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Zapraszamy mieszkańców naszej gminy i  nie 
tylko do śledzenia naszej strony na Facebo-
oku. Lajkujcie nasze posty! Bądźcie na bie-
żąco z informacjami, które udostępniamy. 
Bez Państwa niebyłoby nas! facebook: Urząd 
Gminy Radwanice

Znajdź 
nas na 
Facebooku

1 lipca 2020 r. w siedzibie Uczelni 
Jana Wyżykowskiego w  Lubinie, 
przedstawiciele siedmiu podmio-
tów samorządowych, w tym Wójt 
Gminy Radwanice  Paweł Piwko, 
podpisali list intencyjny w sprawie 
utworzenia Klastra Energii Zagłębia 
Miedziowego. 

Do wspólnej inicjatywy zaprosiła Gmina 
Polkowice dostrzegając znaczenie odnawial-
nych źródeł energii i dążąc do stworzenia 
samowystarczalnego energetycznego obszaru 
korzystającego z  zasobów czystej energii. 
Obszarem działania klastra będą granice 
administracyjne powiatu polkowickiego, 
a  jego podstawowym zadaniem budowa 
niezależnego, lokalnego rynku energii 
wykorzystującej odnawialne źródła energii. 
Klaster Energii Zagłębia Miedziowego 

Klaster Energii Zagłebia Miedziowego

Szanowni Państwo

będą tworzyły przede 
wszystkim farmy 
fotowoltaiczne, 
usytuowane na nie-
użytkach i glebach 
najniższej klasy. Wy-
produkowany tam 
prąd trafi zarówno 
do urzędów i spółek 
gminnych, jak i do 
przedsiębiorców 
oraz osób prywat-
nych. Jak pokazuje 
przykład istniejącego już trzy lata klastra 
zgorzeleckiego, tego typu rozwiązania dają 
znakomite rezultaty. Zysk dla członków 
tworzonego klastra to przede wszystkim 
poprawa lokalnego bezpieczeństwa 
energetycznego i  samowystarczalności 
energetycznej m. in. poprzez wspólne 

wytwarzanie, dystrybucję i obrót energią 
z odnawialnych źródeł energii lub innych 
źródeł na rynku lokalnym, zmniejszenie 
niskiej emisji zanieczyszczeń, a więc 
poprawa jakości powietrza, a tym samym 
ekologiczny, nowoczesny wizerunek. 
       Marta Zakrzewska

Serdecznie dziękują za pozytywne opinie dotyczące naszego biuletynu. To bardzo istotne, że interesują się Państwo 
informacjami, które wpływają na poziom naszego życia. W związku z coraz większą ilością wydarzeń, a także na 
prośbę mieszkańców, począwszy od miesiąca września Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy w Radwanicach będzie 
wydawany co dwa miesiące. Zachęcam Państwa do lektury. 

Drodzy mieszkańcy. Od początki mojej służby dla Państwa ukierunkowywałem moją oraz pracę całego Urzędu na 
rozwój gospodarczy naszej gminy. Myślę, że jesteśmy w dobrym momencie aby ten rozwój systematycznie postępował. 
To wydatki inwestycyjne (majątkowe), które są dla mieszkańców tak istotne budują nasza przewagę i pozwalają nam 
żyć w coraz ładniejszej i przyjaznej gminie. Są zachętą dla przyszłych mieszkańców, którzy szukają wymarzonego 
miejsca na budowę domu czy kupno mieszkania. Zachęcajmy więc wspólnie naszych kolegów z pracy, przyjaciół, 
rodzinę, do zamieszkania w gminie Radwanice. Tylko nasz wspólny cel i wysiłek może zdecydować o stabilności 
finansowej i społecznej. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z wynikami egzaminów ósmoklasistów, którzy zdali najlepiej egzaminy ze 
wszystkich szkół naszego powiatu. Proszę również o odpowiedzialność rodziców i dostosowanie się do wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz dyrektorów szkół dotyczących posyłania dzieci do szkoły. Tylko wspólne 
przestrzeganie zasad może uchronić nas przed ponownym zamknięciem placówek oświatowych. Dzieciom i młodzieży 
życzę owocnej nauki i sukcesów. Czekają na was stypendia.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko
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Przybywa nas coraz więcej.
Na koniec 2019 roku liczba osób zameldowanych 
na pobyt stały wynosiła 4737 mieszkańców, obecnie 
jest nas już prawie 4800. 

Przyrost mieszkańców jest dodatni i dynamiczny. Pewnie 
byłoby nas jeszcze więcej gdyby wszyscy formalnie wska-
zali daną miejscowość gminy Radwanice jako miejsce 
zamieszkania. Nie chodzi tutaj o statystyki, ale o nasz 
wspólny cel – zwiększenie możliwości inwestycyjnych 
gminy. Metoda, która nas prowadzi do tego celu, prak-
tycznie nic nie kosztuje nowego mieszkańca. Wystarczy 
zameldować się na pobyt stały na terenie naszej gminy 
lub wskazać naszą miejscowość jako miejsce rozliczenia 
rocznego zeznania PIT.  To ważne, bo średnio, co roku, wpływa do naszego wspólnego budżetu aż 40% podatku PIT. Pieniądze 
z PIT tych, którzy nam zaufali, już pracują. Z roku na rok zwiększamy poziom inwestycji. W 2019 r. do największych i ważnych 
inwestycji można zaliczyć: 
    • budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Stręgoborzycach i Sieroszowicach wraz z budową oczyszczalni ścieków
      w Buczynie
    • rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. na ul. Kalinowej, Sportowej, Jaworowej w Radwanicach, 
      w Łagoszowie Wielkim, Jakubowie, Borowie i Przesiecznej
    • budowę chodników ul. Szkolna i Przemysłowa w Radwanicach
    • budowę dróg gminnych: Wiejskiej, Jesionowej i Jaworowej w Radwanicach
    • przebudowę ul. Cisowej w Radwanicach
    • remont odcinka Drożów- Drożyna
    • remont dachu świetlicy w Przesiecznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie
    • budowę chodnika i przejścia dla pieszych przy drodze krajowej nr 12 oraz zjazdu na ul. Wiejską w Radwanicach
    • plac zabaw i siłownia plenerowa przy ul. Ogrodowej w Radwanicach
    • remont dróg dojazdowych ważnej dla rolników drogi w Ułanowie
    • prace remontowe drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Buczyna
    • wykonanie oświetlenia ulicznego w Strogoborzycach
    • termomodernizacja remizy OSP w Łagoszowie Wielkim
    • remont drogi wewnętrznej obok ośrodka zdrowia w Radwanicach
    • prace związane z zabezpieczeniem przed dalszym niszczeniem i zagrożeniem ruin pałacu w Jakubowie.

W obecnym czasie możemy cieszyć się zrewitalizowanym parkiem w Radwanicach. Obiecujemy - to nie koniec. Ale do 
tego przyda się każda złotówka. 

O jak duże pieniądze chodzi?

W tym roku szacujemy, że dochody gminy z podatku PIT wyniosą około 5,8 mln zł 
Czy to dużo? Bardzo! Najciekawsze jest to, że nic Cię to nie kosztuje. Wystarczy wskazać miejscowość w gminie Radwanice 

jako miejsce zamieszkania. Proste, prawda?

Co by było gdyby wszyscy mieszkańcy zameldowali się w gminie Radwanice?

Mielibyśmy większe możliwości inwestycyjne. 

Co zrobić, by Twój PIT pracował lokalnie, dla Ciebie?

Zamelduj się na pobyt stały. Wniosek możesz złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Radwanice (ul. Przemysłowa 17, czekamy 
na Ciebie w pokoju nr 2) lub elektronicznie (ePuap.gov.pl). Jeśli nie chcesz zmieniać meldunku, wystarczy formularz aktuali-

zacyjny ZAP 3. Wypełnij go i załącz do swojego PIT lub wyślij do Urzędu Skarbowego w Polkowicach  
(ul. Zachodnia 10, 59-100 Polkowice)

Martyna Szylko

SZANOWNI  MIESZKAŃCY  GMINY  RADWANICE
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KALENDARIUM RADY GMINY
Od ostatniego wydania biuletynu, 
Rada Gminy w Radwanicach spo-
tkała się dwukrotnie na obradach 
sesji oraz na posiedzeniach komisji 
stałych. Obrady zwoływane były 
w  trybie zwyczajnym. 

28 lipca 2020 r. – odbyło się Wspól-
ne posiedzenie komisji Rady Gminy 
w Radwanicach. 

Komisje wspólnie omawiały materiały 
na Sesję Rady Gminy oraz opiniowały 
w sprawie stawek podatków lokalnych 
na 2021.

28 lipca 2020 r. - XVIII Sesja Rady 
Gminy – podjęto jednogłośnie uchwały 
w sprawie:

• zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej Gminy Radwanice - Uchwała 
Nr XVIII/126/20;

• zmiany budżetu gminy Radwanice na 
rok 2020 - Uchwała Nr XVIII/127/20;

• określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Radwanice w roku 
szkolnym 2020/2021 - Uchwała Nr 
XVIII/128/20;

• przystąpienia do prac nad Strategią 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych Legnicko-Głogowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2021-2027 
oraz instytucjonalizacją współdzia-
łania powiatów i gmin wchodzących 
w skład Legnicko-Głogowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego - Uchwała 
Nr XVIII/129/20;

• w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obrębu 
Jakubów - Uchwała nr XVIII/130/20;

• w sprawie określenia jednostek bu-
dżetowych gromadzących dochody na 
wydzielonym rachunku bankowym, 
źródeł tych dochodów i ich przeznacze-
nia oraz sposobu i  trybu sporządzania 
planu finansowego dochodów groma-
dzonych na wydzielonym rachunku 
i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywanych zmian w tym planie 
oraz ich zatwierdzania - Uchwała Nr 
XVIII/131/20.

27 sierpień 2020 r. – odbyło się posie-
dzenie KOMISJI STAŁYCH. 

Komisje wspólnie omawiały materiały 
na Sesję Rady Gminy oraz analizowały 
informacje przedstawione przez dyrektorów 
szkół o przygotowaniu do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego, a także była 
prowadzona dyskusja na temat utworzenia 
Centrum Usług Wspólnych.

27 sierpień 2020 r. - XIX Sesja Rady 
Gminy – podjęto uchwały w sprawie:

• zmiany uchwały XVIII/131/20 Rady 
Gminy w Radwanicach z dnia 28 
lipca 2020 roku w sprawie określenia 
jednostek budżetowych gromadzących 
dochody na wydzielonym rachunku 

bankowym, źródeł tych dochodów 
i ich przeznaczenia oraz sposobu 
i trybu sporządzania planu finanso-
wego dochodów gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i wydatków 
nimi finansowanych, dokonywanych 
zmian w tym planie oraz ich zatwier-
dzania, (Uchwała Nr XIX/132/20);

• zmiany budżetu gminy Radwanice na 
rok 2020, (Uchwała Nr XIX/133/20);

• utworzenia Centrum Usług Wspól-
nych Radwanice oraz nadania statutu, 
(Uchwała Nr XIX/134/20); 

• zasad naliczania i wydatkowania 
środków budżetowych dla jednostek 
pomocniczych. gminy Radwanice, 
(Uchwała Nr XIX/135/20);

• określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości, (Uchwała Nr 
XIX/136/20);

• zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych, (Uchwała Nr XIX/137/20);  

• nadania nazwy ulicy w Jakubowie - ul. 
Dębowa, (Uchwała Nr XIX/138/20);  

• przyjęcia Gminnego Programu Opieki 
nad Zabytkami dla Gminy Radwani-
ce na lata 2020-2023, (Uchwała Nr 
XIX/139/20).

Z materiałami oraz protokołami z sesji 
można zapoznać się na stronie internetowej:
https://euslugi.radwanice.pl,  https://bip.
radwanice.pl/ 
     
             Elżbieta Łucka
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Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko 
wręczył po raz kolejny nagrodę „Pri-
mus Inter Pares” („Pierwszy wśród 
równych sobie”) czyli Najlepszego 
Absolwenta szkoły podstawowej 
w  Radwanicach i Buczynie. 

