren wo-
kół niego. W Sieroszowicach przy boisku 
wykonano palenisko na ognisko. Część 
budżetu wydano również na uporząd-
kowanie i obsadzenie kwiatami stawu 
w Sieroszowicach.

Radwanice
W ramach funduszu sołeckiego dokończo-
no budowę wiaty przy boisku na ul. Ogro-
dowej. Zakupiono stół i ławki. Oprócz 
tego kupiony został grill. Nasadzono rów-
nież kwiaty do gazonów. Zorganizowano 
z nowo powstałym KGW „Czerwone Kora-
le” i Optymiści stoisko na dni Radwanic. 
Natomiast na dożynki wykonano wieniec. 
Z budżetu sołectwa Radwanice zorganizo-
wano takie imprezy jak: Andrzejki, mecz 
towarzyski Oldboje kontra reszta Gminy 
(we współpracy z Kołem Gospodyń Wiej-
skich Czerwone Korale, oraz ZS Płomień). 
Zakupiono wyposażenie do obiektów 
sportowych KS Płomień Radwanice. Po-
nadto zorganizowano kurs pierwszej po-
mocy. Sołectwo Radwanice było również 
współorganizatorem Gali Bokserskiej. 

Strogoborzyce 
Fundusz sołecki przeznaczyło na remont 
sali wiejskiej. Wyremontowano w całości 
kuchnię. Ponadto położono wybudowano 
parking oraz zagospodarowano teren przy 
sali wiejskiej. Zakupiono ławki i zamonto-
wano je koło krzyża. Pozostałą część fun-
duszu sołeckiego wykorzystano na dbanie 
o tereny zielone. 
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Ponadto dodatkowym wsparciem prze-
znaczonym na realizację zadań sołec-
kich są środki finansowe z budżetu 
Powiatu Polkowickiego. Każdego roku 
Starostwo Powiatowe ogłasza: „Kon-
kurs na najlepszą inicjatywę społeczną 

służącą podniesieniu estetyki wsi Po-
wiatu Polkowickiego”. W ramach te-
go konkursu sołectwa biorące udział 
otrzymują nagrody finansowe z przezna-
czeniem na realizacje zadań służących 
podniesieniu estetyki wsi. W tej edycji 

konkursu sołectwa z gminy Radwanice 
(Sieroszowice, Przesieczna, Buczyna, 
Lipin, Radwanice, Strogoborzyce, Ła-
goszów Wielki, Kłębanowice) otrzymały 
łączną kwotę dotacji celowej w wysoko-
ści 11 700,00. 

Jak wykorzystaliśmy fun dusz sołecki w 2019 roku?

Drożyna
Większa część środków z funduszu so-
łeckiego, tj. 10 000 zł, została przekazana 
na budowę drogi. Ponadto przeznaczo-
no 3 000 zł na oświetlenie miejscowości. 
Pozostałą część budżetu sołectwo prze-
znaczyło na bieżące utrzymanie terenów 
zielonych sołectwa. 

Buczyna
Swój budżet sołectwo przeznaczyło na re-
mont kuchni, tarasu oraz na wymianę 
lamp na sali. Przeprowadzony remont ca-
łej kuchni obejmował: wyburzenie pieca, 
wymianę kafelek na ścianie, wyremonto-
wanie sufitu oraz wymianę całej elektry-
ki. Zakupiono nowy sprzęt do kuchni taki 
jak: kuchenka gazowa, patelnia elektrycz-
na, blaty przemysłowe, lodówka, piekar-
nik elektryczny oraz naczynia. Materiały 
niezbędne do wykonania remontu oraz za-
kupiony sprzęt pochodziły z Funduszu 
Sołeckiego. Z Powiatu polkowickiego 
w ramach inicjatywy powiatowej zaku-
piono oświetlenie. W ramach funduszu 
sołeckiego zorganizowano Dzień Kobiet 
oraz Noc Świętojańską. 

Kłębanowice 
Fundusz sołecki wykorzystano na wybu-
dowanie ogrodzenia wokół placu zabaw. 
Ponadto położono kostkę brukową przy 
placu. Pozostałą część funduszu sołeckie-
go wykorzystano na koszenie terenów zie-
lonych. 

Lipin 
Mieszkańcy sołectwa Lipin w ramach 
realizacji funduszu sołeckiego dokona-
li m.in. nasadzenia drzewek i krzewów 
ozdobnych wokół placu zabaw „Nivea”; 
wykonali witacz przy wjeździe do miej-
scowości, zamontowali ławkę przy krzy-
żu i wymienili jego dekorację, obsadzili 
kwiatami klomby przy świetlicy wiejskiej. 
Ponadto doposażyli świetlicę wiejską, 
dbali o bieżące utrzymanie terenów zie-
lonych oraz organizowali spotkania in-
tegracyjne mieszkańców. Część środków 
na te przedsięwzięcia zostały wykorzysta-
ne z Powiatu polkowickiego w ramach na-
grody za najlepszą inicjatywę. 

Łagoszów Wielki
W 2019 roku w sołectwie Łagoszów Wiel-
ki, wykonano następujące prace: wyło-
żono kostkę brukową pod przystanek we 
wschodniej części miejscowości, kolej-
ną pracą była naprawa ogrodzenia obok 
sali wiejskiej, wyremontowana zosta-
ła strażnica przy OSP Łagoszów Wielki 
prace w postaci: wymiany okna, wyko-
nania elewacji budynku i odświeżenia 
i malowanie wnętrza strażnicy. Wykona-
no pracę przy stawie p.poż. we wschod-
niej części miejscowości wykonano tzw. 
«przelew» - wkopanie rury, pomalowany 
został pomost przy stawie w centralnej 

części miejscowości, wykonana zosta-
ła dokumentacja projektowa drogi pro-
wadzącej na cmentarz prawosławny, 
zakupiono i zamontowano dwie wiaty 
biesiadne przy zbiornikach p.poż. wraz 
z montażem koszy na śmieci oraz ła-
wek. Zadania integracyjne w jakich so-
łectwo uczestniczyło: Dożynki Gminne, 
współorganizacja wydarzenia pn. «Pik-
nik dla dzieci i młodzieży na rozpoczęcie 
wakacji», organizacja «IV Sołeckie Zawo-
dy Wędkarskie», «Spotkanie ze świętym 
Mikołajem» - 07 grudnia. W miejscowo-
ści regularnie wykaszane były miejsca 
i skwery zielone, sprzątanie placu zabaw 
i placu obok sali wiejskiej. 
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Święta to magiczny czas, to magia 
opleciona zwyczajami i tradycjami, 
to magiczna pora, kiedy wszystko 
się może zdarzyć i kiedy spełniają się 
życzenia... 

W okresie od września do grudnia sołec-
two Lipin realizowało projekt pn. „Ocal-
my Magię Świąt”. Projekt skierowany był 
do osób w różnym wieku, a jego realizacja 
pozwoliła przypomnieć tradycje i zwy-
czaje Świat Bożego Narodzenia oraz zin-
tegrować społeczność lokalną i rozwinąć 
jej zaangażowanie w toku wspólnie re-
alizowanych działań związanych tema-
tycznie ze Świętami Bożego Narodzenia. 
W ramach realizacji projektu odbyły 
się: świąteczne warsztaty z szydełkowa-
nia z instruktorem; warsztaty z wyko-
nywania dekoracji/ozdób świątecznych; 
warsztaty pieczenia pierniczków; list 
do św. Mikołaja z dekorowaniem choin-
ki i świetlicy; spotkanie ze św. Mikoła-
jem oraz spotkanie opłatkowe. Celami 
projektu było również: podtrzymywanie 
tradycji, zwyczajów i rękodzieła poprzez 
tworzenie dekoracji świątecznych; roz-
wój umiejętności manualnych, plastycz-
nych i kulinarnych uczestników projektu; 
zbudowanie prawidłowych relacji miedzy 
uczestnikami; powrót do tradycji i daw-
nych zwyczajów. Na realizację projektu 
sołectwo pozyskało dotację w kwocie 3 
tys. 200 zł. Dofinansowano ze środków 
programu Działaj Lokalnie 2019 Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwo-
ju Filantropii w Polsce, Ośrodka Dzia-
łaj Lokalnie Fundacji „Porozumienie 
Wzgórz Dalkowskich” oraz samorządów 
ze Wzgórz Dalkowskich.  RED

W Lipinie ocalali 
magię świąt 

Podzielisz 
się czasem?
W ostatnim dniu października 
uczniowie klasy VIII wraz 
z nauczycielami – Justyną 
Kijowską i Danutą Malinowską 
– rozpoczęli projekt pod hasłem 
„Podziel się czasem”. 

Idea akcji polega na podzieleniu 
się swoim czasem wolnym w ce-
lu niesienia pomocy innym. Pierw-
sza wspólna inicjaty wa polegała 
na uprzątnięciu opuszczonych i za-
pomnianych grobów na cmentarzu 
przy kościele w Buczynie. Ucznio-
wie wykazali się ogromnym zaan-
gażowaniem, pomimo mroźnej aury, 
wstawili się w komplecie i wykona-
li zadanie celująco!  SP BUCZYNA

Nasza ortograficzna drużyna była trzecia 
W Szkole Podstawowej w Buczynie 
odbył się IX Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny pod patronatem 
starosty polkowickiego. 

Konkurs ten organizowany jest co dwa la-
ta w niezmienionej formie. W zmaganiach 
ortograficznych udział wzięło 11 szkół. 
Pierwsza część turnieju ortograficzne-
go to konkurs indywidualny polegający 
na napisaniu testu. Ta część pozwoliła 
wyłonić Mistrza Ortografii, którym zo-
stała uczennica SP nr 2 z Przemkowa 
– Maria Brych. Tytuł wicemistrza otrzy-
mała Julia Latos z SP nr 3 z Polkowic , 
natomiast tytuł II wicemistrza przypadł 
Roksanie Pawlak z SP z Rzeczycy. Dru-
ga część konkursu to zmagania druży-
nowe. Tym razem uczestnicy udali się 
w ortograficzną podróż z Małym Księ-
ciem. Celem tej wyprawy było zdobycie 
biletu, który gwarantował powrót Ma-
łego Księcia do ukochanej Róży. Zdoby-
cie biletu było możliwe po prawidłowym 

wykonaniu pięciu zadań, sprawdzających 
różne zagadnienia ortograficzne. Konkurs 
zorganizowały i przeprowadziły Edyta 
Jóźków-Zaderska oraz Marta Kasprzak. 
Zwycięską okazała się drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Przemkowie. Miejsce 
II zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Przemkowie, a III miejsce przypa-
dło uczennicom ze Szkoły Podstawowej 
w Buczynie. Konkurs odbył się 28 listopa-
da.  RED
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Za nami budowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej w Strogoborzycach 
i Sieroszowicach wraz z budową 
oczyszczalni ścieków w Buczynie. 

Mieszkańcy miejscowości Sieroszowice 
i Strogoborzyce otrzymali możliwość ko-
rzystania z gminnej sieci kanalizacyjnej, 
a docelowo z nowej oczyszczalni ścieków 
w Buczynie, a tym samym rezygnacji z nie-
szczelnych, zanieczyszczających środowi-
sko przydomowych szamb. Dodatkowo 
w obu miejscowościach zostały wykona-
ne nowe sieci wodociągowe w miejsce sta-
rych, będących w złej kondycji technicznej 
wodociągach, które wyłączono. Wybudo-
wane sieci zlokalizowane zostały w pasach 
dróg gminnych i powiatowych, w miarę 
możliwości bez ingerencji w działki pry-
watne. Wykonawcą, wybranym w dro-
dze postępowania przetargowego, zostało 
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Pieców Przemysłowych PIEC BUD 

Wrocław oraz Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Specjalistycznego i Melioracji 
z Legnicy. W ramach zadania do każdego 
istniejącego budynku mieszkalnego zo-
stało doprowadzone przyłącze kanaliza-
cyjne. Czasami nawet więcej niż jedno. 
W celu przejęcia ścieków od wszystkich 
mieszkańców wybudowano siedem prze-
pompowni – sześć w Sieroszowicach 
oraz jedną w Strogoborzycach – zbierają-
cych i przetłaczających ścieki, najpierw 
z całych Sieroszowic do Strogoborzyc, 

a następnie na oczyszczalnię zlokalizowa-
ną w terenie zielonym, na działce między 
Buczyną a Strogoborzycami, w pewnym 
oddaleniu od zabudowań, tak by uciążli-
wość dla mieszkańców była jak najmniej-
sza. Oczyszczalnia ma przepustowość 140 
metrów sześciennych na dobę i docelowo 
będzie obsługiwać cztery miejscowości 
tj. Strogoborzyce, Sieroszowice, Buczynę 
i Kłębanowice. Przewidywana ilość ście-
ków z dwóch skanalizowanych miejscowo-
ści to 68 metrów sześciennych na dobę. 