Wręczenie odbyło się dnia 25 sierpnia 2020 
roku w Urzędzie Gminy w Radwanicach. 
Wyróżnienie otrzymują osoby, które 
przez ostatnie 5 lat dostały świadectwo 
z czerwonym paskiem oraz uzyskały 
największą ilość punktów według kry-
teriów określonych w regulaminie tj.: 
średnia ocen na świadectwie, zachowanie, 
wynik egzaminu, udział w konkursach, 
olimpiadach na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim.
W roku szkolnym 2019/2020 
nagrody otrzymali:

SP Buczyna - Urszula Piwko

ZSP Radwanice - Szymon Kęska

              Elżbieta Łucka

„PRIMUS INTER PARES”

Absolwenci szkół pod-
stawowych z gminy 
Radwanice 6 sierpnia 
poznali wyniki egzaminów 
ósmoklasisty. 

Do egzaminu przystąpiło 
47 uczniów, którzy zmagali 
się z  egzaminem z języ-
ka polskiego, matematyki 
i języka angielskiego. Nasi 
ósmoklasiści osiągnęli naj-
lepsze wyniki egzaminów 
w  powiecie polkowickim 
oraz jedne z najlepszych 
w zagłębiu miedziowym. 
Gratulujemy uczniom i ca-
łej społeczności szkolnej, 
jesteśmy niezwykle dumni 
z osiągnięć naszej zdolnej 
młodzieży. Życzymy suk-
cesów w nowych szkołach. 
 
       Elżbieta Łucka

NAJLEPSZE WYNIKI W POWIECIE
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Stypendia Wójta Gminy Radwanice
6,0 najwyższa średnia

Najzdolniejsi uczniowie szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych 
otrzymali Stypendia Wójta Gminy 
Radwanice za wysokie wyniki w  na-
uce i wzorowe zachowanie oraz za 
osiągnięcia w sporcie uzyskane 
w  roku szkolnym 2019/2020. 

W sumie 56 uczniów z całej gminy 
dostąpiło tego zaszczytu i wyróżnienia. 
Stypendium przyznawane jest w formie 
jednorazowej nagrody pieniężnej, a jego 
wysokość zależna jest od stopnia spełnienia 
przez ucznia kryteriów stypendialnych 
określonych w Uchwale nr  III/23/19 
Rady Gminy w Radwanicach z  dnia 
11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXII/111/13 Rady Gminy  
w Radwanicach z dnia 12 czerwca 2013 
r. w sprawie przyznawania stypendiów za 
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Tegoroczne stypendia za wyniki w nauce  
otrzymało 37 dzieci ze szkół podstawo-
wych, które osiągnęły średnią ocen min. 
5,4 w wysokości od 500 zł – 800 zł. Wśród 
uczniów szkół ponadpodstawowych ze 
średnią min. 5,0 wyróżniono 12 osób, 
którym przyznano stypendium w kwocie 
od 500 zł – 650 zł. Oczywiście wszyscy 
musieli wykazać się również wzorowym 
zachowaniem. Ponadto siedmioro uczniów 
otrzymało stypendium za osiągnięcia 
sportowe w  wysokości 200 zł i 300 zł. 
Uroczysta gala wręczenia stypendiów 
w  tym roku nie odbyła się. Każdy stypen-
dysta otrzymał dyplom drogą pocztową. 
Dodatkowe wyróżnienia otrzymało dwoje 

uczniów, którzy zostali nagrodzeni statu-
etką i upominkiem. Dnia 25 sierpnia br. 
w  Urzędzie Gminy w Radwanicach Wójt 
oraz Przewodnicząca Rady Gminy wręczyli 
tytuł STYPENDYSTY Z NAJWYŻSZĄ 
ŚREDNIĄ OCEN w ROKU SZKOL-
NYM 2019/2020, który otrzymała Hanna 
KAŁUŻKA z średnią 6,0. Natomiast tytuł 
SPORTOWCA ROKU 2020 otrzymał 
Jakub RYMAROWICZ. 
Wszystkim tegorocznym stypendystom 
należą się ogromne gratulacje, niech będą oni 
przykładem dla swoich koleżanek i kolegów, 
a tym, którzy nie mają stypendiów należy 
życzyć dużo szczęścia i więcej chłonnego 
umysłu dla zdobywania wiedzy i osiągania 

jak najlepszych wyników. Z wielką dumą 
można powiedzieć o tym, że do naszych 
szkół uczęszczają świetni uczniowie, któ-
rzy dzięki wiedzy oraz wsparciu swoich 
nauczycieli zdobywają naprawdę dużą 
wiedzę, a zarazem doświadczenie. Mądra 
współpraca oraz nadawanie kierunku 
działaniom uczniów jest gwarantem ich 
sukcesu. Należy zaznaczyć również rolę 
rodziców, którzy dokładają wszelkich 
starań, aby zapewnić najlepsze warunki 
rozwoju swoim dzieciom.

Życzymy kolejnych osiągnięć i sukcesów 
w nowym roku szkolnym. 

             Elżbieta Łucka
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Podstawą każdej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet. W oparciu o jego zapisy jednostka 
realizuje ustawowe cele swojego funkcjonowania. Odpowiednie przygotowanie budżetu – uwzględniające potrzeby społeczne 
i gospodarcze gminy – jest zasadniczym obowiązkiem Wójta Gminy. Podstawowe zasady i terminy opracowania i uchwalenia 
budżetu oraz jego szczegółowość i elementy konieczne zawarte są w ustawie o finansach publicznych. Niezależnie od ustawowych 
wymogów, opracowanie budżetu powinno uwzględniać zasady planowania i zarządzania. 

Budżet Gminy Radwanice na rok 2020 uchwalony został przez Radę Gminy Radwanice uchwałą Nr XII/78/19 z dnia 19 grudnia 
2019 roku.

Plan dochodów na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 39.795.691,36 zł, w tym:

    • Dochody bieżące na koniec II kwartału – 32.971.522,36 zł
    • Dochody majątkowe na koniec II kwartału – 6.824.169,00 zł

Do 30 czerwca 2020 r. zrealizowano dochody w kwocie 16.892.653,40 zł, tj. 42,45 % planu po zmianach, w tym:

    • Dochody bieżące w kwocie 16.312.313,10 zł, tj. 49,47 % planu po zmianach
    • Dochody majątkowe w kwocie 580.340,30 zł, tj. 8,50 % planu po zmianach.

Plan wydatków na koniec II kwartału 2020 roku wyniósł 43.113.175,91 zł, w tym:

    • Wydatki bieżące na koniec II kwartału - 25.707.854,15 zł
    • Wydatki majątkowe na koniec II kwartału – 17.405.321,76 zł

Do 30 czerwca 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 17.240.484,64 zł, tj. 39,99 % planu po zmianach, w tym:

    • Wydatki bieżące w kwocie 11.865.747,91, tj.46,16 % planu po zmianach
    • Wydatki majątkowe w kwocie 5.374.736,73 zł, tj. 30,88 % planu po zmianach.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 4.958.298,84 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na koniec I półrocza 2020 roku budżet gminy zamyka się deficytem 
w  wysokości -347.831,24 zł.

Środki finansowe gmin systematycznie się zwiększają również dzięki finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzy-
staniem środków unijnych, dostępnych poprzez fundusze strukturalne i Regionalne Programy Operacyjne. 

Warto nadmienić iż mimo występującej w kraju pandemii  COVID 19 zadania inwestycyjne nie zostały zachwiane i na koniec 
I półrocza planowane inwestycje do realizacji wynoszą 17.405.321,76 zł.  
                        Agata Małachowska

Dobry budżet to podstawa, półrocze za nami

Pomoc społeczna i zdrowie 23,12 % Pozostałe wydatki 9,35 %

Inwestycje 31,18 %
Administracja 
publiczna 9,30 %

Kultura i sport 2,61 %

Oświata 24,44 %
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W ramach procesu uzbrajania terenu 
gminy w sieci wod.- kan. oraz wymia-
ny starych niedrożnych odcinków 
takich sieci Gmina przystępuje do 
trzech zadań: 

1. Budowa sieci wodociągowej w ul.  
     Prostej w Radwanicach

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

3. Budowa odcinka wodociągu w Buczynie 

W ramach zadania 1 wykonamy nową 
sieć wodociągową od wpięcia w istniejący 
wodociąg zasilający    200, przejściem 
pod drogą krajową DK12 do drugostron-
nego wpięcia do zasilania od strony ul. 
Spadzistej. W ramach inwestycji zostanie 
zamontowany nowy hydrant przeciwpo-
żarowy a wszystkie istniejące przyłącza 

Budowa sieci wodociągowej 
w ul. Prostej w  Radwanicach oraz odcinków sieci 
wodociągowej w ul. Stolarskiej w Radwanicach 
oraz w Buczynie 

Urząd Gminy w Radwanicach dysponuje przeszło 80 dokumentacjami projektowymi na mniejsze i większe zadania in-
westycyjne oraz remontowe. W zestawieniu dokumentacji projektowych widnieje 40 projektów drogowych, 24 dokumentacje 
związane z  budową sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 17 projektów technicznych na przebudowę i budowę obiektów użyteczności 
publicznej oraz obiektów zabytkowych na terenie gminy. Realizacja zamierzeń odbywa się sukcesywnie w miarę posiadanych 
środków finansowych oraz uzyskanego dofinansowania.

               Honorata Perłakowska - Leszczak

80 dokumentacji na zadania inwestycyjne

Monitoring w parku
W związku z prowadzeniem prac rewitalizacyjnych,  
w zabytkowym parku w Radwanicach zamontowano 
również system monitoringu wizyjnego. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, jak również w celu 
przeciwdziałania aktom wandalizmu usytuowane kamery obejmują 
swym zasięgiem niemal cały teren parku, a system połączony 
jest bezpośrednio z Rewirem Dzielnicowych w  Radwanicach. 
Wykonawcą zadania była firma DATECH z Głogowa, a koszt 
jego realizacji wyniósł 49.946,82 zł.   
                 Honorata Perłakowska - Leszczak

zostaną przepięte na granicach działek 
do nowej sieci. 

Zadanie 2 obejmuje odcinek nowej sieci 
wodociągowej wzdłuż ul. Stolarskiej 
z  wpięciem do istniejącego wodociągu 
na wysokości oczyszczalni ścieków w 
Radwanicach. Odcinek ma zapewnić 
zasilanie w wodę Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 
ma powstać w Radwanicach jeszcze w 
tym roku. 

Zapewnienie właściwego ciśnienia w ist-
niejącej sieci wodociągowej w Buczynie 
ma być głównym celem budowy objętej 
zadaniem 3 czyli realizacją odcinka sieci 
wodociągowej od istniejącego zasilania 
od strony Stacji Uzdatniania Wody w 
Strogoborzycach (na wysokości cmentarza 
prawosławnego w Buczynie) do wpięcia 
w istniejący wodociąg na wysokości 

sklepu GS w Buczynie. Nowy wodociąg 
obejmujący całą miejscowość Buczyna 
zostanie wykonany w ramach osobnego 
zadania wraz z budową sieci kanaliza-
cyjnej – w chwili obecnej realizujemy 
odcinek stanowiący docelowe zasilanie 
miejscowości z SUW w Strogoborzycach. 
Trwają postępowania przetargowe na ww. 
zadania – ich rozstrzygnięcia przewidywane 
są w  we wrześniu br. 

Łączna długość planowanych do wykonania 
sieci to 643 m rur o średnicach    110 i 90 
PE oraz montaż 4 szt. hydrantów ppoż.

Planowany łączny koszt robót powinien 
się zamknąć w kwocie 200 tyś. złotych. 
     
     
         Marek Woźniak
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Dotacje celowe na drogi 
w Radwanicach i Sieroszowicach

Trzy projekty z gminy Radwanice z dofinansowaniem

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju ObszarówWiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Unia Europejska

W poprzednim biuletynie (Kwar-
talnik nr 2(22)2020) informowali-
śmy Państwa, że Gmina Radwanice 
otrzyma pomoc finansową w formie 
dotacji celowej z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego, w wysokości 80.000 
zł, na przebudowę drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych zlokalizowanej 
przy działkach nr 484, 549/2, 150/6 
w Radwanicach. Z ogromną przyjemno-
ścią chcielibyśmy Państwa powiadomić, 

że wraz z podpisaniem przez Pana Wójta 
aneksu do umowy o udzielenie powyż-
szej pomocy finansowej kwota ta uległa 
zwiększeniu do wysokości 194.000 zł. 
Ogromnie cieszą nas takie informacje. 
Oprócz drogi w Radwanicach, dotację 
celową w wysokości 67 200 zł otrzyma-
my także na remont drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Sieroszowicach 
(działka nr 297). W ramach remontu 
planujemy wykonać nową nawierzchnię 

drogi, tj. tzw. dywanik asfaltowy. Po ci-
chu liczymy też, na otrzymanie pomocy 
finansowej w wysokości 105.500 zł 
na przebudowę drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Prze-
sieczna (działki nr 100, 101). Decyzję 
w sprawie przyznania dotacji na drogę 
w miejscowości Przesieczna poznamy 
najszybciej około połowy września br. 
Wspólnie trzymajmy kciuki z pozytyw-
ną decyzję.
   Karolina Jakubowska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Dnia 02 lipca 2020r. Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zatwierdziła listę rankingową 
projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na XI edycję Programu Działaj Lokalnie. 

Komisja konkursowa podjęła decyzję o dofinansowaniu najlepszych projektów inicjujących współpracę mieszkań-
ców na rzecz dobra wspólnego.  Spośród 43 wniosków aplikacyjnych Komisja wyłoniła 28 projektów – lokalne 
inicjatywy zgłoszone m.in. przez organizacje pozarządowe, KGW, OSP oraz grupy nieformalne z terenu Wzgórz 
Dalkowskich. Zgłoszono również 1 wniosek jako inicjatywę DL. Wnioski dofinansowano kwotą 135.000 zł. 
Przyznanie dotacji dla wybranych inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i wsparciu 
12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.
Z gminy Radwanice do konkursu zgłoszonych zostało 5 wniosków. Komisja konkursowa do dofinansowania wybrała 3 projekty:

1.  „Zielona ostoja na mapie Radwanic” - GOK Radwanice 
2.  „Szczęśliwe w każdym wieku” - warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet - Fundacja Aktywności Społecznej i Kulturalnej „Pole”
3.  „Zdrowe Dzieci w Szczęśliwej Gminie”- ZSP Radwanice

Łączna suma dotacji dla gminy Radwanice to 11 500, 00 zł.
Serdecznie gratulujemy!           Marta Zakrzewska 

Informujemy, że dnia 29.07.2020 r. Wójt Gminy Radwanice podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kłębanowice” na kwotę 
2.000.000,00 zł. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita 
wartość projektu to 3.999.345,98 zł. Celem operacji jest poprawa jakości życia i rozwoju lokalnego oraz środowiska na obsza-
rze miejscowości Kłębanowice (Gmina Radwanice) poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej 
w  miejscowości Kłębanowice.

Informacje opracowane przez Gminę Radwanice
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

            Małgorzata Stroka
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Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

Program Regionalny

Fundusze
Europejskie

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

Promesy dla OSP

Miło nam poinformować, że wszystkie jednostki 
z  naszej gminy otrzymały dotacje na zakup sprzętu 
do ratowania zdrowia, życia i mienia ludzi. Łączna 
kwota przyznanych środków przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu w ramach Ogólnopolskiego 
Programu Finansowania Służb Ratowniczych  
to 70 742, 00 zł. 
Dziękujemy i gratulujemy za służbę na rzecz 
mieszkańców naszej gminy. 
Osp Radwanice - 16 940, 00 zł
OSP Nowa Kuźnia - 13 090, 00 zł
OSP Jakubów - 6 468, 00 zł
OSP Łagoszów Wielki - 14 336, 00 zł
OSP Buczyna - 13 188, 00 zł
OSP Sieroszowice - 6 720, 00 zł   
                   Marta Zakrzewska

GMINA POLKOWICE 

Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
z terenów wybranych gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji ”

ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów 
dla obszaru obejmującego teren Gminy Radwanice

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), 
Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,  Działania 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):
od godz. 12:00 dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 12:00 dnia 30 września 2020 r.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest uproszczony audyt energetyczny wykonany 
przez rekomendowanego audytora z listy podanej na stronie projektowej:

 http://projekty.nowe.polkowice.eu/projekty/piece/audytorzy/

Osoby chętne do udziału w naborze wniosków zapraszamy na konsultacje do siedziby Urzędu Gminy Radwanice,  
ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice pok. nr. 14 oraz 11 lub  pod nr. tel.: 76 759 20 42 oraz 76 759 20 37.

Wszystkie informacje na temat naboru wraz z wzorami  dokumentów, które należy wypełnić znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Radwanice: www.radwanice.pl  (dokładny link: 

https://www.radwanice.pl/index.php/8-aktualnosci/2041-przystapienie-do-realizacji-projektu-grantowego).

ZAPRASZAMY!!!
                  Małgorzata Stroka

10 lipca 2020 r. w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach odbyło się uroczyste 
wręczenie promes 26 jednostkom OSP z powiatu polkowickiego. 
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JAK SAMEMU SPRAWDZIĆ PRZEZNACZENIE SWOJEJ DZIAŁKI 
W  MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W dniu 28 lipca 2020 roku Uchwałą Nr XVIII/130/20 Rada 
Gminy w Radwanicach uchwaliła nowy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jakubów.  
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem 
prawa miejscowego, przyjmowany w formie uchwały rady gminy, 
określający przeznaczenie terenu, warunki zagospodarowania 
i zabudowy, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. 
Dzięki miejscowym planom możemy się dowiedzieć nie tylko 
tego, jakie jest przeznaczenie naszej działki, ale również co może 
powstać w jej sąsiedztwie. Uchwalenie miejscowych planów 
daje możliwość budowy domów bez konieczności występowania 
o decyzję o warunkach zabudowy przed złożeniem wniosku 
o  pozwolenie na budowę, co w znacznym stopniu przyspiesza 
proces uzyskania takiego pozwolenia. Uchwalony miejscowy 
plan dla obrębu Jakubów wprowadza nowe rozwiązania drogowe  
i budowlane. Powstanie więcej terenów pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną, plan ten przewiduje także nowe roz-
wiązania komunikacyjne, aby zachować ład przestrzenny na 
danym terenie.      
                Marlena Szymczyk

Przypominamy, że w roku 2016 
Gmina Radwanice przystąpiła do 
cyfryzacji aktualnych miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego i studium. 

Wszystkie aktualne miejscowe plany jak 
i Studium mogą Państwo sprawdzić na 
stronie internetowej www.radwanice.pl 
w zakładce: Miejscowe Plany Zagospoda-
rowania Przestrzennego lub bezpośrednio 
na stronie http://mapa.inspire-hub.pl/#/
gmina_radwanice, gdzie wymagane jest 
podanie numeru interesującej nas dział-
ki oraz obrębu, w którym się znajduje. 
Dzięki cyfryzacji miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego osoby 
planujące sprzedaż działki, budowę domu 
czy realizację jakiegoś przedsięwzięcia, 
mogą liczyć na wydanie wypisu, wyrysu 
czy zaświadczenia na miejscu. W związku 
z ciągłym rozwojem naszej gminy nie-
zbędne jest wprowadzanie aktualizacji 
i zmian do miejscowych planów i studium. 
Obecnie Gmina Radwanice jest w trakcie 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU JAKUBÓW

opracowywania nowych dokumentów 
planistycznych dla obrębów Radwanice 
i Pudło, Sieroszowice, Łagoszów Wielki, 
Drożów i Drożyna oraz Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Radwanice. To 
właśnie opracowywanie nowych planów 
pozwala zachować ład przestrzenny 
w naszej Gminie.
           Marlena Szymczyk
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Zadania inwestycyjne  
w Gminie Radwanice w 2020r.
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Świetlica 
Kłębanowice
07.08.2020 r. Wójt Gminy Radwanice podpisał umowę o dofinanso-
wanie projektu pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Kłębanowicach 
wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 30 000,00 zł. 

Zadanie realizowane będzie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. 
Całkowite koszty zadania wyniosą 79 999,99 zł. W ramach realizacji projektu 
przeprowadzone zostaną prace polegające na wykonaniu podwieszanych sufitów 
oraz instalacji klimatyzacyjnej poprzez zamontowanie klimatyzatorów sufitowych. 
Dodatkowo zaplanowano również zagospodarowanie istniejącego skwerku uzu-
pełniając go o nasadzenia  roślinności stanowiącej naturalny ekran akustyczny 
przy drodze krajowej nr 12. Zadanie zakończone zostanie w październiku br.
         
               Małgorzata Stroka
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POWOŁANO SPOŁECZNĄ KOMISJĘ MIESZKANIOWĄ

Drogi Mieszkańcu sprawdź jak uzyskać 
odpis aktu stanu cywilnego

Zarządzeniem nr 0050.74.2020 z  dnia 
13 lipca 2020 r. 

Wójt Gminy Radwanice powołał skład 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Do 
głównych zadań komisji będzie należa-
ło opiniowanie wniosków o przydział 

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje  
Wójt Gminy 
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do gminnego 
zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią 
przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie 
wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 
wieczystego gminy. Natomiast gospodarka nieruchomościami 
(zgodnie z  art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami) polega poza podstawowym zarządzaniem 
zasobem gminnym na:
- zabezpieczeniu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  
   nieruchomości,
- naliczaniu należności za udostępnienie  oraz za korzystanie   
   z nieruchomości gminnych,

Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz bezpłatnie odpis 
skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić opłatę skarbową. Odpis możesz dostać w formie papie-
rowej lub elektronicznej.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

• PRZEZ INTERNET 
Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu wraz z czytnikiem i potwierdzonym 
profilem zaufanym. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest 
wnioskodawcy na jego skrzynkę na platformie ePUAP. Odpis aktu stanu cywilnego wydany w formie dokumentu elektronicznego, 
czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumen-
tu, dlatego też może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.
 

mieszkań komunalnych i socjalnych 
z zasobu mieszkaniowego Gminy. Będzie 
ona rozpatrywała również wszelkie inne 
kwestie dotyczące gminnych mieszkań 
oraz wniosków złożonych przez najem-
ców. Na miesiące wrzesień i październik 
planowane jest również wykonanie prze-

glądu zasobu mieszkaniowego Gminy. Na 
stronie internetowej Gminy dostępny jest 
też wniosek, a w nim opisane wszystkie 
niezbędne dokumenty, jakie należy złożyć 
w przypadku chęci najmu mieszkania.
     
               Judyta Saczka

CHROŃMY SWOJĄ WŁASNOŚĆ 
- wydzierżawianiu, wynajmowaniu,   użyczaniu nieruchomości  
   wchodzących   w skład zasobu.
Dodatkowo Gmina wśród swoich obowiązków ma za zadanie 
dbać o ład przestrzenny. Po to właśnie tworzymy nowe i ulep-
szamy stare miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Dlatego użytkujmy tereny tak, aby zachować wysokie walory 
kompozycyjno - estetyczne terenów. A  wracając do ładu prze-
strzennego - jego synonimami są: harmonia, porządek i spój-
ność. Tak, porządek. Dbajmy o to, aby teren naszej gminy był 
czysty i schludny. Kto jak nie właśnie MY - mieszkańcy może 
to uczynić. Stąd też niedaleka jest droga do ochrony własności. 
Nie wyrzucajmy śmieci na tereny gminne z myślą, że ktoś to 
przecież posprząta. Przecież nie umieścilibyśmy na działce 
swojego sąsiada niczego bez jego pozwolenia, czyż nie? Tak 
samo jest z terenami należącymi do gminy. Po pierwsze nie 
zaśmiecajmy swojego otoczenia, a po drugie dbajmy o  własność 
i chrońmy ją. 
Gmina Radwanice jest otwarta na propozycje odnośnie popra-
wienia wizerunku naszych miejscowości, bardzo cieszy nas 
aktywność mieszkańców, ale wszystkie inwestycje, jakiekol-
wiek pomysły odnośnie używania terenów gminnych, inne niż 
dotychczas, prosimy zgłaszać i konsultować z Urzędem Gminy. 
Chcemy wiedzieć i mieć wpływ na to, co dzieje się na naszych 
gruntach - takie jest przecież prawo właściciela.
             Judyta Saczka
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W przypadku wydrukowania takiego odpisu 
na własnej drukarce traci on walor doku-
mentu urzędowego i nie będzie mógł być 
taki wydruk np. załącznikiem do wniosku 
składanego w formie papierowej. Nie można 
posługiwać się (wprowadzać do obrotu 
prawnego) wydrukowanym odwzorowaniem 
graficznym tego dokumentu.