DODATEK INWESTYCYJNY
B I U L E T Y N U  I N F O R M A C YJ N E G O  U R Z Ę D U  G M I N Y  R A D W A N I C E

Nr  5 /2019

Największa w ostatnich latach 
inwestycja zakończona! 

CO ZROBIONO W RAMACH INWESTYCJI? 
Wykonano 10 tys. 883,5m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej oraz 2 tys. 

335,5 m przyłączy kanalizacyjnych. Wybudowano siedem pompowni ścieków oraz pod-
pięto 113 gospodarstw domowych, w ramach których 536 osób ma możliwość korzysta-
nia z nowej sieci. Nowa się wodociągowa to 6 tys. 508 m rurociągu z rur PE oraz 1 tys. 
635 m odcinków tzw. „sięgaczy” do przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych, 
a także 42 sztuki nowych hydrantów ppoż. Koszt robót zamknął się w kwocie 13 mln 493 
tys. 100 złotych. 

MAREK WOŹNIAK
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Od połowy kwietnia do końca 
maja br. trwała przebudowa 
sanitariatów w Ośrodku Zdrowia 
w Radwanicach. 

Obydwie toalety zostały gruntownie 
wyremontowane, a toaleta damska do-
datkowo powiększona i przystosowa-
na dla osób niepełnosprawnych. Prace 
remontowe wykonała firma Fenix s.c. 
z Polkowic. Koszt robót budowlanych 
oraz dokumentacji projektowej wyniósł 
44 tys. 597,73 zł i został w pełni sfinan-
sowany ze środków własnych gminy. 

Sanitariaty jak nowe

Inwestycyjny 
sukces 
gminy 

Progi zwalniające 

Gmina Radwanice uplasowała 
się na 10 miejscu w Polsce wśród 
1 tys. 537 gmin w Rankingu 
Pisma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” podsumowującym 
wydatki inwestycyjne samorządów 
w latach 2016 – 2018.
W latach 2016-2019 około 40 mln zł zo-
stało przeznaczonych na różnego rodzaju 
inwestycje. Wybudowano między innymi 
2 oczyszczalnie ścieków, przebudowano 
drogi w Radwanicach przy ulicach: Po-
lnej, Stolarskiej, Głogowskiej, Parkowej, 
Brzozowej, a także w miejscowościach 
Przesieczna, Lipin, Jakubów. Wykonano 
również remonty w szkołach i przedszko-
lach, wybudowano sieci kanalizacyjne 
i wodociągowe w Strogoborzycach, Siero-
szowicach, Lipinie, Jakubowie. 

MARTA ZAKRZEWSKA

To najpopularniejsza i najprostsza 
metoda uspokojenia ruchu 
drogowego. 

Próg pozwala zdyscyplinować nieprzepi-
sowych kierowców, którzy poruszają się 
z niedozwoloną prędkością. W drugim 
półroczu br. na drogach gminnych zamon-
towane zostały cztery progi zwalniające 
wraz z znakowaniem pionowym – dwa 
w miejscowości Drożów oraz w Jakubo-
wie i Radwanicach na ul. Szkolnej.  RED
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W listopadzie br. rozpoczęły się prace 
na budowie sieci wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej w ciągu ul. Południowej 
w Radwanicach. Ulica stanowi obwod-
nicę Radwanic od strony Buczyny i Kłę-
banowic do wysokości ul. Włókienniczej 
i jej budowa planowana jest w przyszłym 
roku. W zakresie zadania jest również 
budowa nowej sieci wodociągowej w ul. 
Włókienniczej. 

To pierwszy etap
Planowany zakres robót obejmuje budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

o łącznej długości 1084 m, sieci kanaliza-
cyjnej tłocznej o długości 452 m, dwóch 
przepompowni ścieków oraz sieci wo-
dociągowej o długości 1406,5 m wraz 
z hydrantami ppoż. w liczbie 13 szt. 
oraz odcinków sięgaczy do wpięcia przy-
łączy o łącznej długości 35,5 m. Sieci 
stanowią I etap budowy drogi ul. Połu-
dniowej łączącej drogę krajową nr 12 z ul. 
Włókienniczą w Radwanicach i stanowią-
cej dogodny dojazd do ul. Przemysłowej 
z ominięciem ul. Głogowskiej i centrum 
miejscowości. 

Dwa miliony
Docelowo droga będzie arterią osiedlo-
wą – całe okoliczne tereny przeznaczone 
są na zabudowę mieszkaniową – spinają-
cą przyszłe drogi wewnątrzosiedlowe. Bę-
dzie posiadała szeroki, wygodny chodnik, 
ścieżkę rowerową oraz oświetlenie na ca-
łej długości. Inwestycja stanowi jedno 
z najważniejszych zadań prowadzonych 
przez gminę w ostatnich latach. Wyko-
nawcą robót sieciowych jest firma Hemiz 
Bis z Prochowic. Planowany koszt budowy 
sieci to 1 mln 976 tys. zł. Zakończenie ro-
bót jest przewidywane w lutym 2020 r. 

Remont
przy ośrodku 
zdrowia 

DODATEK INWESTYCYJNY

HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

MAREK WOŹNIAK

W październiku zakończono remont drogi 
wewnętrznej usytuowanej obok ośrodka 
zdrowia w Radwanicach. 

Prace polegały na wyprofilowaniu koryta grun-
towego, ułożeniu kostki betonowej ograniczo-
nej krawężnikiem oraz wykonaniu pobocza 
ziemnego. Wykonawcą zadania była Firma Buk-
Bud z Przesiecznej. Całkowity koszt remontu 
wyniósł 29 tys. 479,87 zł. i został sfinansowany 
z budżetu gminy. 

Rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Południowej.

DROGA PRZED... ...I PO

Prace na południowej 
obwodnicy Radwanic
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Rozbudowa sieci 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych

Gmina inwestuje w nowe odcinki 
sieci. To bardzo ważne, żeby te 
prace przeprowadzić w pierwszej 
kolejności – przed budową dróg, 
ale i w tempie zasiedlania kolejnych 
terenów przez nowych mieszkańców 
naszej gminy. 

W okresie wrzesień – październik br. zo-
stały wybudowane odcinki sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 
Wiejskiej i Jesionowej w Radwanicach. 
Budowa sieci stanowiła I etap wyposaże-
nia tych ulic w infrastrukturę techniczną 

i była kontynuacją wykonanych w 2017 
roku odcinków w ul. Wiejskiej. Drugim 
i ostatnim etapem była budowa drogi 
asfaltowej wraz z chodnikiem, ścieżką 
rowerową oraz kanalizacją deszczową 
i oświetleniem, która rozpoczęła się zaraz 
po zakończeniu budowy ww. odcinków 
sieci i jest w chwili obecnej kontynu-
owana. Wykonawcą robót, po przepro-
wadzeniu postępowania przetargowego, 
została firma Hydro System z Buczyny. 
W ramach zadania wybudowano odci-
nek wodociągu z rur PE o średnicy 110 
mm o długości 92 m wraz z montażem 

hydrantu przeciwpożarowego obejmują-
cego zasięgiem okoliczne budynki miesz-
kalne oraz kanalizacji sanitarnej z rur 
PVC 200 mm o długości 190 m, 13 studni 
rewizyjnych wraz z dwoma „sięgaczami” 
o łącznej długości 15 m umożliwiającymi 
wpięcie przyłączy z sąsiadujących działek 
bez naruszania nawierzchni drogowej. Bu-
dowa odcinka wodociągu umożliwiła tak-
że spięcie dwóch istniejących wodociągów 
w pierścień, co ma zasadnicze znaczenie 
przy zaistnieniu awarii i pozwala na do-
stawę wody do użytkowników z drugiej 
strony. 

MAREK WOŹNIAK
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Wodociąg w ulicy Jaworowej 

Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Borowie 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przesiecznej 

W przedłużeniu ulicy Jaworowej, w kie-
runku północnym, został wybudo-
wany odcinek sieci wodociągowej. 
Prace przeprowadzono jeszcze przed 

rozpoczęciem budowy ulicy. Odcinek 
ma na celu, tak jak przy innych tego ty-
pu inwestycjach, uzbrojenie przyszłych 
terenów mieszkaniowych w media. W 

pierwszym etapie został wykonany wo-
dociąg o długości 151metrów oraz hy-
drant przeciwpożarowy. Koszt robót 
wyniósł 16 tys. 323 zł.

W miesiącach lipiec i sierpień wyko-
nano roboty przy budowie odcinków 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w Borowie. Odcinki umożliwią odprowa-
dzanie ścieków i dostawę wody dwóm 

nowopowstającym budynkom oraz, 
dzięki zamontowanemu hydrantowi, 
zabezpieczą je przeciwpożarowo. W 
ramach zadania wykonano odcinki sie-
ci kanalizacyjnej PVC o łącznej długości 

70 m oraz sieci wodociągowej PE o łącz-
nej długości 68 m oraz zamontowano 
hydrant przeciwpożarowy. Koszt robót 
wyniósł ponad 36 tys. zł. 

W podobny okresie jak wyżej wybu-
dowano odcinek sieci wodociągowej 
w Przesiecznej. Odcinek powstał ja-
ko I etap większego projektu zasilenia 
nowych terenów budownictwa miesz-
kaniowego na południowym krańcu 
miejscowości (od strony połączenia 

z Łagoszowem Wielkim i Radwanica-
mi) w sieci infrastruktury technicznej. 
Planuje się jeszcze w ramach trzech 
etapów dalszą rozbudowę wodocią-
gu oraz budowę kanalizacji sanitarnej 
wraz z pompownią ścieków. Do wybu-
dowanego wodociągu podpiął się już 

właściciel pierwszego na nowym osie-
dlu budynku. Roboty objęły wykonanie 
odcinka wodociągu o łącznej długości 
178 m sieci wraz z montażem hydrantu 
obejmującego swym zasięgiem wybu-
dowany budynek. Koszt wykonania za-
dania zamknął się w kwocie 40 086 zł. 

DODATEK INWESTYCYJNY

Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Kalinowej w Radwanicach

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Jakubowie 

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Sportowej w Radwanicach 

Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łagoszowie Wielkim 

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Łagoszowie Wielkim 

W lipcu i sierpniu wybudowano odcinki 
sieci wodociągowej i kanalizacji sani-
tarnej w ul. Kalinowej na osiedlu miesz-
kaniowym w Radwanicach. W ramach 
robót wykonano 166 m sieci kanaliza-
cji sanitarnej w formie dwóch osobnych 
odcinków z wpięciem jednego odcinka 

do istniejącej sieci w ul. Akacjowej, dru-
giego w ul. Jaworowej oraz 227 m sie-
ci wodociągowej z dwoma hydrantami 
ppoż. Wodociąg wpięto do istniejących 
rurociągów również w ul. Akacjowej 
i Jaworowej, tworząc pierścień. Sieci 
umożliwią podłączenie powstającym 

już czterem budynkom mieszkalnym 
przy tej ulicy oraz następne, które 
w przyszłości powstaną na pozosta-
łych działkach. Koszt robót zamknął 
się w kwocie 129 tys. 151 zł i w całości 
został pokryty przez gminę, bez party-
cypacji właścicieli działek. 

W okresie letnim wykonany został w Ja-
kubowie, w drodze gminnej za cmen-
tarzem, odcinek sieci wodociągowej. 
Teren wzdłuż drogi w całości przezna-
czony jest pod zabudowę mieszkanio-
wą więc wykonany wodociąg zapewni 

dostawę wody do powstających pose-
sji. W chwili obecnej dwie działki zosta-
ły już zabudowane a właściciele wpięli 
się do wodociągu. Wykonany odci-
nek wodociągu to 182 m sieci Ø160 PE 
oraz odnoga wgłąb drogi wewnętrznej 

o długości 51,5 m wraz z hydrantem 
przeciwpożarowym. Koszt robót wy-
niósł 34 659 zł i również w całości 
został pokryty przez Gminę (bez party-
cypacji właścicieli działek). 