• W URZĘDZIE
Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz 
złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

• LISTOWNIE
Na adres:
Urząd Stanu Cywilnego
w Radwanicach 
ul. Przemysłowa 17
59-160 Radwanice

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?
Każda osoba, której akt dotyczy, oraz jej 
małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, 
przedstawiciel ustawowy (na przykład 
rodzic) lub opiekun, osoba, która wykaże 
interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli 
uzasadni interes, który wynika z przepisów 
prawa, i przedstawi odpowiednie dokumen-
ty - na przykład zobowiązanie sądu), sąd, 
prokurator, organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny, instytucja 
administracji publicznej (na przykład urząd gminy), jeżeli jest to konieczne do realizacji jej ustawowych zadań. Wniosek o odpis 
aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Zstępni, to potomkowie danej osoby: dzieci, wnuki, 
prawnuki. Wstępni, to członkowie rodziny, od których wywodzi się dana osoba: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?
• Wypełniony wniosek. Dostaniesz go w USC lub pobierzesz ze strony internetowej Urzędu Stanu Cywilnego.  
• potwierdzenie opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu, dowód wpłaty z banku lub poczty,  pokwitowanie,  

      które otrzymasz płacąc kartą w kasie urzędu),
• jeśli chcesz dostać odpis dotyczący osoby z dalszej rodziny (która nie jest twoim współmałżonkiem, wstępnym, zstępnym  

      lub rodzeństwem) lub osoby spoza rodziny –  musisz przedstawićdokument, który potwierdzi twój interes prawny,

ILE ZAPŁACISZ ?
• 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny w wersji papierowej),
• 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika - zapłacisz dodatkowo 17 zł za pełnomocnictwo. Odpis aktu możesz otrzymać 
bezpłatnie. Nie zapłacisz za odpis, jeśli potrzebujesz go na przykład w sprawie: uzyskania dowodu osobistego lub paszportu, 
świadczenia socjalnego, pomocy społecznej, ZUS (ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego), alimentów, przy-
znania opieki, kurateli, adopcji, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę. 

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Gminy Radwanice: - 14 1090 2398 0000 0001 4383 6168

WAŻNE
Od 2015 roku usługa wydawania odpisów aktów stanu cywilnego jest odmiejscowiona, co oznacza tyle, że  może złożyć 
wniosek w tym zakresie w wybranym przez siebie urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju  (np. USC najbliżej 
jego miejsca zamieszkania). 

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)

                 Marta Młodecka
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Wykaz nieruchomości na sprzedaż
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Staż w Urzędzie Gminy

Powszechny Spis Rolny 2020

Melioracje

Od miesiąca września Urząd Gminy 
w  Radwanicach jest współorgani-
zatorem stażu dla osób powyżej 18 
roku życia z  projektu pn. Dolnoślą-
ska Integracja. 

Po ówczesnej informacji w lokalnych 
mediach społecznościowych o możliwości 
odbycia w naszym urzędzie takiego stażu, 
zainteresowanie z zewnątrz było dość 
spore. Kilka osób złożyło drogą mailową 
swoje CV, z których to osób wybrane 
zostały dwie. Przedmiotem projektu jest 

W bieżącym roku Gminna Spółka 
Wodna w Radwanicach otrzymała 
dotację na konserwację rowów 
melioracyjnych z Urzędu Wojewódz-
kiego w kwocie 63.772 zł. 

Środki te będą wykorzystane w miesiącu 
wrześniu i październiku. Łącznie przy 
udziale środków z dotacji i składek człon-
ków GSW wykonana zostanie konserwacja 

To badanie realizujemy raz na 10 lat. Jest 
to najważniejsze badanie gospodarstw 
rolnych. Dane zebrane w spisie rolnym 
służą m.in. do opracowania programów 
rozwojowych polskiego rolnictwa i ob-
szarów wiejskich. 

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. 
Podstawową formą spisu będzie samospis 
wykonany osobiście przez rolników na 
stronie internetowej https://spisrolny.
gov.pl/. Spis trwa od 1 września do 30 
listopada 2020 roku W przypadku braku 
dostępu do internetu, w Urzędzie Gminy 
Radwanice znajduje się stanowisko kom-
puterowe z dostępem do internetu, gdzie 
można wypełnić obowiązek spisowy. 
Ponadto można spisać się przez telefon 

kompleksowa aktywizacja społeczno-za-
wodowa osób w wieku powyżej 18 roku 
życia, pozostających bez zatrudnienia, 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, zamieszkujących na terenie 
województwa dolnośląskiego. Celem 
głównym projektu jest przede wszystkim 
zwiększenie pewności siebie i własnych 
umiejętności w okresie realizacji projektu, 
wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie 
poruszania się po rynku pracy, a także  
podniesienie bądź nabycie kwalifikacji 
lub kompetencji społeczno-zawodowych 

adekwatnych do potrzeb pracodawców na 
lokalnym rynku pracy. Co ważniejsze - 
dzięki powyższemu projektowi stażysta 
ma możliwość nabycia doświadczenia 
zawodowego adekwatnego do potrzeb 
pracodawców na rynku pracy. Urząd 
Gminy w Radwanicach po raz pierwszy 
będzie partnerem - współorganizatorem 
tego typu stażu, zupełnie odmiennego oraz 
mającego nieco inne priorytety aniżeli staże 
organizowane przez powiatowe urzędy 
pracy.     
   Daria Ciosek

około 6 km rowów. Niestety w tym roku 
nie są przyznawane dotacje Starosty Po-
lkowickiego w wysokości 8000 zł oraz 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
w  wysokości 25.000 zł, co dość mocno 
uszczupliło budżet spółki.

Przykładowy rów do wyczyszczenia  
w m. Sieroszowie.

Od 1 września do 30 listopada 2020r. na postawie ustawy o spisie rolnym Główny Urząd Statystyczny prze-
prowadzi Powszechny Spis Rolny. 

– dzwoniąc infolinię spisową 22 279 99 
99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się 
przez telefon”.  Z rolnikami którzy nie 
spiszą się samodzielnie, skontaktuje się 
z rachmistrz spisowy. Na terenie naszej 

Gminy będzie to Pani Ewelina Sip z Kłę-
banowic. Rezerwowym kandydatem na 
rachmistrza spisowego jest Pani Monika 
Kuminek z Drożowa.
                      Rafał Sip
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Związek Gmin
Zagłębia Miedziowego

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego wciąż czeka na deklaracje

Bądź bezpieczny na drodze
Bycie bezpiecznym równa się z tym, 
że jesteśmy widoczni. 

Stosowanie elementów odblaskowych 
w różnej formie czy to, zawieszki, opa-
ski, kamizelki bądź też torby na zakupy  
z elementami odblaskowymi, zwiększają 
szansę pieszego na uniknięcie potrącenia 
w czasie złej widoczności. Prawidłowo 
noszone odblaski powinny być umieszczone 
w takim miejscu, aby znalazły się w polu 
działania świateł samochodowych i były 
zauważalne dla kierujących nadjeżdżają-
cych z obydwu kierunków. 

Pamiętajmy, że koszty wyposażenia 
w  elementy odblaskowe są kosztami 
znikomymi i nie stanowią przeszkody 
uniemożliwiającej jej nabycia przez prze-
ciętnego użytkownika dróg. Natomiast 
koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc 
strat materialnych są niewspółmiernie 
wyższe i trudne do oszacowania.

Pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na 
drodze i to my głównie decydujemy 
o  wielu czynnikach w trakcie jazdy, 
które sprawiają, że jedziemy bezpiecznie 
lub stwarzamy zagrożenie na drodze.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:

• osobiście w siedzibie Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1 przy wejściu znajduje się skrzynka, do której można wrzucić  
     wypełnioną deklarację; podobne skrzynki, oznaczone logo ZGZM, jest dostępne w urzędzie  Gminy Radwanice - ul. Prze 
      mysłowa 17, 59-160 Radwanice. 

• przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice.
• elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem http://www.epuap.gov.pl (dopuszczalne  

     formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego  
      lub profilu zaufanego. 
                Jolanta Kozołup

Odpady wielkogabarytowe - to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie 
jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, 
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.
Odpady wielkogabarytowe podlegają segregacji. Te niepotrzebne już w domu przed-
mioty można bezpłatnie oddać w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w Polkowicach przy ul. Działkowej 18. 

Punkt jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 19.00,w soboty w godz. 10.00 – 15.00.

tel. 606 276 657

Przeterminowane leki to problem 
dotyczący wielu z nas. 

Spożycie substancji, która straciła swój 
termin przydatności wiąże się z wielkim 
ryzykiem dlatego kiedy zauważymy, że lek 
jest już po terminie powinniśmy go oddać 
do specjalnego miejsca. W aptece „Larix” 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Pamiętaj nie wyrzucaj przeterminowanych leków - oddaj! 
przy ulicy Przemysłowej 7 w  Radwanicach 
znajduje się punkt, w którym bezpłatnie 
można oddać przestarzałe preparaty. Pa-
miętajmy, aby pod żadnym pozorem nie 
wyrzucać przeterminowanych lekarstw 
do kosza na śmieci!
     
                         Jolanta Kozołup
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PRACOWNICY GSK 

RADWANICE SP. Z O.O.
Wszystkie prace, jakie są wykonywane przez pracowników 
Spółki wpływają również na bezpieczeństwo mieszkańców 
gminy Radwanice. Aby nasi pracownicy również mogli czuć 
się bezpiecznie zostali wyposażeni w nową odzież z logo GSK 
Radwanice Sp. z o.o.

Nadzorujemy łącznie 16 obiektów, w tym 13 placów zabaw  
i 3 siłownie zewnętrzne. Regularnie porządkujemy place jak 
również usuwamy usterki. We wszystkich tych miejscach 
zamontowane zostały Regulaminy określające zasady z ich 
korzystania. 

GSK Radwanice Sp. z o.o. dba również 
o dobro naszych najmłodszych. 

BEZPIECZNA ZABAWA NA PLACACH ZABAW
I SIŁOWNIACH ZEWNĘTRZNYCH
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AWARIE – NIEPRZYJEMNE SKUTKI 

BĘDZIE ŁATWIEJ

GSK Radwanice Sp. z o.o. w ostat-
nim czasie zmaga się z licznymi 
awariami sieci kanalizacyjnejna 
terenie naszej gminy. 

Sieć kanalizacyjna, z której korzystamy 
codziennie ma swój początek w naszych 
domach. Wszystko to, co trafi do toalet, 
wanien, zlewozmywaków znajdzie się 
w  sieci kanalizacyjnej, a w konsekwencji 

Pracownicy GSK Radwanice Sp. z o.o. mają sporo 
zadań do wykonania. 

Utrzymywanie w czystości terenów naszej gminy i dbanie 
o bezpieczeństwo to czysta przyjemność, ale również spore 
wyzwanie. Aby, było łatwiej i szybciej Spółka zakupiła pojazd 
dostawczy wywrotkę oraz przyczepę.  

trafia do ścieków. Niestety w przypadku 
wyrzucenia nieodpowiednich rzeczy, 
przedmiotów do kanalizacji prowadzi 
to do zatoru i niedrożności pomp. Nara-
żamy siebie i innych użytkowników na 
niepotrzebne awarie.Każda awaria jest 
zjawiskiem niechcianym i przyczyną 
wielu niedogodności, dlatego zadbajmy 
wspólnie o prawidłowe jej funkcjonowanie.

CIEKAWOSTKA

Polacy zużywają średnio 
150 litrów wody na osobę 
dziennie, z czego około 148 
litrów trafia do kanalizacji, 
a zaledwie 1-2 litry są 
spożywane.
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DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

PAPIER, WODA A MOŻE ELEKTRONIKA POSZUKUJEMY
PRACOWNIKÓW

Bon jest formą wsparcia dla polskich 
rodzin oraz branży turystycznej 
w  związku z trudną sytuacją gospo-
darczą wywołaną epidemią COVID-19. 

Za pomocą bonu można zapłacić za usługi 
hotelarskie lub imprezy turystyczne w  Pol-
sce do końca marca 2022 r. Świadczenie 
w formie bonu turystycznego jest przy-
znawane na dziecko, na które przysługuje 
świadczenie wychowawcze lub dodatek 
wychowawczy z programu Rodzina 500 
plus. Na jedno dziecko przysługuje jeden 
bon w wysokości 500 zł. W przypadku 
dziecka z niepełnosprawnością przysługuje 
dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Do 
jego pobrania w ZUS-ie jest uprawniona 
osoba, która składała wniosek w OPS 
o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. 

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o. 
o. informuje, że w celu utrzymywania 
odpowiedniej jakości wody cyklicz-
nie przeprowadzane są dezynfekcje 
oraz płukanie sieci wodociągowej 
we wszystkich miejscowościach 
zasilanych z SUW Radwanice, 
SUW Strogoborzyce, Ujęcie Wody 
Buczyna.