W odnodze ulicy Sportowej w Radwa-
nicach, przy której zabudowane są 
wszystkie działki mieszkaniowe, zo-
stała wybudowana sieć kanalizacji 
tłocznej, na końcu której zamontowa-
no studnię rozprężną i połączono z ist-
niejąca siecią. Ze względu na brak 
możliwości wpięcia się grawitacyjnie 

do istniejącej kanalizacji w ul. Spor-
towej, jedynym wyjściem była budo-
wa odcinka tłocznego. Wybudowana 
sieć umożliwi właścicielom sąsiadu-
jących działek, zarówno tym, którzy 
mają już zbiorniki bezodpływowe lub 
oczyszczalnie przydomowe, jak i tym 
budującym dopiero domy, wpięcie się 

poprzez przydomowe pompownie ście-
ków do komunalnej sieci kanalizacyjnej. 
Wykonany odcinek ma długość łącznie 
109 m. W ramach zadania wybudowano 
również hydrant podziemny przezna-
czony do przepłukiwania sieci. Roboty 
zamknęły się w kwocie 33 tys. 650 zł. 

Nowe odcinki pozwolą właścicie-
lowi budowanego obok na działce 
budynku mieszkalnego na wybudo-
wanie przyłączy i wpięcie się do sieci. 

Wykonawcą inwestycji była firma 
Karem z Głogowa. W ramach zada-
nia wykonano odcinek sieci kanaliza-
cyjnej PVC o długości 11 m oraz sieci 

wodociągowej PE o długości 14m. 
Koszt robót to 12 tys. 273 zł. 

Wykonała na działce nr 508/3 w Łago-
szowie Wielkim odcinek sieci kanalizacji 
sanitarnej. Jego budowa była niezbęd-
na, ponieważ na pobliskiej działce 

budowlanej powstał dom, do którego 
w najbliższym czasie planowała wpro-
wadzić się rodzina z dziećmi. W tym 
celu został wybudowany odcinek sieci 

kanalizacyjnej PVC o długości 45m wraz 
z dwiema studniami rewizyjnymi umoż-
liwiającymi wpięcie przyłączy. Koszt ro-
bót to kwota 10 tys. 566 zł. 
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Budowa chodników

HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

W marcu PHU Witek z Głogowa wykonało 
odcinek chodnika od skrzyżowania 
z ul. Polną do istniejącego chodnika 
przy skrzyżowaniu z ul. Przemysłową 
w Radwanicach. 

Wybudowany chodnik o długości 60 m posia-
da nawierzchnię z kostki betonowej i przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w tym 
rejonie Radwanic. Całkowity koszt inwesty-
cji wyniósł łącznie z nadzorem inwestorskim 
32 tys. 210,40 zł i został sfinansowany ze środ-
ków gminy. W listopadzie br. Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego z Głogowa wykona-
ło chodnik wraz z wjazdami do posesji przy ul. 
Przemysłowej na odcinku 120 m od skrzyżowa-
nia z ul. Głogowską. Nowo wybudowany chod-
nik był brakującym elementem ciągu pieszego 
biegnącego wzdłuż drogi powiatowej - jednej 
z najbardziej uczęszczanych w Radwanicach. 
Wykonawca w ramach zadania wykonał rów-
nież ściek przykrawężnikowy wraz z profi-
lowaniem jezdni w celu odprowadzenia wód 
opadowych z tego odcinka. Koszt zadania sfi-
nansowanego w całości z budżetu gminy zgod-
nie z podpisaną umową wyniósł 79.950,00 zł. 

ul. Przemysłowa

ul. Szkolna ul. Szkolna
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W październiku br. ruszyła 
budowa trzech dróg gminnych – 
Wiejskiej, Jesionowej i Jaworowej 
w Radwaniach wraz z pełną 
infrastrukturą techniczną. 

W ramach inwestycji wybudowana zo-
stanie sieć kanalizacji deszczowej odpro-
wadzająca wody opadowe z nawierzchni 

bitumicznych ul. Wiejskiej i ul. Jaworo-
wej. Przy jezdni ul. Wiejskiej o szerokości 
5,5 m przebiegać będzie ścieżka rowero-
wa 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 wybu-
dowane oświetlenie uliczne. W ramach 
zadania przebudowane zostanie również 

skrzyżowanie ul. Klonowej z ul. Jawo-
rową oraz ul. Klonowej z ul. Wiejską. 
Obecnie trwa procedura wyboru wyko-
nawcy zgodnie z przepisami ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. Zgodnie 
z kosztorysem inwestorskim koszt ro-
bót oszacowany został na przeszło 2 mln 
zł. Zadanie będzie współfinansowane 
ze środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych. 

DODATEK INWESTYCYJNY

HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

Inwestycja 
z dofinansowaniem

ul. Wiejska Stan przed.
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PLAN RADWANIC
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BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

Przebudowa 
Cisowej 

Remont 
odcinka 
Drożów- 
Drożyna

W maju przeprowadzono remont 
drogi gminnej na odcinku od dro-
gi krajowej nr 12 do skrzyżo-
wania w miejscowości Drożyna 
oraz od skrzyżowania do obecnej 
drogi wojewódzkiej nr 333 o łącz-
nej długości 1390 m. W ramach 
zadania w ykonano nową na-
wierzchnię bitumiczną o szero-
kości 4 m oraz wyprofilowano 
pobocza ziemne. Koszt robót wraz 
z dokumentacją projektową i nad-
zorem inwestorskim wyniósł 353 
tys. 535,94 zł. z tego 139 tys. zł sta-
nowiła dotacja celowa z budżetu 
województwa dolnośląskiego. 

H. PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

MAREK WOŹNIAK

Zakres zamówienia obejmował wyko-
nanie nawierzchni drogowej z kostki 
betonowej na podbudowie tłuczniowej 
wraz z budową zjazdów i dojść oraz re-
gulacją poboczy. Wybudowany odcinek 
drogi ma długość ok. 50 m, szerokość 
5,5 m, sześć zjazdów z posesji oraz dwa 
dojścia do furtek. W ramach robót zago-
spodarowano pobocza i posiano trawę 

oraz wymieniono również pas nawierzch-
ni asfaltowej na połączeniu z ul. Kaszta-
nową. Wykonanie odcinka drogi stanowi 
uzupełnienie infrastruktury technicz-
nej w ul. Cisowej, w ramach której 
w poprzednim roku wykonano również 
odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej. Koszt robót wraz z nadzorem inwe-
storskim wyniósł 113 tys. 814 złotych. 

Na przełomie października i listopada trwała przebudowa 
odcinka drogi w ul. Cisowej w Radwanicach. 

Remont dachu świetlicy 
w Przesiecznej wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy 
obiekcie.

Z końcem sierpnia firma blacharsko-de-
karska z Wąsosza zakończyła prace re-
montowe na dachu budynku. W ramach 
zadania wykonano nowe pokrycie dacho-
we z dachówki ceramicznej wraz z ob-
róbkami blacharskimi, orynnowaniem, 
remontem lukarn i kominów. Po zakoń-
czeniu prac remontowych przystąpio-
no do zagospodarowania skwerku przed 

świetlicą: zamontowano pergolę, kosz 
na śmieci, dwie ławki parkowe oraz nasa-
dzono krzewy ozdobne. Całkowity koszt 
robót wyniósł 71 tys. 941,64 zł. Na sfinan-
sowanie remontu dachu wraz z zagospo-
darowaniem terenu przy obiekcie gmina 
pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego kwotę 30 
tys. zł. Dla podkreślenia efektu końcowe-
go rada sołecka zdecydowała o wykona-
niu nawierzchni z kostki betonowej przed 
świetlicą przeznaczając na ten cel 11 tys. 
zł ze środków funduszu sołeckiego. 

H. PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

Świetlica jak nowa
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Budowa chodnika i przejścia 
dla pieszych przy drodze krajowej 
nr 12 oraz zjazdu na ul. Wiejską 
w Radwanicach.

W sierpniu firma budowlana Fobis sp. 
z o.o. z siedzibą w Lubinie ostatecznie za-
kończyła zadanie polegające na wykona-
niu zjazdu na drogę krajową nr 12 z ulicy 
Wiejskiej oraz budowę odcinka chodnika 
przy ul. Głogowskiej w Radwanicach. W 
ramach zadania wykonano zjazd z dro-
gi krajowej, dodatkowe przejście dla pie-
szych oraz odcinek chodnika pomiędzy ul. 
Różaną i ul. Irysową wraz z zamontowa-
niem barier ochronnych od strony drogi 
oraz skarpy rowu przydrożnego. Wymie-
niono również odcinek sieci wodociągo-
wej oraz kanalizacji deszczowej biegnący 
pod drogą, jak również wykonano ozna-
kowanie pionowe i poziome. Realizacja 
inwestycji znacznie usprawniła komuni-
kację mieszkańców pobliskiego osiedla 
mieszkaniowego z drogą krajową. Koszt 
zadania wraz z nadzorem inwestorskim 
wyniósł 247 tys. 61,22 zł. i został w pełni 
sfinansowany ze budżetu gminy. 

DODATEK INWESTYCYJNY

HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

Ułatwienie dla mieszkańców

PO...

PO

...I PRZED

PRZED
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Na początku sierpnia br. 
zakończono budowę placu zabaw, 
siłowni plenerowej oraz strefy 
relaksu przy ul. Ogrodowej 
w Radwanicach. 

Budowę infrastruktury sportowo-rekre-
acyjnej w ramach tzw. Otwartej Stre-
fy Aktywności wykonała Firma MAGIC 
GARDEN sp. z o.o. z województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Obiekt zgodnie 
z przeznaczeniem został podzielony 
na trzy strefy. Strefę pierwszą stanowi 
ogrodzony plac zabaw na którym naj-
młodsi mogą korzystać z różnorodnych 
urządzeń zabawowych: huśtawek, buja-
ków, karuzeli oraz zestawów sprawno-
ściowych. Kolejna strefę stanowi siłownia 
plenerowa o nawierzchni trawiastej zło-
żona z kilkunastu urządzeń. W strefie 
relaksu mieszkańcy mogą korzystać ze 
stołu do ping ponga oraz do gry w sza-
chy. Plac zabaw oraz siłownia plenero-
wa posiadają regulaminy bezpiecznego 
korzystania z zamontowanych urządzeń. 
Koszt zadania wyniósł 111.166,17 zł. z tego 
50.000,00 zł stanowiły środki pozyskane 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

We wrześniu zakończył się 
remont ważnej dla rolników drogi 
w Ułanowie. 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowe-
go sp. z o.o. z Głogowa zakończyło remont 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych we 
wrześniu. Droga o łącznej długości 1040 
m zyskała nawierzchnię tłuczniową o sze-
rokości 5 m oraz obustronne pobocza 

ziemne. Wykonanie prac remontowych 
umożliwiło rolnikom dogodny dojazd 
do pól oraz bezpieczną komunikację 
na tym terenie. Koszt robót drogowych 
wraz z dokumentacją projektową 
oraz nadzorem inwestorskim wyniósł 132 
tys. 400 zł. z tego 104 tys. zł stanowiła do-
tacja z budżetu województwa dolnoślą-
skiego.  

Plac zabaw i siłownia plenerowa 
przy ul. Ogrodowej w Radwanicach

Remont dróg dojazdowych
HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK
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W listopadzie zakończono prace 
remontowe drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w obrębie 
Buczyna. 
Wykonano podbudowę tłuczniową wraz 
z warstwą klinującą oraz poboczami 
ziemnymi na drodze dojazdowej do grun-
tów rolnych o długości 1500 m w obrębie 
Buczyna. Wykonawcą zadania była Fir-
ma Ankus z Piotrowic. Wyremontowana 
nawierzchnia drogi umożliwi rolnikom 
dogodny dojazd do pól oraz bezpieczną 
komunikację na tym terenie. Koszt za-
dania wraz z dokumentacją projektową 
oraz nadzorem inwestorskim wyniósł 246 
tys. 996,76 zł. z tego kwotę 150 tys. zł sta-
nowiła dotacja z budżetu województwa 
dolnośląskiego. 

DODATEK INWESTYCYJNY

Lepszy 
dojazd 

Nowy 
kolektor  
był bardzo 
ważny 

MAREK WOŹNIAK 

Na przestrzeni lat 2018-2019 wzdłuż 
ul. Stolarskiej w Radwanicach 
został wybudowany nowy kolektor 
sanitarny o średnicy 400 mm. 

Jest to bardzo ważny ostatni odcinek 
gminnej sieci kanalizacyjnej zbierają-
cy ścieki z całej północnej części gminy 
obejmującej miejscowości: Radwanice, 
Łagoszów Wielki, Przesieczna, Dobromil, 
Jakubów i Lipin. Od jego bezawaryjnego 
działania zależy właściwe funkcjonowanie 
całej sieci kanalizacyjnej stanowiącej „do-
rzecze” oczyszczalni ścieków w Radwa-
nicach. Kolektor został wybudowany 
jako niezbędna alternatywa dla starego, 

często niedrożnego, kanału o dwukrot-
nie mniejszej średnicy, który nie był już 
w stanie odprowadzać stale rosnącej – 
dzięki nowo powstającej zabudowie we 
wszystkich ww. miejscowościach – ilości 
ścieków i którego awaria była tylko kwe-
stią czasu. W ramach dwóch etapów reali-
zacji tego zadania wybudowano łącznie 
520 m kolektora od wpięcia w ul. Szkol-
nej do wysokości oczyszczalni ścieków 
w Radwanicach. Roboty wykonywane 
byłe przez dwie firmy: etap I przez firmę 
PBD Głogów, etap II przez firmę MARCO 
z Miłakowa. Koszt budowy zamknął się 
w łącznej kwocie 375 tys. 154 złotych. 

H. PERŁAKOWSKA-LESZCZAK
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W jednym z najbardziej 
uczęszczanych miejsc 
w Radwanicach wybudowano 
parking, stanowiska postojowe 
i chodniki.

We wrześniu br. zakończona została in-
westycja przy ul. Szkolnej i ul. Prze-
mysłowej w Radwanicach. Wykonawca 
– Firma Ragen sp. z o.o. z siedzibą w Gło-
gowie miał utrudnione zadanie, gdyż plac 
budowy obejmował najbardziej uczęsz-
czane okolice miejscowości. Sąsiedztwo 
terenu inwestycji z Zespołem Szkolno-
-Przedszkolnym wymusiło wykonanie 
kluczowych prac w czasie wakacji. Za-
kres 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 stanowią bezpieczne 
ciągi komunikacyjne dla mieszkańców, 
w tym głównie dzieci i młodzieży. Całko-
wity koszt zadania wraz z nadzorami in-
westorskimi wyniósł 1 mln 369 tys. 871,12 
zł i został sfinansowany w całości z bu-
dżetu gminy. 

HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

Teraz to miejsce 
bezpieczne i piękne

PO

PO

PO
PRZED PRZED

PRZED
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W połowie listopada zakończyła się 
termomodernizacja remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łagoszowie Wielkim. 

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Ro-
bót i Usług Budowlanych BUDREM Sp. z o.o. 
Wykonano docieplenia ścian, elewację, wymie-
niono orynnowanie i obróbki blacharskie. Po-
za tym jest pokrycie dachowe z papy oraz okna 
i drzwi wewnętrzne. Wykonano również gła-
dzie gipsowe i malowanie w garażu. Inwesty-
cja całkowicie odmieniła wygląd zewnętrzny 
obiektu. Całkowity koszt realizacji zadania 
wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 39 tys. 
852 zł z tego 13 tys. zł stanowiły środki pozy-
skane przez Jednostkę OSP, natomiast 26 tys. 
852 zł zostało sfinansowane z budżetu gminy. 

DODATEK INWESTYCYJNY

HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

Cieplej w remizie 

PRZED

We wsi 
będzie 
jaśniej

Z początkiem listopada br. firma Elfaz s.c. 
z Głogowa rozpoczęła prace budowlano-
montażowe mające na celu wykonanie 
oświetlenia ulicznego w Strogoborzycach.

Lampy doświetlą drogi gminne przy zabudowa-
niach oraz skrzyżowanie z drogą powiatową. 
Zgodnie z ofertą wykonawcy koszt realizacji 
wyniesie 112 tys. 550,84 zł i zostanie w pełni 
sfinansowany z budżetu gminy. 

HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK
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Od kwietnia do października 
odrestaurowano ruiny zabytku. 

Wykonawcą prac była firma Damiana 
Kubiaka z Polkowic. W ramach poprawy 
stanu zabytku zostały wykonane prace za-
bezpieczające przed dalszym niszczeniem 
i zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi 
oraz wyprofilowany teren wokół obiektu. 
Przed zabytkowymi ruinami pałacu sta-
nęły również tablice informacyjne o hi-
storii obiektu wraz z wizualizacją stanu 
historycznego. Całkowity koszt wykona-
nia robót wraz z nadzorem wyniósł 984 
tys. 877,66 zł, z czego 500 tys. zł pozyska-
no z PROW 2014-2020.  

HONORATA PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

Prace w pałacu w Jakubowie
PO

PO

PRZED PRZED
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BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

Mikołaj rozdał 
setki paczek
Dnia 13 grudnia 2019 r. w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego odbyły się Mikołajki 
dla dzieci z gminy Radwanice.

Od godziny 16.30 wszyscy uczestnicy Mi-
kołajek mogli skosztować ciasta i napić 
się herbaty oraz kawy w kawiarence przy-
gotowanej przez Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci w Radwanicach. Można było 
również zakupić ozdoby świąteczne wy-
konane własnoręcznie przez wystawców 
na kiermaszu rękodzieła bożonarodze-
niowego. Wszystkim zebranym gościom 

życzenia świąteczne złożył Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury – Bartosz 
Hejmej. Gminne Mikołajki rozpoczął wy-
stęp zespołu wokalno - tanecznego Fraj-
da. Widownia mogła podziwiać taneczne 
umiejętności członków Frajdy. Kolejnym 
punktem programu był występ Klaunów 
Rupert i Rico. Dzieci oraz rodzice zosta-
li zaangażowani w świąteczne zabawy. 
Dzieci wraz z Klaunami tańczyły i śpie-
wały. Ostatnim punktem programu było 
pojawienie się Św. Mikołaja. Wolontariu-
sze wraz z Mikołajem rozdali łącznie oko-
ło 400 paczek.  GOK
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Pobiegli z sercem
To był już XII Bieg ku Pamięci Św. Jana Pawła II. Głównym celem imprezy było uczczenie 
41. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz propagowanie idei aktywnego wypoczynku, 
która była tak bliska papieżowi Polakowi. 
Imprezę otworzyli: prezes Oddziału Gminne-
go TPD Izabela Jokiel oraz wiceprezes Marta 
Tarkowska w towarzystwie starosty polkowic-
kiego Kamila Ciupaka, przewodniczącej rady 
Ewy Flak, wicedyrektor ZSP w Radwanicach 
Alicji Dosiak, proboszcza parafii w Łagoszowie 
Wielkim ks. Jana Szulima oraz prezesa-seniora 
Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach Ma-
riana Kobzdy. Kilka słów do zgromadzonych 
skierowała Elżbieta Stępień, Poseł na Sejm 
RP oraz Elżbieta Szymorek, pracownik Biura 
Poselskiego Ewy Drozd. Podczas powitania 
została również podana informacja o akcji cha-
rytatywnej „Razem dla Weroniki” oraz przed-
stawiono Weronikę i jej rodzinę. Następnie 
odbyły się biegi w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Trasy biegów zostały wyznaczone 
na boisku Orlik oraz na terenie w pobliżu ZSP 
w Radwanicach (głównie polne drogi). Uczest-
nicy startowali w następujących w wielu kate-
goriach. Zdobywcy I miejsc otrzymali puchary 
ufundowane przez władze powiatowe (starosta, 
wicestarosta powiatu polkowickiego), gmin-
ne (wójt) i szefów instytucji, organizacji, firm 
z terenu gminy Radwanice. Biegacze, którzy 
zajęli I, II i III miejsce otrzymali medale, dy-
plomy i nagrody. W zawodach wzięło udział 
ok. 250 osób. Nagrody zwycięzcom wręcza-
li sponsorzy. Każdy uczestnik otrzymał pa-
miątkowy medal, dyplom i drobny upominek. 
Podczas zawodów działała kawiarenka z cie-
płymi napojami oraz domowymi wypiekami. 
Dochód został przeznaczony na akcję chary-
tatywną. Najmłodsi uczestnicy mogli miło 
spędzić czas w „Kąciku Malucha”. Funkcjo-
nowało też stoisko profilaktyczne z ulotkami 
i kolorowankami propagującymi zdrowy styl 
życia. Był również kiermasz z poduszeczka-
mi wykonanymi przez dzieci oraz malowanie 
twarzy i konne przejażdżki. Nad bezpieczeń-
stwem uczestników czuwały jednostki OSP 
z Radwanic i Łagoszowa Wielkiego. Impreza 
odbyła się 12 października.  TPD ODDZIAŁ 
W RADWANICACH

WYNIKI: W Biegu OPEN wzięło udział 17 kobiet i 34 mężczyzn. OPEN 5 km – ko-
biety: I m. – Sara Gościewicz, II m. Anna Chodorowska, III m. Agnieszka Styczyńska; 

mężczyźni – I m. – Mateusz Szczepański, II m. – Robert Walkowiak, III m. - Zbigniew Frydle-
wicz; OPEN 10 km – kobiety: I m. - Paulina Bukowczyk, II m. – Sylwia Przybysz, III m. – Joanna 
Rosicka; mężczyźni: I m. – Mariusz Tokarczyk, II m. – Dominik Komendacki, III m. - Szymon 
Świercz; pozostałe kategorie – 1-2 lata: I m. - Tomasz Żydziak, II m. - Franciszek Wiązek, III. 
m. - Dorian Kołodziej; 3-4 lata: I m. – Katarzyna Skibicka, II m. - Helena Chalaba, III m. - Kornel 
Przybysz; 5-6 lat – dziewczynki: I m. - Natalia Mucha, II m. - Ala Chylarecka, III m. - Gabriela 
Hofmańska; chłopcy: I m. – Paweł Zmysłowski, II m. – Oliwier Szozda, III m. - Jan Jaźwicki; 7-8 
lat – dziewczynki: I m. Alicja Gościewicz, II m. - Nikola Dziedzic, III m. - Patrycja Baszyńska; 
chłopcy: I m. – Miłosz Lelicki, II m. – Szymon Baszyński, III m. - Tomasz Trochanowski; 9-10 
lat – dziewczynki: I m. - Kornelia Szylko, II m. - Klaudia Wójcik, III m. - Karina Rusinko; chłop-
cy: I m. – Bartłomiej Moskwa, II m. - Wojciech Konieczny, III m. - Olaf Bęben-Rzeczycki, 11-13 
lat – dziewczynki: I m. - Julita Hynek, II m. – Wiktoria Korzeniowska, III m. - Hanna Dziuńko; 
chłopcy: I m. – Remigiusz Frankowski, II m. - Dawid Polak, III m. - Sebastian Mietliński; 14-
16 lat – chłopcy: I m. - Jakub Bagiński, II m. - Kamil Kulon, III m. – Seweryn Przygodzki; 17-19 
lat – chłopcy: I m. - Dominik Nawrocki, II m. - Bartłomiej Mietliński, 20-29 lat – kobiety: I m. 
– Monika Małyniak, II m. - Daria Swatek; mężczyźni: I m. – Mateusz Szczepański; 30 - 39 
lat – kobiety: I m. - Agata Trawińska, II m. - Sara Gościewicz, III m. - Paulina Bukowczyk; 
mężczyźni: I m. – Wojciech Ziemnik, II m. - Robert Kapiec; 40-49 lat – mężczyźni: I m. - Do-
minik Kimendacki, II m. - Zbigniew Frydlewicz, III m. - Stanisław Róg; 50-59 lat – kobiety: I 
m. – Beata Kowalska; mężczyźni: I m. - Jan Różycki; II m. - Andrzej Kucab; 60+ – kobiety: I 
m. - Stanisława Kucab; mężczyźni: I m. - Jerzy Kubiak, II m. - Tadeusz Perłakowski; III m. – 
Waldemar Walkowiak; Nordic walking – Do 50 lat – kobiety: I m. - Agnieszka Frydlewicz, II 
m. - Katarzyna Stefan; mężczyźni – I m. - Jakub Stefan; powyżej 50 lat – kobiety: I m. - Beata 
Kowalska; mężczyźni: I m. – Piotr Siwak; Bieg bez barier – dzieci: I m. – Aleksandra Miklarz, 
II m. - Gabriela Szymańska; sztafeta rodzinna – I m. - Monika Małyniak z rodziną; II m. - Jo-
anna Bęben-Rzeczycka z rodziną, III m. – Daria Swatek z rodziną.

Organizatorem biegu był oddział gminny Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci w Radwanicach. Patronat 
nad biegiem objął starosta powiatu polkowickie-
go Kamil Ciupak. Partnerami imprezy byli: Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach, Rada Ro-
dziców przy ZSP w Radwanicach, Gminny Ośrodek 
Kultury w Radwanicach, OSP Radwanice i Ła-
goszów Wielki, Stowarzyszenie „Pomagamy Ra-
zem”, Rada Sołecka Wsi Lipin. Główni sponsorzy 
to: Starostwo Powiatowe w Polkowicach, Urząd 
Gminy w Radwanicach , Szkoła Podstawowa im. M. 
Konopnickiej w Buczynie. Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Radwanicach, Volkswagen Motor 
Polska Sp. z o.o., Fundacja „Porozumienie Wzgórz 
Dalkowskich”, Rada Sołecka Wsi Radwanice. 