Pamiętajmy w czasie prowadzenia de-
zynfekcji i pukania sieci wodociągowej 
mogą ulec zmianie właściwości wody, tzn. 

może wystąpić okresowe podwyższenie 
barwy, mętności oraz pogorszeniem smaku 
i zapachu.
O terminach wykonywania powyższych 
czynności Spółka informuje poprzez za-
mieszczanie informacji na stronie www.
gsk.radwanice.pl , profilu na Facebook’u 
https://www.facebook.com/gskradwanice/
oraz wywieszanie informacji w ogólnie 
dostępnych miejscach na terenie poszcze-
gólnych miejscowości. O wszelkich dzia-
łaniach, awariach informujemy również 
sołtysów poszczególnych miejscowości. 

Czy wiecie, że do produkcji 1 kartki 
papieru potrzebne jest aż 10 litrów 
wody. 

Sporo, dlatego wszystkich w dalszym 
ciągu namawiamy do elektronicznej formy 
odbioru faktur za usługi świadczone przez 
GSK Radwanice Sp. z o.o. Wystarczy 
wypełnić oświadczenie, które jest dostęp-
ne na stronie www.gsk.radwanice.pl lub 
w siedzibie Spółki (Kłębanowice 9A).  
Zwolenników takiej formy dostarczania 
faktur jest coraz więcej. 

GSK Radwanice Sp. z o.o. poszukuje 
pracowników na stanowiska:
- pracownik utrzymania terenów  
   gminy, 
- monter – konserwator urządzeń  
  i sieci wodno – kanalizacyjnych  
  (wymóg prawo jazdy kat. B). 
 
Więcej informacji w siedzibie Spółki 
(Kłębanowice 9A) lub pod numerem 

tel. 76 831 01 83.

POLSKI BON TURYSTYCZNY 

Aby skorzystać z bonu turystycznego nie 
trzeba składać wniosku. 

Wystarczy aktywować bon na PUE ZUS
(w zakładce [OGÓLNY], w menu 
bocznym zakładka [POLSKI BON 
TURYSTYCZNY]> [MÓJ BON])

W przypadku pytań o bon turystyczny, 
zachęcamy do kontaktu ze specjalną, 
całodobową infolinią dotyczącą polskiego 
bonu turystycznego 
tel. 22 11 22 111, 
adres e-mail: bon@zus.pl
              GOPS
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Program “Asystent osobisty dla osób  
z niepełnosprawnościami ” w gminie Radwanice
Celem Programu jest wprowadze-
nie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla 
osób z niepełnosprawnością po-
siadających orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności. 

Od dnia 01.10.2020r. świadcze-
nie z  funduszu alimentacyjnego 
przysługuje, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie prze-
kracza kwoty 900 zł na osobę. 

W przypadku, gdy dochód rodziny prze-
kracza w/w kwotę świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego przysługuje w wysokości 
różnicy między kwotą świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego, a kwotą, o którą 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
został przekroczony dochód rodziny na 
osobę. W przypadku, gdy wysokość 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
przysługującego danej osobie uprawnionej 
jest niższa niż 100 zł świadczenie nie przy-
sługuje. Od 1 lipca 2020 r. wniosek można 
złożyć online za pomocą portalu empatia.
mrpips.gov.pl, przez bankowość elektro-
niczną lub portal PUE ZUS.Przyjmowanie 
wniosków o świadczenie z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO drogą tradycyjną 

(papierową), czyli osobiście w ośrodku 
pomocy społecznej lub za pośrednictwem 
poczty rozpoczęło się 1 sierpnia 2020 r. 
                           GOPS

Osoby te będą miały możliwość sko-
rzystania z pomocy asystenta m.in. przy 
wykonywaniu codziennych czynności czy 
podejmowaniu aktywności społecznej. Pro-
gram ma na celu również przeciwdziałanie 
dyskryminacji i wykluczeniu społeczne-

mu ww. osób z niepełnosprawnościami 
poprzez umożliwienie im uczestnictwa 
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych 
czy sportowych.
  
             GOPS
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W Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Radwanicach  powstał 
Ogród Wspólnych Marzeń, który 
ma służyć do spotkań i aktywności 
społeczności lokalnej. 

Ogród wykonali mieszkańcy Radwanic, 
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, radni, sołtysi, członkowie Sto-

Razem możemy wszystko, a nawet więcej!

warzyszenia Pomagamy Razem. Wszyscy 
stanęli na wysokości zadania. Każdy, kto 
przyszedł pomóc w powstawaniu ogrodu 
okazał ogromne serce. Swoją pomoc 
okazali również lokalni przedsiębiorcy 
oraz osoby prywatne. Dostaliśmy bardzo 
dużo krzewów i kwiatów ze szkółki drzew 
i krzewów Adam Kaliszewski w Radwani-
cach, Radwanickiej Kwiaciarni, Mrówka 

w Polkowicach. Pomocą służyli  nam 
pracownicy Gminnej Spółki Komunalnej. 
Ogród jest dostępny cały dzień. Każdy może 
przyjść i spędzić miło czas w tym miejscu. 
Napić się kawy, posiedzieć i odpocząć. 
Należy jednak pamiętać o  szanowaniu 
miejsca, w którym tyle osób włożyło 
swoje serce, czas i pieniądze. 
         Agnieszka Woźniak
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22 lipca 2020 r. przy Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w  Radwani-
cach odbył się profilaktyczny piknik 
rodzinny Wakacje bez Ryzyka.

Dla najmłodszych uczestników zostało 
przygotowanych wiele zabaw i gier. Było 
też malowanie twarzy oraz malowanie 
farbami po specjalnie przygotowanej folii. 

W spotkaniu udział wzięli dzielnicowi 
z Radwanic, a także oficer prasowy z KPP 
Polkowice, który opowiadał o zasadach 
bezpieczeństwa. Dla uczestniczących 
w spotkaniu została przeprowadzona 
lekcja z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej przeprowadzona przez 
OSP w Radwanicach. Najmłodsi uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe gadżety ze spotkania.  

O ogólnym problemie alkoholowym 
w społeczeństwie mieszkańcom opowiadał 
Stefan Domagała – terapeuta Punktu Kon-
sultacyjnego w Radwanicach. Rodzinny 
Piknik Profilaktyczny został przygotowany 
przez pracowników ośrodka. 
     
             GOPS

Wakacje bez ryzyka
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Ten przydomowy ogródek jest zwy-
cięskim ogrodem w tegorocznym 
konkursie na „Najpiękniejszy Ogród 
w gminie Radwanice”. 

Prowadzony przez małżeństwo Jani-
nę i Jana Kejna zachwyca bogactwem 
kwiatów i starannością w pielęgnacji. 
Poznajcie sąsiadów, dla których ogród 
stał się prawdziwą pasją! Państwo Janina 
i Jan Kejna to mieszkańcy Łagoszowa 
Wielkiego od 2006 roku. Wcześniejsze 
lata państwo Kejna mieszkali w Głogowie. 
Jednak pasja do ogrodnictwa pojawiła się 
dużo wcześniej. Pani Janina pochodzi 
z Kłobuczyna, więc od dzieciństwa mia-
ła styczność z ogrodem. Natomiast pan 
Jan jest jak sam mówi „mieszczuchem”. 
Dopiero gdy poznał swoją przyszłą żonę 
zafascynował się ogrodnictwem, go-
spodarką, itp.  Po ślubie państwo Kejna 
zamieszkali w mieście jednak to nie prze-
szkodziło im w rozwijaniu ogrodniczych 
pasji. Mieszkając w mieście posiadali 
dwie działki ogrodowe za Głogowem, 
którym poświęcali cały swój wolny czas. 
Do Łagoszowa Wielkiego przeprowadzili 
się w 2006 roku, gdy pan Jan poszedł na 
emeryturę. Dom w Łagoszowie kupili już 
w 2003, jednak wymagał on generalnego 
remontu. Wtedy też państwo Kejna rozpo-
częli prace w ogrodzie. Nawieźli ziemię 
i rozpoczęli nasadzanie roślin.

Państwo Kejna ogród prowadzą wspólnie. 
Pan Jan zajmuje się przycinaniem drze-
wek, żywopłotów, podlewaniem roślin. 
Natomiast zadaniem pani Janiny jest 
pielenie, planowanie, gdzie i co posadzić. 
17 lat temu w obecnym ogrodzie nie było 
nic, jednak dzięki ciężkiej pracy powstał 
najpiękniejszy ogród w gminie Radwani-
ce. Prowadzenie ogrodu to ciężka praca. 
Sadzenie roślin, wyrywanie chwastów 
zajmuje mnóstwo czasu. Jednak daje też 
duże poczucie satysfakcji, gdy na skrawku 
zieleni pojawiają się kwitnące kwiaty, a ty 
możesz sobie rozłożyć kocyk na pięknej 
trawie i podziwiać swoje dzieło. W ogrodzie 
państwa Kejna jest ogromne bogactwo 
gatunków. Są tu różne rodzaje roślin, 
dzięki czemu ogród kwitnie od wczesnej 
wiosny, aż do późnej jesieni. Zawsze coś 
się dzieje. Dlatego ludzie lubią ten ogród. 
Lubią też to, że jest tu dużo zwyczajnych 
kwiatów Na szczególną uwagę zasługują 
przepiękne róże, które są oczkiem w gło-
wie właścicieli. Jak sami mówią, są one 
bardzo wymagające i trzeba poświęcić 
sporo czasu na ich pielęgnację.  Swoją 
wiedzę na temat ogrodnictwa czerpią z tzw. 
poczty pantoflowej, książek związanych 
z  ogrodnictwem oraz z internetu. Pan 
Jan sam szczepi swoje rośliny. Na jednej 
jabłonce wyhodował, aż trzy odmiany róż-
nych jabłek. Większość roślin w ogrodzie 
to rośliny wyhodowane samodzielnie.

Dzięki ciężkiej pracy państwo Kejna 
dziś mogą cieszyć się pięknym ogrodem. 
Ogród oczarował Komisję Konkursową 
wspaniałymi kompozycjami roślin oraz ich 
różnorodnością. Serdecznie gratulujemy 
przepięknego ogrodu i życzymy dużo 
zdrowia i wytrwałości. 

Konkursu na najpiękniejszy ogród  
w gminie Radwanice rozstrzygnięty. 
`
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

I miejsce - Janina Kejna

II miejsce - Ewelina Piotrowska

III miejsce - Gabriela Węgrzynek

Wyróżnienie: Marlena Wilk

„Ogród jest nie tylko rozkoszą dla oka, ale i ukojeniem 
dla duszy, łagodzi gniew, namiętności i daje przyjemność,  
która jest przedsmakiem raju”
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Pierwsze pytanie podstawowe - dlaczego 
zdecydował się Pan zostać Policjantem?
W moim przypadku decyzja była bardzo 
dokładnie przemyślana ponieważ moje 
zainteresowanie służbami mundurowymi  
rozpoczęło się jeszcze w dzieciństwie,  
gdy brat mojej mamy - mój chrzestny 
pracował jako policjant. Następnie gdy 
ukończyłem szkołę średnią - co prawda 
o profilu wojskowym, postanowiłem wstą-
pić w szeregi Policji, gdyż kierowała mną  
chęć pracy w formacji zhierarchizowanej 
i ukierunkowanej na niesienie pomocy 
w zakresie bezpieczeństwa.  