LUDZIE I WYDARZENIA
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 ZA NAMI XIII HUBERTUS W JAKUBOWIE

Zawody, piękne konie 
i atrakcje dla całej rodziny 

To były dwa październikowe dni 
świetnej zabawy. 

W pierwszym dniu odbyły się towarzy-
skie zawody w skokach przez przeszkody 
oraz po raz pierwszy w historii Hubertu-
sa Mistrzostwa Ligi NBHA. W niedzielę 
(6.10.) nastąpiło oficjalne otwarcie, któ-
rego dokonał wójt gminy Radwanice Pa-
weł Piwko oraz prezes stowarzyszenia 
„Koń i Człowiek” Paweł Chrobak. Swoją 

obecnością wydarzenie uświetnili m.in. 
senator Dorota Czudowska, posłanki: Ewa 
Drozd i Ewa Szymańska, starosta powia-
tu polkowickiego Kamil Ciupak, a także 
wójtowie okolicznych gmin, przedstawi-
ciele instytucji, sponsorów i partnerów. 
Drugi dzień zawodów rozpoczęły kon-
kurencje western i rodeo. Odbył się m.in. 
slalom między beczkami, między tyczka-
mi oraz wyścig o butelkę whiskey. Na za-
kończenie zawodów tradycyjnie odbyła się 

Gonitwa za lisem. W tym dniu można by-
ło również zdać krew i podziwiać wysta-
wę motocykli. Oprócz zawodów konnych, 
podczas imprezy nie zabrakło strefy za-
baw dla dzieci, smacznego lokalnego jadła 
ze stoiska Sołectwa Jakubów oraz stoisk 
gastronomicznych. Można było zaopa-
trzyć się również w miody, naturalne soki, 
syropy oraz rękodzieło. Publiczność bawił 
znany i lubiany w regionie DJ Mateusz Ży-
ta.  RED



IV KWARTAŁ 2019 43

LUDZIE I WYDARZENIA

Nadzieja w kolorze żonkili
Zaczęliśmy przygotowania do akcji 
„Żonkilowe Pola Nadziei”. 

Akcja po raz pierwszy odbyła się podczas 
spotkania „Juniorzy –Seniorom”. Wte-
dy nasi wolontariusze sprzedawali wła-
snoręcznie wykonane żonkile. Dochód 
przeznaczyliśmy na budowę Hospicjum 
w Głogowie W tym roku postanowiliśmy 
sami wyhodować żonkile. Dlatego 24 paź-
dziernika grupa wolontariuszek spotkała 
się na skwerze przy „małej szkole”. Tu-
taj pod czujnym okiem pań – Izy, Marty 
i Martyny – dziewczyny posadziły 100 
żonkili. Cebulki zakupił oddział gminny 
TPD w Radwanicach. Ziemię pod upra-
wę przygotował pan Piotr, a cennych rad 
ogrodniczych udzieliła pani Zosia. Dzię-
kujemy! Mamy nadzieję, że na wiosnę 
pięknie zakwitną i obudza nadzieję w nie-
jednym sercu.  RED

Uroczystość miała miejsce w niedzielę 
(6.10.) w Legnickiej Akademii Rycerskiej, 
na której wystąpiło wielu znanych arty-
stów. Krzyż Kresowy przyznawany jest 
za popularyzowanie i utrwalanie pamięci 
o ludziach i ich czynach w walce o niepod-
ległość Polski podczas II wojny światowej, 

nadany przez Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych, Środowi-
sko Żołnierzy Polskich Oddziałów Samo-
obrony z Kresów Południowo- Wschodnich 
II RP i Radę Krajową Środowiska Żołnie-
rzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kre-
sów Południowo-Wschodnich II RP.  RED

Proboszcz z Krzyżem Kresowym 
Ksiądz Jan Szulim, proboszcz parafii pw św. Michała Archanioła 
w Łagoszowie Wielkim, odebrał z rąk Tadeusza Samborskiego, prezesa 
Stowarzyszenia Kulturalnego Krajobrazy, Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej 
Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Barbara Guszała jest mieszkanką 
gminy Radwanice. Oprócz tego, 
że pani Barbara jest mamą i babcią, 
jest również poetką. 

Chociaż sama się tak nie nazywa, to za-
sługuje na tytuł wybitnej poetki, bo rzad-
ko można spotkać tak pozytywną i ciepłą 
osobę, a przy tym niezwykle uzdolnioną. 
Pisze przepiękne wiersze, których tema-
tyką jest głównie natura i otaczająca nas 
przyroda. Jest również fanką muzy-
ki poważnej oraz maluje obrazy i pi-
sze teksty piosenek. Śpiewa również 
w zespole Swojacy. 

Zaczęła znowu
Pani Basia odkryła talent do pisania 
wierszy w wieku 16 lat. Była to ta-
ka potrzeba pisania. Były to wiersze 
młodzieńcze o miłości, przyrodzie, 
przyjaźni. Przez wiele lat talent po-
etycki pani Basi został zepchnięty 
na dalszy plan. Poprzez domowe obo-
wiązki takie jak: opieka nad dziećmi, 
mąż czy uprawa pola nie było ani cza-
su, ani siły na pisanie wierszy. Zosta-
ło czytanie, które towarzyszy pani Basi 
od zawsze i bez którego nie jest w sta-
nie chyba normalnie funkcjonować. 
Po śmierci swojego męża pani Basia 
znowu zaczęła pisać. Jak sama wspo-
mina „poczuła wewnętrzny żal, smutek 
po śmierci ukochanej osoby”. Najpierw 

„Otchłań”
Morze to głębia i otchłań szeroka,

Morze to fale bijące o brzeg, to przypływ 

i odpływ jak myśli człowieka,

ten ciągły pośpiech i naprzód bieg.

Cudownie stanąć nad brzegiem morza,

wsłuchać się w szum, i krzyki mew,

zamknąć oczy i biec wyobraźnią,

gdzieś hen daleko na drugi brzeg.

Tak wiele ludzi na plaży przebywa,

A ja samotna z myślami hen.

Stoję nad brzegiem, ale szczęśliwa,

Nikt nie odgadnie mych marzeń, ja wiem

„Wrzosy”
Wrzosy już się ścielą w sosnowy lesie.Osłaniają brzegi duktów brzozowych.W to właśnie miejsce człowieka niesie,By doznać wrażeń cudownych, nowych.

Wrzos to maleńki niepozorny kwiatek.Wysmagany wiatrem, przez deszcz zasilanyUdręczony słońcem, a tak naprawdę Jest bardzo silny i niepokonany.
Zerwij mi wrzosów bukiecik mały,który zasuszę sobie wazonie. W najważniejszym miejscu odtąd będą stały na środku stołu u mnie w salonie.

Zimą, gdy przyjdą długie wieczoryI zacznę tęsknić za piękną jesienią,Spojrzę na wazon z wrzosami od Ciebie,A te drobne kwiatki w twój uśmiech się przemienią.

były to wiersze smutne, z którymi autor-
ka nie chciała się z nikim dzielić. A potem 
pojawiły się wiersze związane z naturą, 
lasem, przyrodą. 

Pozytywny przekaz 
Sama mówi o sobie, że jest „melancho-
liczką, artystyczną duszą”. Wiersze które 
pisze pani Basia są wesołe, bardzo przy-
jemnie się je czyta. Dotyczą tego, co nas 
otacza dzięki temu każdemu przypadną 
do gustu. 

W swojej kolekcji ma około 40 wierszy. 
Pani Basia jest osobą wesołą, otwartą po-
zytywnie nastawioną do życia i do świa-
ta. I właśnie ten optymizm jest widoczny 
w jej twórczości. Możemy być dumni, 
że pani Basia jest mieszkanką naszej gmi-
ny! 

Pasje naszych 
mieszkańców

Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców gminy 

Radwanice do podzielenia 
się swoimi pasjami . Rozpo-

czynamy cykl wywiadów 
z mieszkańcami gminy. 
Wszystkich „mieszkań-

ców z pasją” zapraszamy 
do kontaktu z Martą Za-

krzewską pok. nr 7 Urząd 
Gminy Radwanice lub pod 

nr. tel. 76 759 20 19

MARTA ZAKRZEWSKA
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Kolekcjonuje jednoślady, 
militaria i nie tylko...
Pan Władysław Przybysz 
jest mieszkańcem Łagoszowa 
Wielkiego i miłośnikiem 
motocykli. W swojej kolekcji ma 
ich około 60. 

Dzięki niemu większość z nich odzy-
skała drugie życie. Sam wszystko roz-
biera, piaskuje, a następnie maluje. 
Praca przy jednej maszynie pochła-
nia bardzo dużo czasu, nawet kilka 
tygodni. Największym problemem 
jest brak dostępnych części. Motocy-
kle pana Władysława pochodzą z róż-
nych źródeł. Niektóre są odzyskane ze 
złomowiska, inne natomiast kupione 

od znajomych. Pasja pana Władysława trwa 
nieprzerwanie od 40 lat! Pomimo tego czasu, 
wciąż można zauważyć błysk w oku, kiedy opo-
wiada o motorach. Swojej pasji poświęcił całe 
swoje dorosłe życie. Czy jest ktoś, kto odziedzi-
czy po nim tę kolekcję? – Tak naprawdę, to nie 
wiem. Chciałbym, aby moje wnuki podziela-
ły moją pasję, ale niestety nie interesują się 
motocyklami – mówi z przykrością pan Wła-
dysław. Sam jeździ również na zloty motocy-
klowe. Teraz już nie zawsze motorem, częściej 
samochodem, bo jak mówi – w pewnym wie-
ku już mężczyzna nie powinien jeździć jedno-
śladem. Pan Władysław ma również pokaźną 
ilość literatury dotyczącej starych motocykli. 
Pomimo ogromnego doświadczenia i erudycji, 
jaką posiada pan Władysław, cały czas czyta 
i pogłębia swoją wiedzę w dziedzinie motocy-
kli. Mieszkaniec naszej gminy oprócz starych 
motocykli, traktorów, silników, kolekcjonuje 
również militaria. Tematyką militariów pan 
Władysław zainteresował się poprzez opo-
wieści swojego ojca. W swojej kolekcji ma np. 
mundur rosyjskiego kapitana, wojskowy ubiór 
żołnierza Bundeswehry, mundur funkcjonariu-
sza ZOMO. Wszystkie militaria, które posiada, 
pan Władysław kupuje od ludzi, jeździ na zloty 
do Międzyrzeckiego Rejon Umocnionego, gdzie 
poznaje innych pasjonatów. Po krótkiej rozmo-
wie z panem Władysławem można mu tylko po-
zazdrościć pasji, z jaką mówi o swojej pokaźnej 
kolekcji. Kiedy zaczyna mówić o motocyklach, 
widać radość i chęć podzielenia się swoim za-
miłowaniem do motocykli i militariów. 
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Nasza szopka
Roman Kawałko uczestniczył 
w wyjeździe studyjnym. 
Był jednym z 24 sołtysów z dwóch 
województw. 

Wyjazd zorganizowała Komisja Eu-
ropejska. Sołtys Radwanic w trakcie 
pobytu w Brukseli (30.09-2.10.2019) 
wziął udział w szeregu wykładów do-
tyczących między innymi: rozwo-
ju obszarów wiejskich po 2020 roku, 
aktualnych wyzwań UE, roli KE jako 
politycznego organu wykonawczego, 
zintegrowanych inwestycji terytorial-
nych, systemu tworzenia prawa rolne-
go UE.  RED

Sołtys w Brukseli

Od połowy grudnia br. pierwszy 
raz w historii naszej gminy 
mieszkańcy mogą podziwiać 
Szopkę Bożonarodzeniową, która 
usytuowana jest przy ul. Głogowskiej, 
w jednym z najbardziej uczęszczanych 
miejsc Radwanic. 

Drewnianą szopkę o wysokości ponad 4 me-
trów zdobi 15 pięknych, niemal naturalnych 
rozmiarów, ręcznie malowanych figur wy-
konanych z masy żywicznej. Mamy nadzie-
ję, że pojawienie się szopki w naszej gminie 
podkreśla niezwykłość Świąt Bożego Naro-
dzenia, umila ten okres nie tylko najmłod-
szym mieszkańcom gminy, ale również 
gościom odwiedzającym i wszystkim miesz-
kańcom. 

Osią głównej dyskusji tegorocznego 
kongresu była szeroko pojęta 
tematyka ochrony środowiska. 

Realizacja gminnych zadań w tym zakre-
sie jest coraz bardziej złożona i kosztowna. 
Ciągłe dopracowywanie regulacji związa-
nych z gospodarką odpadami komunal-
nymi, przy równoczesnym gwałtownym 
wzroście kosztów, susza i jej konsekwen-
cje (m.in. zaopatrzenie w wodę), nieroz-
wiązane problemy z gospodarką ściekową, 
wzrost cen energii – to tylko niektóre 
z problemów, z którymi zmagają się miesz-
kańcy gmin. Zagadnienia te są ważne 
dla mieszkańców, mają wpływ na jakość 
życia na obszarach wiejskich. Pomimo 
wieloletnich wysiłków i istotnych osią-
gnięć związanych z ochroną środowiska, 
przed nami ciągle stoją duże wyzwania. 
Po ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego, na któ-
rym omawiana była sytuacja finansowa 
samorządów terytorialnych, podjęliśmy 
decyzję o przeprowadzeniu na kongresie 
specjalnej debaty o finansach gminnych, 
szczególnie mając na uwadze m.in. plano-
wane zmniejszenie dochodów z podatku 
PIT, szybki wzrost wydatków bieżących, 
finansowanie podwyżek nauczycieli. 
Głównym celem naszego spotkania było 
wsparcie gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich w obszarach poruszanych podczas 
kongresu, poprzez przybliżenie aktualnej 

wiedzy o przyjmowanych i planowanych 
zmianach legislacyjnych w tym obsza-
rze, wymianę doświadczeń pomiędzy 
uczestnikami, przyjęcie wniosków, któ-
re mogą pomóc ministerstwom i instytu-
cjom do wypracowania jeszcze bardziej 

efektywnych i dopasowanych do specyfi-
ki obszarów wiejskich regulacji i niezbęd-
nych działań wspierających. W spotkaniu 
uczestniczyli weójt gminy Radwanice Pa-
weł Piwko oraz przewodnicząca rady gmi-
ny Ewa Flak.  

Byliśmy na XIX 
Kongresie Gmin 
Wiejskich RP

MARTA ZAKRZEWSKA 

H. PERŁAKOWSKA-LESZCZAK

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Radwanicach przystąpiła 
do wieloletniego programu 
„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” na lata 2016-2020. 

N a s z a  b i b l i o t e k a  o t r z y m a ł a 

dofinansowanie w kwocie 4200 zł na za-
kup nowości wydawniczych ze środków 
finansowanych przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Dodatkowe 
środki zostały przeznaczone na uzupeł-
nienie księgozbioru oraz zwiększenie je-
go atrakcyjności. 

Narodowe czytelnictwo
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Niepodległej 
stuknęło już 101 lat! 

Wieńce złożyli wójt Pawła Piwko oraz prze-
wodnicząca rady Ewa Flak. Podczas 
składania kwiatów obecna była rów-
nież Gromada Zuchów Odważne Słoni-
ki. O godz. 11 rozpoczęła się msza św., 
w której wzięli udział mieszkańcy gmi-
ny, poczty sztandarowe: OSP, Szkoły Pod-
stawowej w Buczynie, Zespołu Szklono 

– Przedszkolnego w Radwanicach oraz Gór-
nicy z Radwanic. Po mszy zaproszono 
seniorów i gości do Zespołu Szklono-Przed-
szkolnego, gdzie uczniowie przygotowali 
inscenizację, w której w symboliczny spo-
sób pokazali moment utraty niepodległo-
ści przez Polskę za sprawą trzech zaborców. 
Zorganizowana uroczystość stała się okazją 

do poznania historii, skłoniła do refleksji 
i zadumy. Po oficjalnych uroczystościach 
seniorzy oraz goście zostali zaproszeni 
na obiad i słodki poczęstunek. Najstarsi se-
niorzy – pani Melania Kieleczawa z Radwa-
nic oraz pan Piotr Mikulak z Buczyny 
– otrzymali od wójta Pawła Piwko bukiety 
kwiatów. 

Uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się 
złożeniem kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

MARTA ZAKRZEWSKA

Na zdjęciu wójt Paweł Piwko 
z Piotrem Mikulakiem z Buczyny.
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Buczusie 
na podium 

Nasz kolejny sukces! Tym razem 
na Turnieju Tańca „Roztańczona 
Legnica”. Buczusie zdobyły II 
miejsce. 

Do 1. edycji „Roztańczonej Legnicy” zgłosi-
ło się blisko 800 uczestników z całej Polski. 
Niesamowita przygoda, nowe doświadcze-
nia i nasze cudowne tancerki, które dały 
z siebie wszystko. Przez 11 godzin w kilku 
kategoriach wiekowych wystąpiło kilka-
dziesiąt formacji tanecznych, między innymi 
z Wałbrzycha, Brzegu, Legnicy, Świebodzic 

Zbiórka dla Burka

W październiku w naszej szkole 
trwała akcja „Zbiórka dla Burka”. 
Dzieci przynosiły koce, poduszki, 
karmę i zabawki dla zwierząt. 

Wolontariusze z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Radwanicach 25 paździer-
nika wyruszyli z ogromną ilością darów 
do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we 
Wróblinie Głogowskim. Podopieczni schro-
niska przywitali nas radosnym szczekaniem. 
W oku niejednej wolontariuszki zakręciła się 
łza, a opiekunki wycieczki słyszały: „Dla-
czego ludzie wyrzucają psy? „Proszę pani, 
wszystkie wzięłabym do domu”. Dzieci cie-
szyły się, że pieskom, dzięki przywiezionym 

darom, będzie cieplej zimą, ale mówiły też, 
że nic nie zastąpi im ciepła domu. Ogrom-
ną radość wolontariuszom sprawił spacer 
z podopiecznymi schroniska. Niektórzy tra-
fili na trudnych towarzyszy spaceru, któ-
rych energia rozpierała, ale na szczęście 
w chwili utraty sił można było przekazać 
pieska komuś innemu. Ta wizyta z pewno-
ścią na długo pozostanie w pamięci i sercach 
jej uczestników. Nie zapomnimy o naszych 
nowych czworonożnych przyjaciołach. A 
może po tym wyjeździe któryś z nich trafi 
do domu wolontariuszki czy wolontariusza? 
Akcję koordynowały: Izabela Jokiel, Ce-
cylia Łakomiec i Marta Tarkowska.  ZSP 
W RADWANICACH

i z wielu innych dużych miast w tym nasza 
Buczyna. Już na samym turnieju towarzy-
szyły nam ogromne emocje, stres, moty-
wacja, ale także uśmiech od ucha do ucha! 
Pomimo zmęczenia dziewczyny pełne ener-
gii i satysfakcji z tego co robimy wróciły 

z jeszcze większą motywacją do ćwiczeń. 
A już od następnych zajęć bierzemy się 
za przygotowanie nowych układów do ko-
lejnych konkursów. Każda z grup zaprezen-
towała się świetnie i spisała się na medal. 
Wielkie brawa dla nich!  SP BUCZYNA
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Państwo Stykowscy z Radwanic 
przeżyli wspólnie już 55 lat! 
25 listopada obchodzili kolejną 
rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego. 

Dzięki gościnności szanownych jubi-
latów mieliśmy okazję powspominać 
ich najmilsze, jak i te trudniejsze chwi-
le, które przeżyli razem od momentu, 

gdy zdecydowali się wspólnie iść przez 
życie. Ta przemiła para udowadnia, 
że gdy pracuje się nad związkiem to mi-
łość może trwać niezmiennie. War-
to o tym mówić w czasach, kiedy coraz 
częściej dochodzi do rozwodów. War-
to jednak pamiętać, że zawarcie mał-
żeństwa to jedno z najważniejszych 
wydarzeń w życiu człowieka. Złożona 
przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą 

na dobre i złe, w zdrowiu i chorobie, cho-
ciaż przeciwności w życiu bywa wiele: 
i tych rodzinnych, i materialnych, a czę-
sto i zdrowotnych. Jednak, jak widać: 
jest to możliwe… Życzymy zatem Wam, 
Drodzy Jubilaci, dalszych wspólnych lat 
w zdrowiu i pomyślności, spokoju i życz-
liwości ludzkiej, a także tego abyście 
doczekali wspólnie kolejnych pięknych 
jubileuszy. 

Wójt gminy Radwanice serdecznie 
zaprasza do udziału w konkursie 
fotograficznym: „Zima w gminie 
Radwanice”

Aby wziąć udział w konkursie, wystar-
czy zrobić dwa zdjęcia najładniejszych, 
waszym zdaniem, miejsc w gminie i wy-
pełnić kartę zgłoszenia. Zrobione zdjęcia 
w formie wydrukowanej należy dostar-
czyć do Urzędu Gminy w Radwanicach 
osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gmi-
ny Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 
Radwanice z dopiskiem „Zima w gmi-
nie Radwanice”. Oprócz tego należy do-
starczyć zdjęcia w formie elektronicznej 
w formacie jpg, na nośniku przenośnym 
(pendrive, cd) lub na email: sekretariat@
radwanice.pl. Ocenie podlegać będą: wpi-
sanie się w tematykę konkursu, powiąza-
nie tematyki zdjęcia z Gminą Radwanice 
ekspresja emocji zawartych w obrazie, 
samodzielność, pomysłowość i oryginal-
ność.  RED

Szmaragdowa 
rocznica 

MARTA ZAKRZEWSKA

MARTA MŁODECKA

Konkurs 
fotograficzny! 

mailto:sekretariat@radwanice.pl
mailto:sekretariat@radwanice.pl
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Jakubowo na ludowo 
po raz pierwszy
W Sołectwie Jakubów odbył się 
koncert „Jakubowo na ludowo”. 
Organizatorami wydarzenia 
byli: Radwanicki Klub Seniora 
„Optymiści”, Stowarzyszenie 
Wzgórza Dalkowskie oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Radwanicach. 

Celem wrześniowego koncertu (14.09.) 
było promowanie lokalnej kultury, pod-
trzymywanie tradycji kultury ludowej, 
historii regionu oraz integracja i ak-
tywizacja społeczności lokalnej. Or-
ganizatorzy zapewnili wiele akcentów 

folklorystycznych. Na scenie wystąpi-
li Zespół Folklorystyczny „Sasanka” 
z Rudnej, Zespół Folklorystyczny „Swo-
jacy” z Zagrodna, Zespół Folklorysyczny 
„Echo” z Chocianowca, Zespół Ludowy 
„Podolanki” z Nowej Wsi Lubińskiej. 
Na scenie zaprezentował swoje walo-
ry artystyczne Zespół Folklorystyczny 
„Swojacy” z Radwanic, który świętuje 
w tym roku swoje 20. urodziny. Impre-
zę oficjalnie otworzył Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Radwanicach 
Bartosz Hejmej, który przywitał przy-
byłych gości, wygłosił słowo wstępne 
oraz podziękował wszystkim osobom 

zaangażowanym w organizację wyda-
rzenia. Niedaleko sceny swoje prace pre-
zentowali lokalni artyści i rękodzielnicy: 
Justyna Białowąs, Janina Korobczak, 
Ewa Sobera, Irena Kasprzak, Halina We-
tepna, Marian Mikoś, Marian Kobzda, 
Janusz Frankowski, Piotr Korobczak, 
Lilianna Mielnik, Urszula Paradowska. 
Została zorganizowana również wysta-
wa poświęcona wieloletniej twórczości 
Zespołu Folklorystycznego z Radwanic. 
Dziękujemy serdecznie mieszkańcom 
oraz przybyłym gościom za ten czas spę-
dzony z muzyką, przyjazną atmosferę, 
za piękne gratulacje i dobre słowa.  GOK

Rodzinnie w ośrodku kultury  W październiku oraz listopadzie 
w Gminnym Ośrodku Kultury 
odbyły się „Warsztaty rodzinne”, 
na których zostały wykonane 
woreczki na owoce oraz świece 
zapachowe. 