Czy pamięta Pan swoją pierwszą służbę?
Tak oczywiście… było to w marcu 2006 r. 
Pierwszą służbę pełniłem na terenie miasta   
stołecznego Warszawy a dokładnie rejonie  
przyległym do Pałacu Kultury i Nauki  
gdzie przez rok czasu wykonywałem  
obowiązki w tzw. służbie kandydackiej 
w Oddziałach Prewencji Policji w War-

szawie - realizując konieczność odbycia  
zamiennej służby wojskowej.
Jakie są najtrudniejsze wspomnienia 
z pracy w Policji?
Określając najtrudniejsze wspomnienia 
to myślę, że nie nikogo moja odpowiedź 
nie zaskoczy. Interwencje z udziałem 
najmłodszych, którzy doznają krzywdy ze 
strony rodziny zwłaszcza rodziców, którzy 
stosując przemoc zarówno fizyczną  jak 
również psychiczną nie potrafią docenić 
jaką wartością w życiu człowieka są dzieci 
i jak ważną kwestią jest możliwość prokre-
acji - to daje dużo do myślenia, zwłaszcza 
w kwestii szeroko rozumianego człowie-
czeństwa. Jeżeli chodzi o trudne, bardzo 
trudne czy też najtrudniejsze wspomnienia   
z pełnionej służby to będę mógł je szczegó-
łowo określić gdy odejdę ze służby i będę  
spoglądał na to z innej perspektywy…

W jaki sposób zmiana kierownika re-
wiru - Pana osoba wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa w gminie Radwanice?
Z dniem 1 lipca 2020 r. w strukturach 
Komendy Powiatowej Policji Polkowicach  
wyodrębniono Rewir Dzielnicowych  
KPP w Polkowicach, którego zostałem  
kierownikiem. W skład tego rewiru  
wchodzą dzielnicowi z terenu gminy  
Radwanice oraz  pozostali dzielnicowi 
z terenu gminy Polkowice oraz Gawo-
rzyc. Uważam, że moje dotychczasowe 
zaangażowanie w służbie prewencyjnej 
w tym na stanowisku dzielnicowego, 
a następnie starszego dzielnicowego zo-
stało docenione gdyż podczas realizacji  
obowiązków służbowych wykazywałem   
i wykazuje się rzetelnością oraz poświę-
ceniem takiej ilości czasu na wykonanie  
zadań, które z kolei przekłada się na   
profesjonalizm działania i przyczynia się  
do poprawy bezpieczeństwa. Na terenie 
gminy Radwanice planuje zintensyfiko-
wanie służb w oparciu o analizę zdarzeń.  
Oczywiście będę brał pod uwagę postulaty  

W roli głównej…

Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych Komendy 
Powiatowej Policji w Polkowicach 
asp. Łukasz Baranowski  
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mieszkańców i wskazania pojawiających 
się problemów. Na tych podstawach za-
mierzam sporządzać plany wzmożonych 
działań prewencyjnych, które będą miały  
na  celu eliminacje niepożądanych zjawisk.  
Chciałbym również, aby funkcjonariusze 
Wydziału Ruchu Drogowego znacznie  
częściej pełnili służbę na terenie gminy  
Radwanice. Ponadto zachęcam wszystkich  
mieszkańców do współpracy w kwestii  
występujących zagrożeń.

Czym zajmują się  dzielnicowi oraz co 
jest priorytetem dla naszych dzielnico-
wych? Na co kładzie się  nacisk?
Zakres zadań oraz obowiązków dziel-
nicowych określa bardzo szczegółowo 
Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie 
metod i form wykonywania zadań przez 
dzielnicowego i kierownika dzielnicowych. 
Każdy dzielnicowy realizuje zadania 
dotyczące przydzielonego rejonu służbo-
wego szczególnie w zakresie prowadzenia  
rozpoznania pod względem osobowym, 
terenowym, zjawisk i zdarzeń mających 
wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Dzielnicowi realizują zadania 
z zakresu profilaktyki społecznej, ściga-
nia sprawców przestępstw i wykroczeń, 
a także kontrolują przestrzeganie prawa 
powszechnie obowiązującego oraz prze-
pisów prawa miejscowego. Priorytetem 
dla dzielnicowych jest utrzymywanie  
bezpośredniego kontaktu z lokalną społecz-
nością. Chciałbym aby oczekiwania oraz 
potrzeby mieszkańców odnośnie bezpie-
czeństwa były na bieżąco rozpoznawane 
i jak najszybciej rozwiązywane. Bardzo 
zależy nam aby mieszkańcy gminy jak naj-
częściej kontaktowali się z dzielnicowymi 
zarówno w kontakcie bezpośrednim jak 
również poprzez korzystanie z adresów 
mailowych oraz nr telefonów służbowych.
Bardzo ważnym obowiązkiem jest rzetelna 
realizacja zadań dotyczących procedury  
niebieskiej karty, którą rozpoczynają 
funkcjonariusze w przypadku uzyskania 
informacji dotyczącej podejrzenia  stosowania 
przemocy fizycznej oraz psychicznej. To 
dzielnicowi obejmują nadzorem rodzinę 
i ściśle współpracują  z właściwym Zespołem  
Interdyscyplinarnym oraz pracownikiem 
Ośrodka Pomocy Społecznej jak również 
innymi instytucjami. Każdy dzielnicowy 
w swoim rejonie służbowym realizuje plan 
działań priorytetowych, którego celem jest  
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz  
rozwiązywanie nurtujących problemów  
lokalnej społeczności.

Karać czy pouczać – co Pana zdaniem  
bardziej skutkuje?
Wszystko zależy od sytuacji i od rodza-
ju popełnionego czynu zabronionego.  
Adekwatność stosowania postępowania  
mandatowego ma na celu zrozumienie 
niewłaściwego, niezgodnego z prawem  
zachowania i ma się afirmować skutecz-
nością zrozumienia. Każda interwencja  
jest inna, nie każdy z obywateli właściwie 
postrzega konieczność dostosowania się  
do obowiązujących przepisów i to od tego 
zależy czy środki oddziaływania wycho-
wawczego a więc pouczenie, zwrócenie 
uwagi, ostrzeżenie będą skuteczne czy  
też bardziej dotkliwa restrykcja w formie  
mandatu karnego czy też skierowania  
wniosku o ukaranie do Sądu.   

Jakie są największe problemy z jakimi  
borykają się dzielnicowi?
Intensywność obowiązków oraz koniecz-
ność realizacji działań wynikających 
z bieżących zdarzeń, konieczności obsługi 
interwencji powodują potrzebę zmiany 
zaplanowanych czynności. Wymaga to 
zmian w organizacji pracyi oczywiście 
w niektórych przypadkach może powo-
dować  problemy.
 
Zaufanie i współpraca z ludźmi, miesz-
kańcami – to chyba różnie bywa, ludzie 
raczej Was unikają? 
To po Naszej stronie musi wynikać inicjatywa 
kontaktu. Formacja mundurowa jaką jest 
Policja powinna wzbudzać zaufanie i  na 
podstawie prowadzonych badań wynika, 
że jest coraz lepiej. Na zaufanie obywateli 
trzeba sobie zasłużyć. Każdy dzielnicowy 
w swoim nastawieniu musi być elastyczny 
i winien starać się współpracować z ludźmi. 
To jest jak w życiu… na szacunek trzeba 
zapracować. Szacunek wobec dzielnico-
wego wynika z faktu profesjonalnego 
wykonywania zadań i niesienia pomocy 
dla potrzebujących. Muszę wspomnieć, 
że pod koniec  lipca 2020 r. otrzymałem 
telefoniczne  podziękowania od mieszkańca 
gminy Radwanice, który obserwował prze-
prowadzaną interwencję  wobec kierowcy, 
który w ocenie rozmówcy nie powinien 
jeździć za kierownicą gdyż mieszkańcy 
podejrzewali, że stosuje środki odurzające. 
Faktycznie w tym dniu dzielnicowi mł.asp. 
Adrian Pachała oraz sierż. Adam Kasperski    
zatrzymali kierującego pojazdem, który 
po wstępnym badaniu był pod wpływem 
działania środków psychoaktywnych.  
Oczywiście podziękowania przekazałem 
funkcjonariuszom.   

Czy wszystkie zgłoszenia są przyjmo-
wane i sprawdzane? 
Zgłoszenia telefoniczne są przyjmowane  
za pośrednictwem Wojewódzkiego Cen-
trum Powiadomienia Ratunkowego pod  
nr alarmowym 112. Gdy operator widzi  
potrzebę interwencji ze strony Policji zgło-
szenie przekazuje systemowo do obsługi.  
Oficer dyżurny jednostki Policji kieruje na 
miejsce policjantów. Pamiętajmy, że w myśl 
przepisów Kodeksu Wykroczeń osoba 
chcąca wywołać niepotrzebną czynność 
fałszywą informacją podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzywny do  
1.500 złotych. Jeżeli chodzi o zgłoszenia  
kierowane bezpośrednio do dzielnico-
wych to w przypadku spraw związanych  
z posiadanymi kompetencjami jak naj-
bardziej podawane fakty są rzetelnie  
sprawdzane.

Co Pan może powiedzieć odnośnie  
aktywności Naszych  dzielnicowych ?
Patrząc na miesiąc nadzorowanej pracy 
to oceniam zaangażowanie na bardzo  
wysokim poziomie Przykładem tego  
jest bardzo wysoka aktywność w re-
presjonowaniu sprawców przestępstw   
i wykroczeń w ruchu drogowym. Dziel-
nicowi brali udział w zatrzymaniu 11 
sprawców przestępstw na gorącym uczyn-
ku. Uczestniczyli wraz z dwoma f-szmi 
KPP w Polkowicach w Pikniku Rodzin-
nym organizowanym na terenie GOPS 
w Radwanicach. Z wszelką starannością 
realizują zadania związane z procedurą 
„niebieskie karty”. Muszę zwrócić uwagę, 
iż z własnej inicjatywny planują spotkania 
w każdej miejscowości z mieszkańcami. 
Liczmy na władze samorządowe oraz 
Sołtysów w organizacji takich spotkań. 
Osobiście zobowiązuje się do przybycia 
na takie wydarzenie. Mieszkańcy  poznają 
swoich dzielnicowych co będzie miało 
wpływ na relacje interpersonalne, a także 
pogłębienie zaufania.
 
Na zakończenie chciałbym zaznaczyć, 
że dzielnicowi podczas pełnionych służb 
wykorzystują urządzenie o nazwie Dra-
ger DrugTest 5000 służące do analizy  
pobranych próbek śliny p/k obecności 
środków odurzających, psychoaktywnych 
co przyczynia się do eliminacji kierow-
ców znajdujących się po użyciu lub pod  
wpływem potocznie zwanych narkotyków. 
Dziękuję za rozmowę. 

             Elżbieta Łucka
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Marian Kobzda to emerytowany na-
uczyciel, wieloletni Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Radwanicach.

Człowiek uzdolniony muzycznie. Pasjonat 
filatelistyki, turystyki, krajoznawstwa. 

Od kiedy interesuje się pan filatelistyką?
M.K. Pasja związana ze zbieraniem 
znaczków rozpoczęła się już w szkole 
podstawowej. Był to rok 1956, mieszkałem 
wtedy w Gostyniu. Należałem do Młodzie-
żowego Klubu Filatelistów. Spotykaliśmy 
się co miesiąc, dokonywaliśmy przeglądu 
swoich walorów, wymienialiśmy się swoimi 
zasobami. Po przeprowadzce najpierw do 
Przemkowa, a potem do Radwanice swoją 
kolekcję kompletowałem już samodzielnie. 
Filatelistyka zainteresowała mnie głównie 
ze względów graficznych.  Kolekcjonując 
znaczki chcę poznać ich historię, z jakiej 
okazji zostały wydane, jakie wydarzenie 
przedstawiają. W sumie moja przygoda 
z filatelistyką trwa ponad 50 lat. W latach 
siedemdziesiątych miałem przerwę zwią-
zaną ze zmianą miejsca zamieszkania. 

Kiedy pojawił się pierwszy klaser? Jak 
obszerna jest pana kolekcja?
M.K. Pierwszy klaser pojawił się na po-
czątku mojej przygody ze znaczkami. Był 
to niewielki klaser, który mam do dziś, 
jednak nie ma w nim za wiele znaczków. 
Moja kolekcja to około 20 klaserów. 
Jednak wiele znaczków czeka jeszcze na 
opracowanie. 

Jaka tematyka pojawia się na pańskich 
znaczkach?
M.K. Tematyką najbliższą mojemu sercu 
z  racji zainteresowania sztuką było malar-
stwo. Początkowo skupiłem się na zbie-
raniu znaczków związanych  malarstwem 
i sztuką. Oprócz tego posiadam znaczki, 
które wydawała Poczta Polska. Zbierać 
wszystko człowiek nie jest w  stanie. Ja 
skupiłem się na znaczkach związanych 
z malarstwem oraz wydanych przez 
Pocztę Polską. Patrząc na cały świat, to 
wydawanych znaczków jest, mnóstwo 
i  nie realnym jest uzbierać je wszystkie. 
W jaki sposób powiększa pan swoją 
kolekcję?
M.K. Początkowo wymieniałem swoje 
walory z kolegą mieszkającym w Londy-
nie.  Były to przeróżne znaczki z różnych 

stron świata, na których wiodącą tema-
tyką było właśnie malarstwo. Obecnie 
mam wykupiony abonament w Poczcie 
Polskiej, który gwarantuje mi zakup 
znaczków wydawanych corocznie przez 
Pocztę Polską. Rocznie jest to około 100 
znaczków o różnej tematyce. Dodam, że 
Poczta Polska wydaje znaczki ciekawe 
graficzne i bardzo często nawiązujące to 
wydarzeń mających miejsce w danym 
roku. Znaczek uczy, bawi, wychowuje. 
Z racji, że Poczta przypomni, że zbliża 
się uroczystość bądź rocznica. Prócz 
znaczków w swojej kolekcji posiadam 
również karty pocztowe, tzw. całostki. Są 
to karty okolicznościowe z nadrukowanych 
znaczkiem.  