Jest to nowa oferta edukacji kulturalnej, 
której celem jest poznawanie i odkry-
wanie tworzenia pięknych dzieł przez 
dziećmi wspólnie z rodzicami. Warszta-
ty odbywają się w każdą ostatnią środę 
miesiąca i trwają około półtorej godziny. 
Treść warsztatów jest bardzo zróżnicowa-
na - dzieci i dorośli są zapraszani do róż-
norakich aktywności, takich jak zajęcia 
manualne, plastyczne, zabawy ruchowe 
i zręcznościowe. Dzięki rodzinnej atmos-
ferze i koleżeńskiej współpracy, między 
uczestnikami zajęć wzmacniają się po-
zytywne relacje oraz poczucie wspólnego 
sukcesu. Na następne warsztaty GOK za-
prasza 29 stycznia, na godz. 16.30.  GOK
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Zaśpiewali Ojczyźnie 

Naukowo 
w GOK-u
Od połowy listopada ruszył nowy 
cykl zajęć w GOK-u – Warsztaty 
naukowe. Jest to propozycja 
warsztatów łączących: robotykę 
i programowanie; projektowanie 
i druk 3D, eksperymenty 
chemiczne. 

Istnieje jeszcze możliwość dołącze-
nia do grupy starszej (dzieci w wieku 
8-11 lat) i trwa nabór do grupy młodszej 
(dzieci w wieku 6-7 lat). Zajęcia są od-
płatne i odbywają się raz w tygodniu: 
godz. od 16.00 do 17.30 grupa starsza, 
godz. od 17.45 do 18.30 grupa młodsza. 
W sytuacji, gdy uzbiera się odpowiednia 
ilość chętnych, czyli min. sześć osób. 
Warsztaty prowadzone są przez zespół 
młodych, wykwalifikowanych oraz za-
angażowanych instruktorów. Już dziś 
warto zapisać swoje dziecko na warszta-
ty, które rozwijają kompetencje nauko-
wo-techniczne, tak ważne dzisiejszym 
świecie.  GOK

Chór „Rybałci” prowadzony 
przez Aleksandrę Stramę wziął 
udział w uroczystym koncercie 
„Wielkopolska Śpiewa Niepodległej” 
w Miejskiej Górce. 

Było to jedno z wydarzeń muzycznych za-
planowanych w ramach stulecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Podczas 
listopadowego koncertu (10.11.) wykonywa-
ne były utwory wyłącznie kompozytorów 
polskich, które przekazywane z pokole-
nia na pokolenie, są świadectwem historii 
i sprawdzianem tożsamości narodowej. Aby 
dać wyraz dbałości następnych pokoleń 
o zachowanie najcenniejszych dóbr kultu-
ry i tradycji narodowej, w koncercie wzięły 
udział chóry dziecięce Projektu Akademia 
Chóralna – Śpiewająca Polska oraz chóry 
dorosłe zrzeszone w Wielkopolskim Związ-
ku Chórów i Orkiestr, zespół folklorystycz-
ny „Orlanie” z Jutrosina i Orkiestra Dęta 
Miejska Górka. Łącznie na scenie wystą-
piło prawie 350 wykonawców. Koncert był 
cudownym przeżyciem zarówno dla wystę-
pujących jak i słuchaczy i pozostanie nieza-
pomniany.  GOK
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Jesienne spotkanie 
z „Animkiem” 
pełne wrażeń

W ramach jesiennej edycji 
„Animka” Gminny Ośrodek Kultury 
w Radwanicach przy wsparciu 
finansowym Fundacji KGHM Polska 
Miedź oraz Urzędu Gminy Radwanice 
w okresie od 1 października do 30 
listopada 2019 roku otworzył pięć 
świetlic wiejskich.

Realizacja zadania poprzedzona była 
kampanią informacyjną oraz promują-
cą. Na drodze ogłoszenia wyłonionych 
zostało pięć osób, które pełniły funk-
cje „animkowych animatorów”. Kadra 
instruktorska GOK-u współpracowała 
z animatorami w zakresie zbudowania 
oferty programowej dla każdego z sołectw 
z osobna oraz służyła pomocą i wsparciem 
merytorycznym.

Warsztaty, warsztaty 
Na świetlicach wiejskich : w Jakubo-
wie, Kłębanowicach, Sieroszwicach, 
Buczynie oraz Przesiecznej odbywały się 
warsztaty, spotkania integracyjne i za-
bawy tematyczne prowadzone przez lo-
kalne animatorki i działaczki społeczne. 
Warsztaty stwarzały możliwość udziału 
w różnorodnych propozycjach edukacji 
kulturalnej zarówno dzieciom jak i do-
rosłym. Odbyły się m.in warsztaty two-
rzenia karmników, jesiennych pejzaży 
malowanych darami lasu, pajączków hal-
loweenowych, ozdób z gliny i kolorowego 
papieru, czy koralikowe ozdoby. 

Gry planszowe również
W ramach projektu nie zabrakło również 
Turnieju Gier Planszowych, spotkania 
informacyjnego dla kobiet, czy zabawy 
Andrzejkowej, na której bawiły się całe 
rodziny. Część warsztatów poświęcona 
była tematyce Świąt Bożego Narodze-
nia. Dzieci wraz z rodzicami wykonali 
aniołki, stroiki, ozdoby choinkowe a tak-
że dekorowali pierniczki. Jesienna edycja 
ANIMKA cieszyła się dużym zaintereso-
waniem wśród społeczności lokanej. Łącz-
nie w projekcie uczestniczyło ok. 120 osób. 
 GOK
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Co słychać w naszej 
bibliotece?

Twórcze spotkanie 

„Życie 
wierszem 
malowane”

To było wrześniowe spotkanie 
autorskie (26.09.) z piosenkarzem, 
kompozytorem, autor nastrojowych 
piosenek, scenarzystą i reżyserem 
spektakli muzycznych 

Tomasz Szwed to również psychotera-
peuta, ale także autor książek „Klini-
ka Małych Zwierząt w Leśnej Górce” 
oraz „Jesień i Zima w Klinice Małych 
Zwierząt w Leśnej Górce”. Uczestni-
cy, uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Buczynie, poznali pacjentów pewnej 
leśnej kliniki. Autor opowiadał, w co się 
bawią zwierzęta, jakie mają przygody i co 
im dolega. Było dużo śmiechu, wspól-
ne śpiewanie piosenek i przyrodnicze 
zabawy. Spotkanie sfinansowała Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna w Po-
lkowicach. 

W piątek 25 października 
w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Radwanicach, odbył się 
wieczorek poetycki Pani Barbary 
Guszały, naszej lokalnej poetki . 

Pani Basia ma wiele ukrytych talentów 
malarstwo, śpiew, a od kilku lat pisanie 
wierszy. Podczas spotkania zaprezentowa-
ła część swojej malowniczej twórczości, 
piękne opisy przyrody, wiersze o tęsknocie 
i przemijaniu. Wiesze czytane były przez 
samą poetkę oraz Panie z Radwanickiego 
Klubu Seniora „Optymiści z Radwanic„. 
To był pięknie spędzony czas poezją. 

W Bibliotece odbyło się spotkanie 
z ilustratorką Magdaleną 
Kozieł-Nowak. 

Uczniowie klasy 3 twórczo podeszli do za-
dania, uruchomili swoją wielką wyobraź-
nię i stworzyli wielobarwny i niesamowity 
pociąg. Dowiedzieli się o pracy ilustratora, 
a niektórzy sami zapragnęli zostać ilustra-
torami książek dla dzieci. Oczywiście był 
też czas na serię pytań do naszego gościa: 
skąd bierze pomysły lub z której książki 
przez siebie zilustrowanej jest najbardziej 
dumna… Dziękujemy pani Magdalenie 
Kozieł-Nowak za tak twórcze spotkanie. 
Spotkanie to odbyło się 22 października 
i dzięki wsparciu finansowemu Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polko-
wicach. 

Z Tomaszem 
Szwedem
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
od września działa Gromada 
Zuchowa na czele z drużynową 
druhną Martą Tarkowską. 

Pasowanie Gromady miało miejsce pod-
czas inauguracji ogólnopolskiej akcji 
„Przerwany marsz”. Świadkami ceremo-
nii, która odbył się 2 września, były dzie-
ci wojny, wyjątkowi ludzie, o ciepłych 
sercach. 

Powrót do tradycji
Pasowania dokonał hm. Krzysztof Sta-
chów, Komendant Hufca ZHP w Gło-
gowie. Szkoła kontynuuje nie tylko 

przerwany 80 lat temu marsz, ale również 
tradycję tej placówki, w którą wpisane 
było harcerstwo. Po 30 latach ponownie 
powitano 1. Gromadę Zuchową Odważ-
ne Słoniki. Takie działania mają na celu 
wszechstronny rozwój naszych uczniów. 
Aby rozwój harcerstwa w tej szkole i gmi-
nie pomógł w wychowaniu ku wartościom 
naszego małego społeczeństwa. Harcer-
stwo to działanie z pasją, wspieranie roz-
woju innych, zmienianie świata na lepsze. 

Już działają 
Już listopadzie (9-11.11.) odbył 6. Zlot 
Hufca ZHP Głogów TWIERDZA, a te-
goroczną tematyką biwaku była historia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 1. 
Gromada Zuchowa Odważne Słoniki zdo-
była pierwsze miejsce. Zuchy wykazały się 
dużą wiedzą o ojczyźnie, jak również po-
mysłowością i sprytem. Tegoroczny zlot 
na długo pozostanie w ich pamięci. 11 li-
stopada z kolei Gromada odbyła pierw-
szą służbę w naszej gminie, pełniła wartę 
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego jak również uczestniczyła w uro-
czystej mszy św. Oprócz tego Gromada 
Zuchowa odwiedziła wójta Pawła Piwko. 
Celem wizyty było podziękowanie za po-
moc i wsparcie w umundurowaniu Groma-
dy.  RED

Znowu mamy zuchy!

Nasi uczniowie wzięli udział w akcji 
zainicjowanej przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej „Szkoła 
Pamięta”. 

Przedstawiciele samorządu uczniowskie-
go z opiekunami: Agatą Juda i Danutą 
Malinowską, a także z uczniami klas I- 
VIII wraz z przedstawicielami organizacji 
działających na terenie szkoły, tj. Szkol-
nego Klubu Wolontariatu- „Dobroczynki 
z Buczynki”, szkolnego koła TPD – łącz-
nie około 40 osób – udali się na Cmen-
tarz Parafialny w Buczynie, by odwiedzić 
miejsca pamięci i zgłębić historię osób 
zmarłych, które odcisnęły swój ślad 
w lokalnej społeczności. Uczniowie za-
trzymali się przy grobach zmarłych pra-
cowników, wieloletniego dyrektora naszej 
szkoły śp. Stanisława Wardzały, nauczy-
cieli oraz uczniów naszej szkoły, zapalili 

znicze oraz zmówili krótką modlitwę 
w ich intencji. Zapalono również zni-
cze pod krzyżem cmentarnym w inten-
cji zmarłych pracowników, nauczycieli 
i uczniów, którzy pochowani są na innych 
cmentarzach. Był to czas pełen wzru-
szeń, zadumy i była to okazja do prze-
prowadzenia prawdziwej żywej lekcji 

historii. Tradycją naszej szkoły jest rów-
nież pielęgnowanie pamięci o zmarłych 
nauczycielach i pracownikach poprzez 
wyeksponowanie tablicy upamiętniającej 
postaci związane z naszą placówką w ho-
lu szkoły, przy której można się w każdej 
chwili zatrzymać i przywołać wspomnie-
nia.  SP W BUCZYNIE

Szkoła pamięta
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Płomień Radwanice oraz LZS 
Buczyna mają powody 
do zadowolenia. Jedni dobrze radzą 
sobie w klasie okręgowej, drudzy 
do niej zmierzają. 

Płomień Radwanice jesienią przeplatał 
dobre mecze tymi słabszymi. Na 14 ligo-
wych meczów w klasie okręgowej wygrał 
cztery i tyle samo zremisował. Poniósł 
sześć porażek. Lepiej radził sobie na swo-
im terenie, gdzie przegrał dwukrotnie. A 
to dało 16 punktów i 10. miejsce w tabe-
li. Bezpieczne, ale też ambitne do walki 

o górną połowę tabeli. W pamięci kibi-
ców na pewno zapadły też wysokie zwy-
cięstwa m.in. nad Gwardią Białołęka 4:2 
czy Zametem Przemków 0:4.W A-klasie 
świętuje LZS Buczyna, która znajduje 
się na podium – na 3. miejscu, ale ze stra-
tą tylko trzech punktów do lidera Sokoła 
Jerzmanowa. Na uwagę zasługuje licz-
ba wygranych – aż 11 a przy tym jeszcze 
51 strzelonych bramek. Piłkarze z Buczy-
ny również świetnie radzą sobie w defen-
sywie, gdzie stracili ledwie 18 bramek, 
a to drugi najlepszy wynik w całej lidze. 
 RED

Wiosną 
będzie 
walka

PODSUMOWANIE RUNDY 
JESIENNEJ W KLASIE OKRĘGOWEJ

PODSUMOWANIE RUNDY 
JESIENNEJ W A-KLASIE

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Mewa Kunice 14 37 12 1 1 48-10

2.  Konfeks Legnica 14 34 11 1 2 47-18

3.  Górnik Lubin 14 30 9 3 2 46-21

4.  Zawisza Serby 14 27 8 3 3 42-34

5.  Kaczawa Bieniowice 14 27 8 3 3 42-22

6.  GKS Męcinka 14 23 7 2 5 49-28

7.  Iskra Księginice 14 22 7 1 6 29-33

8.  Iskra Kochlice 14 21 7 0 7 31-30

9.  Zryw Kłębanowice 14 17 5 2 7 21-23

10.  Płomień Radwanice 14 16 4 4 6 27-30

11.  Odra Chobienia 14 15 4 3 7 20-33

12.  Gwardia Białołęka 14 13 4 1 9 24-38

13.  Przyszłość Prusice 14 9 2 3 9 17-37

14.  Pogoń Góra 14 5 1 2 11 18-49

15.  Zamet Przemków 14 4 1 1 12 7-62

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Sokół Jerzmanowa 15 38 12 2 1 86-13

2.  Unia Szklary Górne 15 37 12 1 2 60-20

3.  LZS Buczyna 15 35 11 2 2 51-18

4.  LZS Ostaszów 15 28 9 1 5 39-31

5.  Sparta Przedmoście 15 27 8 3 4 49-27

6.  Orzeł Czerna 15 26 8 2 5 49-37

7.  Mieszko Ruszowice 15 23 7 2 6 37-36

8.  Viktoria Borek 15 22 7 1 7 42-51

9.  Korona Czernina 14 21 6 3 5 39-30

10.  Kalina Sobin 15 21 7 0 8 45-48

11.  Dragon Jaczów 14 19 6 1 7 59-32

12.  Arka Trzebnice 15 16 5 1 9 42-55

13.  Fortuna Obora 15 13 4 1 10 30-71

14.  Kolejarz Miłkowice 15 11 3 2 10 33-42

15.  Łagoszowia Łagoszów 15 4 1 1 13 17-87

16.  Victoria Siciny 15 3 0 3 12 10-90
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Kolejny nocny 
turniej piłki nożnej 
Dzięki inicjatywie animatorów 
przy wsparciu urzędu gminy 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury 
w Radwanicach zorganizowano 
to wydarzenie. 

,,Nocny Turniej Piłki Nożnej o Nagrodę 
Wójta Gminy Radwanice’’ przeprowadzo-
no na obiekcie ,,Orlik – 2012’’ w Radwa-
nicach 29 listopada. W Turnieju wzięło 
udział 10 drużyn, czyli około 80 zawod-
ników, którzy rozegrali mecze systemem 
każdy z każdym z podziałem na grupy. 
.Otwarcia Turnieju w imieniu wójta do-
konała Ewa Flak, przewodnicząca rady. 
Wójt ufundował puchary dla najlepszej 
drużyny oraz najlepszego zawodnika tur-
nieju . Animatorzy ufundowali nagrodę 
dla najlepszego bramkarza. W turnieju 
wzięły udział także drużyny z sąsied-
nich gmin. Łącznie rozegrano 22 mecze. 
O poziomie rozgrywanego turnieju mo-
że świadczyć fakt, iż zawodnicy w sumie 
strzelili 86 bramek . Wszystkie zespoły 
biorące udział w turnieju otrzymały dy-
plomy oraz piłki. Zdobywca pierwszego 
miejsc oraz najlepszy zawodnik Kamil 
Walner z zespołu Czakra Bloki i najlepszy 
bramkarz Tomasz Borowiak z Tasmanii 
otrzymali pamiątkowe puchary. Turniej 
rozegrano w godzinach 17-22 przy sztucz-
nym świetle. Przygotowali go i prowadzili 

animatorzy sportu Bartosz Różycki i Zdzi-
sław Śnioszek. Rada Rodziców Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego przygotowała 
dla uczestników turnieju bigos oraz cie-
płe napoje. 

DRUŻYNY NA TURNIEJU
TASMANIA, Buczyna, Muszelki, 

Wybrzeże Klatki Schodowej, LZS Osta-
szów, Czakra Bloki, Kłobuczyn, Gratka, Ła-
go i AFTER u Kostka

WYNIKI TURNIEJU 
I miejsce – AFTER u Kostka; II miej-
sce – TASMANIA; III miejsce – CZA-

KRA BLOKI; IV miejsce – KŁOBUCZYN

MARTA ZAKRZEWSKA
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Gościliśmy 
znanych 

bokserów 
W meczu bokserskim wzięły udział dwie 
drużyny: Dolny Śląsk oraz Czarni Słupsk. 
Stoczono 15 walk, w tym 10 było punkto-
wanych. Odbyła się jedna walka pokazowa 
kickboxingu oraz walka bokserska dziew-
cząt. Walka ta była zacięta, ale ostatecznie 
zwyciężyła zawodniczka z drużyny Czarni 
Słupsk. Cały mecz wygrała drużyna Dolny 
Śląsk wynikiem 11:9. Najlepszym zawod-
nikiem meczu został Wiktor Ratajczak 
z Gwardii Wrocław. Mieliśmy zaszczyt go-
ścić znanych bokserów i trenerów: Marek 
Pałucki (trzykrotny mistrz Polski), Marek 
Węgierski (Trener Kadry Juniorek), Ma-
riusz Mazurek (Dolnośląski Okręgowy 
Związek Bokserski), Mieczysław Massier 
(trener, trzykrotny wicemistrz Polski), 
Zbigniew Siwak (trener Stowarzyszenia 
Boks Lubin). Gościem honorowym był 
Janusz Zarenkiewicz, brązowy medalista 
Mistrzostw Europy w 1985 r. oraz brązowy 
medalista Igrzysk Olimpijskich Seul 1988. 
Gala odbyła się 9 listopada. 

MARTA ZAKRZEWSKA

Gala Bokserska w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach.
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Kościół pw. Niepokalanego 
Serca NMP w Radwanicach

Jest to największy kościół na terenie 
parafii - św. Michała Archanioła.

Dawniej kościół ewangelicki, które-
go budowę rozpoczęto 18 maja 1870 r., 
na miejscu starszego, drewnianego (bez 
wieżowego) pochodzącego z 1742 r., - 
wmurowanie kamienia węgielnego upa-
miętnia tablica na południowej ścianie. 
Jako datę zakończenia budowy przyjąć 
należy rok 1872, który figuruje w rejestrze 
zabytków, co uprawdopodabnia stosowana 
przez miejscową ludność do 1945 r. nazwa 
„Friedenskirche” („Kosciół Pokoju ) – upa-
miętniająca zakończenie wojny niemiec-
ko-francuskiej w 1971 r. 

Kościół wybudowany został w stylu neo-
klasycystycznym. Murowany, salowy 
na rzucie prostokąta. Dostawiona od stro-
ny zachodniej wysmukła wieża ma wys. 36 
m. W podstawie jest kwadratowa - mieści 
wejście do kościoła, wyżej ośmioboczna, 
ze stożkowatym hełmem. Po wybudowa-
niu kościół otrzymał wyposażenie, m.in. 
trzy dzwony, organy mechaniczne Firmy 
Schlag und Söhne ze Świdnicy. W nawie 
kościoła zbudowano empory. Na wieży za-
montowano zegar z czteroma tarczami. W 
kościele znajdują się relikwie św. Ojca Pio 
oraz św. Siostry Faustyny.

Kościół nie uległ zniszczeniu podczas 
działań wojennych w 1945 r. Opuszczo-
ne wnętrze było jednak następnie dewa-
stowane. Niektóre elementy wyposażenia 
zaginęły lub zostały zniszczone. Przez 
pewien czas kościół służył jako magazyn. 
Dach przeciekał, ściany były zawilgoco-
ne. Ewangelicki kościół w Radwanicach, 

krótko służył Rosjanom za spichlerz, 
następnie od wiosny lub lata 1945 r. 
użytkowany był, za zgodą sowieckiej ko-
mendantury, przez miejscową ludność 
niemiecką (Goltz, NGA 4/1967). Według 
informacji S. Łużaka, w 1946 r. odbywały 
się raz w miesiącu msze dla ludności pol-
skiej; bryczką przywożono księdza z Ga-
worzyc. Już jako kościół filialny parafii 
katolickiej pw. św. Michała Archanioła 
w Łagoszowie Wielkim, świątynia była 
stopniowo remontowana. 

W obecnym wnętrzu kościoła zachowane 
są niektóre elementy dawnego wyposaże-
nia: dzwon, chrzcielnica kamienna i drew-
niana oraz fisharmonia, które wymagają 
odrestaurowania. Zachował się neoklasy-
cystyczny prospekt o skromnej dekoracji 
snycerskiej. 

Za pomoc w tworzeniu artykułu dziękujemy 
Panu Antoniemu Bokowi, wiceprezesowi 

TZG.
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NA ZDJĘCIU
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6
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31 13
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11 4
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WA TO 
PUZZLE
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NIE NIE 
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STRUKTURA PAJĘCZA
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DŁUGĄ 
RĄCZKĄ

DOKU-
CZLIWE 

SKURCZE 
PRZEPONY

ULICA W RADWANICACH 
PRZY KRAJOWEJ 12tce

MIĘKKA 
TKANINA Z 
MESZKIEM

OFICJALNE POWOŁANIE ŁADNY, GUSTOWNY WYGLĄD

GAD Z NILU
OCENA DLA 

MAŁYSZA
ZNIŻKA 
CENY

DRZEWO 
DO 

WYROBU 
MEBLI, 
NART

NAJMNIEJSZA CZĘŚĆ ZWIĄZKU 
CHEMICZNEGO

BUDUJE 
KOPCZYKI 
Z IGLIWA

Re DLA 
CHEMIKA

Z PIECA 
SPADŁO

BROŃ 
KRÓTKA

OGÓŁ ORGANÓW 
WYMIARU 

SPRAWIEDLIWOŚCI

GDY 
CZEGOŚ ZA 

DUŻO

OWOC Z SZYPUŁKĄ

CYBORG

GWÓŹDŹ 
ZAGIĘTY

NOTRE DAME W PARYŻU

DODATEK 
DO GINU

POSADA ZE 
STAŁYM 

WYNAGRO
DZENIEM

PRZED 
WIOSNĄ

TOTALNY 
ZAMĘT

DROGA WYDEPTANA PRZEZ LUDZI 
POLNA, WĄSKA

ZUPA ZBOŻOWA NA MLEKU

BRAK PRZYMUSU I 
OGRNICZEŃ

POTOCZNIE ZWIERZCHNICZKA, 
PRZEŁOŻONA

MYŚLIWSKI PIES
ZGODA NA COŚ, UZNANIE CZEGOŚ ZA 

DOBRE

WĘDRÓWKA DUSZ

DEFILAD LUB ZABAW

KRWIOŻER-
CZE 

ZWIERZĘ

RODZAJ 
FAULU

BROŃ AMORA

BRYŁA 
LODOWA

SOLENIZANT
KA Z 9 

GRUDNIA

KONCERTO-
WA SCENAICH SUMA W 

TRÓJKĄCIE WYNOSI 
180°

DON… 
SŁYNNY 

UWODZI-
CIEL

CZĘŚĆ 
ŚWIATA Z 
URALEM

ARKA-
DIUSZ 
MAŁY

NA 
ZDJĘCIU

Krzyżówka nr 20
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: Urząd Gminy Radwanice, ul. 

Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, (na kartkach pocztowych z naklejonym 
kuponem i dopiskiem „Krzyżówka – Biuletyn nr 20”). Wśród osób, które 

nadeślą prawidłowe rozwiązania, rozlosujemy 3 nagrody niespodzianki.

Na rozwiązania czekamy do 31.01.2020 r. (rozwiązania mogą przesyłać 
wszyscy mieszkańcy gminy Radwanice). Udział w konkursie jest 

jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje danych osobowych 
(imienia i nazwiska) zwycięzcy konkursu w kolejnym wydaniu Biuletynu.

Wyniki krzyżówki Biuletynu nr 19
W poprzednim numerze Biuletynu hasło prawidłowo rozwiązanej 
krzyżówki brzmiało: „Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa”. 

Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosowane zostały 
3 osoby, które otrzymały nagrody blender/żelazko/ zestaw narzędziowy. 
W losowaniu najwięcej szczęścia mieli: pani Edyta Waligóra, pani 
Anita Dutkiewicz i pan Patryk Kopówka. Gratulujemy!

KUPON
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KRZYŻÓWKA
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