Jakie są ciekawe znaczki w pana kolekcji?
M.K. Ciekawym znaczkiem jest znaczek, 
który powstał z okazji 1000 – lecia Państwa 
Polskiego. Z okazji 400 – lecia Poczta 
Polska wydała znaczek na jedwabiu. 

Oprócz tego są znaczki różnych kształtów: 
trójkąty, grzybki, serca, okrągłe. Z okazji 
160 rocznicy powstania w Polsce znacz-
ka pocztowego, Poczta Polska wydała 
replikę pierwszego znaczka polskiego 
z  1860 roku. Jako ciekawostkę dodam, 
że są dwa rodzaje znaczków: perforowane 
(ząbkowane) i cięte.  Oprócz tego spotkać 
możne różne kształty perforowania, np. 
gwiazda. Perforowanie to używane jest 
przy znaczkach przedstawiających gwiazdy 
kina i teatru.

Często można usłyszeć, że filateliści to 
ginący gatunek… Ile jest w tym prawdy?
M.K. Jest to pasja, która młodych nie 
pociąga. Mówię tak z doświadczenia. Pró-
bowałem zachęcić wnuków do swojej pasji, 
prezentując im klasery wraz z  rocznikami 
poszczególnych znaczków. Zobaczyli 
włożyli znaczki do klasera i  odstawili 
na półkę. Myślę, że jest to zanikające 
hobby. Młodzież żyje teraz czymś innym, 

Pasje naszych mieszkańców - FILATELISTYKA
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a nie ukrywam, że filatelistyka wymaga 
czasu. Nikogo nie zmusimy to polubienia 
filatelistyki, to trzeba chcieć i lubić. Co 
stanowi o wartości rynkowej znaczka? 
M.K. O wartości rynkowej znaczka stanowi 
przede wszystkim jego nakład, im mniej 
jest na rynku tym są droższe. Oprócz tego 
zwraca się uwagę na rok wydania i tematykę 
znaczka. Najcenniejsze znaczki to znaczki 
rzadkie. Zdarzają się znaczki wydruko-
wane błędnie, gdzie korekta nie zauważy 
i puści do druku. Wtedy taki znaczek jest 
unikalny i zyskuje na wartości, gdyż jest 
o bardzo niskim nakładzie. Przykładem 
jest znaczek z 1956 roku przedstawiający 
p. Elżbietę Krzesińską podczas skoków 
w dal w Melbourne. Oryginalny znaczek 
przedstawia skok w  prawą stronę, na-
tomiast błędnie wydrukowany znaczek 
przedstawia p. Krzesińską i jej skok 
w  lewą stronę. Jest to lustrzane odbicie 
oryginalnego znaczka. Dodam, że takie 
znaczki są bardzo cenne, ponieważ są 
niezwykle rzadkie. 

Czy należy pan do Związku Filatelistów?
W latach młodości należałem do Związku 
Filatelistów. Jeździliśmy na wystawy, 
pokazy kilka razy w roku. Podczas takich 
pokazów przyznawane były medale za 
obszerność kolekcji, tematykę i jej opra-
cowanie. Obecnie nie i bardzo żałuję. 
W Głogowie istnieje Koło Filatelistów 
i powiem szczerze, że chętnie bym do 
niego dołączył. 

Jest pan człowiekiem wielu pasji. Proszę 
opowiedzieć co jeszcze pana interesuje?
M.K. Interesuje mnie turystyka i krajo-
znawstwo, fotografia. W swojej kolekcji 
mam również dużą ilość pocztówek, 
głównie z  miejsc w których byłem. Są 
tu widokówki z różnych regionów Polski, 
ale również z  Europy.  Ta kolekcja to 
przede wszystkim ślady czasu i historii. 
Jest to znakomity wehikuł czasu. Oglą-
dając te widokówki przypominam sobie 
te czasy, podróże. Jest to dla nie podróż 
sentymentalna. 

Jak wygląda wystawa filatelistyczna?
M.K. Każdy filatelista, który wystawia 
swoje prace musi je odpowiednio przygo-
tować. Znaczki prezentowane są na tzw. 
kartach wystawienniczych, na których 
są naklejane tzw. podlepkami lub moco-
wane za pomocą hawidów, a następnie 
opisywane. Opis znaczka dotyczy jego 
daty wydania, historii. Następnie karty te 
umieszczane są na planszy wystawienni-

czej. Na jednej planszy mieści się około 
12 kart wystawienniczych.

Dziękuję za rozmowę i gratuluję impo-
nującej kolekcji. 

Ciekawostka: 
Pierwszy polski znaczek pocztowy wpro-
wadzono do obiegu 5 stycznia 1860 roku 
czyli 20 lat po ukazaniu się pierwszego 
znaczka na świecie. Na znaczku widnieje 

dwugłowy orzeł - herb pocztowy 
Królestwa Polskiego.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Radwanice  do podzielenia się swoimi pasja-
mi. Wszystkich „mieszkańców z pasją” zapraszamy do kontaktu z Urzędem Gminy Radwa-

nice pok. nr 7 lub pod nr. tel. 76 759 20 19
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Sołtys Radwanic odznaczony!
7 lipca 2020 r. Starosta Polkowicki Kamil Ciupak wręczył trzem sołtysom z terenu powiatu polkowickiego 
pamiątkowe odznaczenia. 

Seniorzy z gminy Radwanice zakoń-
czyli szkolenie w ramach projektu 
Cyfrowy Senior. 

Celem Projektu była aktywizacja osób 
powyżej 65 roku życia w obszarze kom-
petencji cyfrowych poprzez działania 
szkoleniowe oraz animacyjne. Szkole-
nia umożliwiły każdemu Uczestnikowi 

Szkolenie 
dla 

Seniorów

Wśród wyróżnionych był Roman Kawałko sołtys wsi Radwanice. Wręczenie odznaczeń „Sołtys Powiatu Polkowickiego” odbyło 
się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach. Obok Romana Kawałko wyróżnieni zostali również Dorota 
Janusz – sołtys Szklar Dolnych oraz Stanisław Gnat – sołtys Suchej Górnej. Z okazji dnia sołtysa na facebookowym profilu 
starostwa przeprowadzono konkurs, podczas którego wyłonieni zostali sołtysi cieszący się największym uznaniem wśród miesz-
kańców powiatu polkowickiego. Konkurs został rozstrzygnięty w marcu, ale z uwagi na epidemię oficjalne wręczenie odznak 
odbyło się w lipcu. 

Gratulujemy sołtysowi Romanowi Kawałko i życzymy dalszych sukcesów!
                           Marta Zakrzewska

Projektu nabycie bardzo praktycznych 
umiejętności związanych z obsługą Inter-
netu, komputera, telefonu, tabletu i innych 
urządzeń IT. Oprócz tego seniorzy mieli 
możliwość kształtowania kompetencji 
pomocnych w życiu codziennym Seniora 
(komunikacja online, e-usługi, w tym 
zakupy i bankowość online, usługi me-
dyczne, e-administracja) Szkolenia były 

prowadzone z wykorzystaniem mobilnych 
pracowni komputerowych i tabletów. 
W sytuacji związanej z COVID-19 zajęcia 
były prowadzone zdalnie. Seniorzy, którzy 
brali udział w zajęciach, po zakończeniu 
szkolenia otrzymali TABLET na własność.
Gratulujemy naszym Seniorom!
     
         Marta Zakrzewska 
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Jenot - inaczej szop usuryjski, 
junat, tanuki, lis japoński, 
kunopies. 

Jest to zwierzę skryte, nie agresywne 
i rzadko spotykane z uwagi na nocny 
tryb życia. Dodatkowo przez części 
roku zapada w sen zimowy c dodatkowo 
ogranicza możliwości jego obserwacji.  
Z  wyglądu  może przypominać małego psa 
albo szopa pracza. Jego tułów jest długi, 
a kończyny krótkie. Jego ogon także jest 
krótki, a jednocześnie gruby i puszysty. 
Głowa jest mała, o krótkim spiczastym 
pysku i krótkich zaokrąglonych uszach. Po 
bokach jego głowy na policzkach, można 
wyróżnić wyrastające długie włosy tworzące 
charakterystyczne żółtawe „bokobrody”. 
Ubarwienie futra jenota jest zmienne, 
najczęściej płowo-bure lub brunatno-szare 
z czarnym nalotem. Na pysku ma czarną 
plamę, która obejmuje oczy, policzki 
i bokobrody, tworząc charakterystyczną 

maskę. Ma długą, gęstą i puszystą sierść. 
Cechą bardzo charakterystyczną jest znamię 
w  kształcie „krzyża” utworzony z czarnych 
włosów na grzbiecie, łopatkach i ogonie.
Pomimo iż to puszyste stworzenie wygląda 
bardzo niepozornie i sympatycznie to 
jest ono gatunkiem drapieżnego ssaka, 
który należy do rodziny psowatych. Jako 
jedyny przedstawiciel tej grupy zapada 
w sen zimowy.  Jenot jest stworzeniem 
wszystkożernym.  W jego diecie dominuje 
różnorodność. Można wyróżnić w niej 
wszystko od jajek ptaków, żab, ptaków 
po rośliny, owoce i nasiona. Porą polowań 
jenota są noce. Dniem zwierzę ukrywa się 
w nisko położonych norach, zazwyczaj 
wykorzystuje te wykopane przez borsuka 
lub lisa, rzadziej sam je wykopuje. Jenoty 
wykorzystują również spróchniałe pnie 
rosnących lub zwalonych drzew, wykroty, 
dziury pomiędzy korzeniami drzew, gęste 
zarośla krzewów lub trzciny. Pierwotnym 
terenem, w którym występował Jenot był 

„Nieznane” 
zwierzęta 
w Gminie 
Radwanice

Daleki Wschód – m.in. Wietnam, Chiny, 
Korea, Japonia. Jednak w roku 1939 za 
sprawą Związku Radzieckiego, a dokładniej 
radzieckich myśliwych, został sprowadzony 
do jego  europejskiej części, a dokładniej 
do Ukrainy, Białorusi i Litwy. Stamtąd 
zwierzę samoistnie rozprzestrzeniło się po 
terenie całej Europy. W Polsce pierwszy raz 
zauważono jego obecność w środowisku 
naturalnym w roku 1955 w Puszczy Biało-
wiejskiej. Aktualnie zwierzę występuje na 
obszarze całego kraju, włączając w to naszą 
gminę. Jenot występuje głównie w lasach 
położonych nad jeziorami i rzekami. Jenot 
jest zwierzęciem łownym podobnie jak 
lis. Jenot został sprowadzony do europy 
ze względu na swoje wartościowe futro. 
Jest ono wykorzystywane przy produkcji 
kurtek, najczęściej jako ozdoba kaptura 
oraz inne ozdoby galanteryjne. 
  
         Rafał Sip

J E N O T
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Biuro Obsługi Klienta (BOK)

Biuro Obsługi Klienta (BOK) mieści 
się w holu na parterze budynku 
Urzędu Gminy w Radwanicach. 

Lokalizacja Biura znacznie ułatwia dostęp 
do Urzędu osobom starszym i niepełno-

sprawnym. Jest to podstawowy punkt 
konsultacyjny w sprawach organizacyjnych 
Urzędu Gminy – „punkt pierwszego kon-
taktu”. BOK pełni rolę biura podawczego, 
czyli przyjmuje i rozdziela korespondencję 
wpływającą do Urzędu oraz zajmuje się 
ekspedycją korespondencji Urzędu – na 
zewnątrz i wewnątrz. Biuro zajmuje się 
również wysyłką listów. Pracownik Biura 
Obsługi Klienta przyjmuje dokumenty 
w danej sprawie, sprawdza ich komplet-
ność, udziela informacji. W celu właściwej 
realizacji sprawy niezbędne jest przyjęcie 
poprawnie sporządzonego wniosku wraz 

z wymaganymi załącznikami. Otrzymane 
lub przyjęte dokumenty są rejestrowane 
w systemie i przekazywane komórkom 
organizacyjnym Urzędu. Właściwe ko-
mórki organizacyjne Urzędu rozpatrują 
daną sprawę Klienta.Sprawa może być 
wniesiona przez Klienta w formie pisemnej 
lub ustnie, osobiście, korespondencyjnie 
lub za pomocą poczty elektronicznej.
Kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
Tel. 76 759 20 21
Email: sekretariat@radwanice.pl
Adres skrytki epuap:  /0626cqjanw/skrytka
           Sara Hofmańska

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wy-
datków na utrzymanie dziecka. 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przy-
sługuje:
    • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu  
      dziecka;
    • opiekunowi faktycznemu dziecka;
    • osobie uczącej się;

Zasiłek rodzinny 

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy 
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 
o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe 
jest powiększone do kwoty 764,00 zł (kryteria obowiązujące od 
1 listopada 2015 roku).
W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się 
z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 hektara prze-
liczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny 1/12 dochodu 
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zasiłek rodzinny 
przysługuje do ukończenia przez dziecko: 
    • 18 roku życia lub
   • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia  
       21 roku życia

    • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole  
       wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo  
      o znacznym stopniu niepełnosprawności
   • osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak  
      nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (osoba ucząca  
     się - oznacza to osobę pełnoletnią, uczącą się, niepozosta 
       jącą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub   
      w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony).
         GOPS
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Kolejne dofinasowanie projektu dla GOK-u!

Jak było wcześniej i jak się zaczęło… 
Park powstał w latach 30 XIX wieku.

 Teren jego ukształtowały  podmokłe łąki, 
zastany drzewostanu dębowego łęgowego 
pochodzenia oraz stary rów melioracyjny. 
W tych latach teren należał do rodziny 
Nowacków. Składający się na kompleks 
zawierający część pałacową, folwarczną 
oraz parkową. Wyjątkowy park ma znacze-
nie historyczne - dziedzictwo kulturowe, 
gdyż dnia 6 sierpnia 1980 roku został 
wpisany do rejestru zabytków (nr. w rej. 

A/3307/557/L). Park w swoim zasobie ma 
okazałe drzewa. Wyróżniają się jesiony, 
buki pospolite, dęby bezszypułkowe, ol-
chy oraz platany klonoliste. Nie brakuje 
oczywiście bluszczu pospolitego oraz 
pięknych zawilców. Na terenie parku znaj-
dują się również dwa stawy, odwiedzane 
przez kaczki. Na początku sierpnia br. 
zakończył się II etap rewitalizacji parku. 
W ramach niego nastąpiła modyfikacja 
układu ścieżek, które zostały utwardzone. 
Nowo powstała mała architektura nadała 
charakteru parkowi tj. stylowe ławki 

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach pozyskał kwotę 3 500 zł na projekt pod nazwą „Zielona Ostoja na 
mapie Radwanic” w ramach konkursu grantowego „ Działaj lokalnie 2020”. Dzięki dotacji uporządkowany 
zostanie teren przed naszym GOK-iem. Powstaną budki lęgowe dla owadów, karmniki dla ptaków, posadzone 
zostaną nowe rośliny, odnowione będą ławki, betonowe gazony będą pomalowane i obsadzone kwiatami. Przed 
GOK-iem stanie również tablica ogłoszeń dostępna dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Termin realizacji 
projektu do 1.10.2020
                       GOK

i  latarnie, kosze na śmieci czy stojak 
na rowery. Nie zabrakło również placu 
zabaw i siłowni plenerowej. Wyjątkowe 
walory parku umilają czas w nim spędzo-
ny. Oderwij się od szarej rzeczywistości  
i przyjdź z rodziną, z przyjaciółmi czy 
nawet sam na spacer- relaks, albo na za-
bawę z dziećmi, a nawet poprawić swoją 
kondycje fizyczną i skorzystać z siłowni 
plenerowej. Zatrzymaj się na odpoczy-
nek i odkrywaj Park w Radwanicach na 
nowo.   Zapraszamy.
             Elżbieta Łucka

CIEKAWE MIEJSCA W GMINIE RADWANICE
PARK W RADWANICACH

Park w Radwanicach pięknie odnowione miejsce zachęcające do korzystania z jego uroku.
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Wakacyjne zajęcia 
w świetlicach wiejskich 
z GOK-iem!
Blisko 50 zajęć, warsztatów, plene-
rów i spektakl przygotował Gminny 
Ośrodek Kultury w Radwanicach 
w ramach projektu „Niech (o)żyją 
świetlice” współfinasowanego przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

W siedmiu świetlicach na terenie na-
szej Gminy (Jakubów, Sieroszowice, 
Kłębanowice, Buczyna, Nowa Kuźnia, 
Przesieczna i Lipin) dzieci intensywnie 
spędzały wakacje. Wśród przygotowanych 
przez GOK zajęć można było wziąć udział 

w warsztatach animacji poklatkowej, 
nauczyć się drukować w technice 3D, 
w plenerach malarskich czy nauczyć się 
tworzenia witraży. Zwieńczeniem tego 
wspaniałego czasu był spektakl teatralny 
pt. „Trzy świnki” w wykonaniu aktorów 
zielonogórskiego teatru Kwadrat. Gminny 
Ośrodek Kultury dziękuję serdecznie 
wszystkim uczestnikom naszej wakacyjnej 
oferty i zaprasza na kolejne działania na 
świetlicach wiejskich w naszej Gminie! 
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Jak co roku załoga GOK-u przy-
gotowała obszerną ofertę zajęć 
wakacyjnych dla małych i dużych 
mieszkańców naszej Gminy. 

Tegoroczne zajęcia nosiły nazwę „Wakacyjna 
podróż do świata przygody”, w ramach 
których przygotowano między innymi 
trzy ciekawe  wycieczki: Do Muzeum 
Techniki „Izby tradycji młynarskich” 
w Kuźniczysku, gdzie uczestnicy brali 
udział w wyprawie odkrywców „Sekrety 
wodnego młyna” oraz warsztatach wy-

pieku bułeczek drożdżowych. Kolejna 
wycieczka odbyła się do Centrum Wiedzy 
o Wodzie - Hydropolis we Wrocławiu 
gdzie dzieci poznawały ciekawostki zwią-
zane z wodą, oraz tajemnicze stworzenia 
żyjące w największych głębinach mórz 
i oceanów. Uczestnicy naszej wycieczki 
mogli również wejść do wnętrza batyskafu 
i poznać miejsce pracy naukowców bada-
jących podwodne głębiny. Na zakończenie 
wakacji GOK zorganizował wyjazd do 
Farmy Martynika k. Jaroszówki, gdzie 
nasze dzieciaki poznawały tajemnice 

zanikającego zawodu zduna, ucząc się jak  
buduje się piec! Oprócz wycieczek dzieci 
brały udział w zajęciach stacjonarnych 
w naszym Ośrodku Kultury, poznając 
„Tajemniczy świat mikrokosmosu”, two-
rząc przepyszne ciasteczka we współpracy 
z Kołem Gospodyń Wiejskich „Czerwone 
Korale” z Radwanic oraz uczestnicząc 
w Projekcie „Stacja Animacja” w ramach 
którego odbywały się zajęcia kreatywne 
zarówno dla duszy jaki ciała najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy.
    GOK

„Wakacyjna podróż do świata przygody” 
w Gminnym Ośrodku Kultury
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Nadziewane kotleciki ziemniaczane

Kącik kulinarny naszych 
mieszkańców

    1. Ziemniaki obieramy i gotujemy do miękkości. 
        Po ugotowaniu solimy i tłuczemy. 
        Odstawiamy bez przykrycia, żeby przestygły i odparowały.
    2. W trakcie gotowania ziemniaków przygotowujemy farsz. 
        Pieczarki myjemy i kroimy w drobną kostkę. Cebulkę obieramy i kroimy również w drobną kostkę.
    3. Rozgrzewamy 2-3 łyżki oleju na dużej patelni i podsmażamy najpierw cebulkę. Gdy się zeszkli, 
        dorzucamy pieczarki i smażymy. Na koniec dodajemy przyprawy do smaku. Odlewamy wodę z patelni.
    4. Do przestudzonych ziemniaków dodajemy mąkę i posiekany szczypiorek. Wszystko zagniatamy ręką 
         tak by powstała zwarta, ale delikatna kula. Odstawiamy pod przykryciem na około 5-10 minut.
    5. Ciasto dzielimy na 10 równych części. Formujemy kieszonkę do której wkładamy farsz, 
        następnie delikatnie zlepiamy
    6. Aby nadać ładny kształt kotlecikom, należy zwilżyć delikatnie dłonie.
    7. Na koniec obtaczamy w mące i smażymy z obu stron na rozgrzanym oleju na złoty kolor
                   Pani Krystyna z Radwanic

Składniki (10 sztuk):

– 1 kg ziemniaków 
– 250 g pieczarek
– 2 cebule
– pęczek szczypiorku
– 2 czubate łyżki mąki
– olej do smażenia
– sól i pieprz do smaku
– mąka do obtaczania 

Świetlica w Lipinie 
- dawniej 1977 r.

Świetlica Lipin 
- dziś 2020 r.

Jeśli chcesz, by Twój przepis znalazł się w Biuletynie wyślij go nam drogą elektroniczną.Twój przepis będzie mógł trafić 
do kącika kulinarnego „Biuletynu”,  gdy wyślesz go nam e-mailem na adres sekretariat@radwanice.pl lub w wiadomości 
prywatnej na naszym Facebooku. W przepisie należy zawrzeć składniki opisywanej potrawy i opis jej przygotowania, 
a także swoje imię i nazwisko. Mile widziane będą zdjęcia, np. autork/autora przepisu lub przedstawianej potrawy. 

GMINA RADWANICE DAWNIEJ I DZIŚ
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Dożynki Gminne

30 sierpnia odbyły się Dożynki 
gminne. 

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta 
Dziękczynna. Podczas nabożeństwa po-
błogosławiono plony i okazały wieniec 
wypleciony z tegorocznych zbóż. Staro-
stami tych symbolicznych dożynek byli 
Wanda Janczak i Roman Kawałko, Na 
placu przy kościele były stoiska z regio-

nalnymi potrawami. Na mieszkańców oraz 
gości czekał poczęstunek przygotowany 
przez sołectwa Radwanice i Sieroszowice. 
Dożynki to symboliczne zakończenie 
pracy. W rzeczywistości rolnicy nigdy nie 
kończą swojej pracy. Ona trwa cały rok. 
To dziś jest ten dzień, w którym myślimy 
o pracy wszystkich rolników. Dożynki 
przypominają nam, że to właśnie dzięki 
ciężkiej pracy rolników codziennie na 

nasze stoły trafia chleb. Dziękujemy za 
ten wspaniały dar waszych rąk, za owoce 
waszej pracy. Jesteśmy wdzięczni i składamy 
wyrazy największego uznania za wysiłek 
i zaangażowanie jakie wkładacie tworząc 
plon. Bardzo dziękujemy za przybycie 
pani Senator Dorocie Czudowskiej oraz 
panu Staroście Powiatu Polkowickiego 
Kamilowi Ciupakowi.
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Zdewastowanie placu zabaw 
w Radwanicach przy ul. Wiejskiej
W dniu 21 sierpnia 2020 roku w godzinach wieczornych, 
miał miejsce oburzający akt wandalizmu. 

Grupa starszej młodzieży zamieszkująca tereny naszej gminy, 
dokonała dewastacji placu zabaw. Zniszczone zostało ogrodze-
nie placu zabaw, zamek od bramki oraz wyrwano i połamano 
drewniane szczeble z drabinki. Sprawa została zgłoszona do 
Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Wszystkich, którzy 
mają informację na temat wyżej opisanego zdarzenia  prosimy 
o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Polkowicach lub 
Urzędem Gminy w Radwanicach.

Jolanta Kozołup
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Krzyżówka Biuletyn nr 23
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: Urząd Gminy Radwanice , ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, (na kartach pocztowych z naklejonym 
kuponem i dopiskiem „Krzyżówka – Biuletyn 23”. Wśród  osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy 3 nagrody niespodzianki. 
Na rozwiązania czekamy  do 30.09.2020 r. ( rozwiązania mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy gminy Radwanice). Udział w konkursie jest 
jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych (imienia i nazwiska) zwycięzcy konkursu w kolejnym wydaniu Biuletynu.

Wyniki Krzyżówki Biuletynu nr 22
W poprzednim numerze Biuletynu hasło krzyżówki brzmiało: „Kiedy lipiec daje deszcze długie lato będzie jeszcze”
Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosowane zostały 3 osoby, które otrzymały nagrody. W losowaniu 
najwięcej szczęścia mieli: pani Justyna Figas, pani Krystyna Lechowicz, pan Tadeusz Błach. Gratulujemy! 
Wylosowano również zwycięzcę „Wakacyjnej krzyżówki dla dzieci, której hasło brzmiało „Lubimy wakacje”, 
a wylosowana została Julia Leja z Drożyny. Gratulujemy!

KUPON „B
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