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XIX Samorządowe Forum 
Kapitału i Finansów 

Karolina Ferenc

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 
łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli  
administracji samorządowej i publicznej 
ze światem biznesu i finansów w dyskusjach 
na temat gospodarki, rozwoju, trendów i innowacji. 

Wójt Gminy Radwanice Paweł 
Piwko, Z-ca Wójta Gminy Małgo-
rzata Stroka oraz Skarbnik Gminy 
Agata Małachowska, wzięli udział 
w XIX Samorządowym Forum Ka-
pitału i Finansów, które odbyło się 
6-7 października 2021 r. w Mię-
dzynarodowym Centrum Kon-
gresowym w Katowicach. Pod-
czas uroczystej Gali Kongresu, 
Wójt Gminy Radwanice odebrał 
wyróżnienie za zajęcie X miej-
sca w kategorii Wydatki Inwe-
stycyjne Samorządów 2021  
w Rankingu Pisma Samorzą-
du Terytorialnego WSPÓLNO-
TA podsumowującym wydat-

ki inwestycyjne samorządów  
w latach 2018-2020 w katego-
rii Gminy Wiejskie. 
Samorządowe Forum Kapitału  
i Finansów wyrosło na najwięk-
szą i najważniejszą profesjonalną 
konferencję dla władz samorzą-
dowych w Polsce, podczas której 
dyskutuje się o problemach wy-
korzystania zasobów i aktywów, 
którymi samorząd dysponuje, do 
jak najskuteczniejszego realizo-
wania polityk, strategii i zadań  
o charakterze lokalnym. Forum to 
doskonałe miejsce pozyskiwania 
wiedzy i wymiany doświadczeń.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy. 

 Pragnę podziękować za udział we wszystkich akcjach społecznych, które od-
były się w ostatnich dwóch miesiącach. Tylko wspólna odpowiedzialność i dbałość 
o naszą gminę może przynieść nam zadowolenie i szacunek do miejsca w którym 
mieszkamy.
 Dziękuję wszystkim instytucjom, które wspierają działanie naszego samorzą-
du dotacjami. To niezwykle ważny element w rozwoju naszej małej społeczności. 
Dziękujemy Rządowi RP w osobie Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Mo-
rawieckiego i Szefa Gabinetu politycznego Pana Krzysztofa Kubów, Marszałkowi 
Województwa Dolnośląskiego Panu Cezaremu Przybylskiemu, Wojewodzie Dolno-

śląskiemu Panu Jarosławowi Obremskiemu, Prezesowi WFOŚiGW Panu Łukaszowi Kasztelowiczowi i pełno-
mocnikowi Panu Pawłowi Wechcie oraz innym osobom wspierającym Gmnię Radwanice.
 Bardzo cieszę się, że nasza praca doceniona została na szczeblu krajowym i zostaliśmy laureatem 
rankingu kategorii Wydatki Inwestycyjne Samorządu za lata 2018-2020. To duży sukces podkreślający zaan-
gażowanie naszego samorządu.
 Zapraszam Państwa do wnikliwego przeczytania naszego biuletynu - sporo cennych informacji na 
temat inwestycji i programów dla mieszkańców. Szczególnie zapraszam wraz z Radą Gminy i kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na GMINNĄ WIGILIĘ do parku w Radwanicach. Bądźmy w tym czasie 
razem.

Pozdrawiam serdecznie
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach, Urząd Gminy w Radwanicach oraz Rada Gminy zapraszają na największe, 
pełne atrakcji wigilijne spotkanie, które odbędzie się w zrewitalizowanym parku w Radwanicach w dniu 17.12.2021 r. godz. 16.00 . 
Chcielibyśmy przygotować dla wszystkich mieszkańców naszej gminy coś wyjątkowego. Przemawia za tym przede wszystkim fakt, 
że odbędzie się w odnowionym parku, który zostanie na tę okazję przystrojony świątecznie. Niezależnie od aury na dworze będzie 
można poczuć świąteczny klimat. Uroczystość rozpocznie się o godz. 16.00 w centralnej części parku. Po złożeniu życzeń i symbo-
licznym podzieleniu się opłatkiem będzie można spróbować wigilijnych potraw. W świątecznym menu nie zabraknie dań na ciepło, 
takich jak barszcz czerwony i pierogi. Dodatkowo będą przekąski, kompot z suszu, herbata i ciasto. Wspólne kolędowanie i podzie-
lenie się życzliwością, dobrocią będzie stanowiło doskonałą okazję do integracji wszystkich mieszkańców naszej gminy. Punktem 
kulminacyjnym będzie  z pewnością włączenie choinki i ustawionych w parku dekoracji. Zapraszamy serdecznie. 
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Szef Gabinetu Politycznego 
Premiera z wizytą 

na gminnych inwestycjach

Karolina Ferenc

Dnia, 8 października br. odbyła się gospodarcza 
wizyta pana Krzysztofa Kubów, sekretarza 
stanu, szefa Gabinetu Politycznego Prezesa 
Rady Ministrów na inwestycjach gminnych re-
alizowanych ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, Funduszu Dróg Samorzą-
dowych oraz środków ministerialnych. 

Wizytę na gminnych inwestycjach, rozpoczęto 
od prezentacji budowy Domu Kultury i Czytel-
nictwa, podczas której odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem lokalnej telewizji. Następnie 
udano się na zrealizowaną inwestycję na ul. Połu-
dniowej oraz trwające prace przy budowie ulicy 
Niepodległości. Odwiedzono również zabytkowy 
park w Radwanicach oraz nowopowstający kom-
pleks sportowy w Lipinie.

W spotkaniu uczestniczyli również Pełno-
mocnik Wojewody Dolnośląskiego pan Michał 
Kielan, Radny Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego pan Pawel Kura oraz Z-ca wójta gmi-
ny Radwanice pani Małgorzata Stroka.

Od prawej: Wójt Gminy Radwanice pan Paweł Piwko, 
szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów pan Krzysztof Kubów

Od prawej: Z-ca Wójta Gminy Radwanice pani Małgorzata Stroka, Pełnomocnik Wojewody 
Dolnośląskiego pan Michał Kielan, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pan Pawel 
Kura, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów pan Krzysztof Kubów, Wójt Gminy 
Radwanice pan Paweł Piwko.
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DOTACJE dla gminy! 
Pozyskaliśmy 13 598 587,67 zł. na inwestycje!!

Niezmiernie miło jest nam Państwa poinformować, że Gmina Radwanice otrzymała wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego na remont i przebudowę Szkoły Podstawowej w Radwanicach w zakresie termomodernizacji 
oraz wymiany źródła ciepła. Kwota dotacji to 3 480 999,67 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace polega-
jące na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, modernizacji instalacji C.O., wy-
mianie stolarki okiennej, wymianie oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED. Zakres zadania obejmuje również montaż 
pompy ciepła woda-powietrze oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. 

Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej w Radwanicach

Gmina Radwanice otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z bu-
dżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Siero-
szowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Kwota pomocy finansowej 
wynosi 148.000 zł.  W ramach dotowanego zadania zostanie wykonana droga  
o nawierzchni tłuczniowej. Nowa droga znacznie poprawi dojazd do pól upraw-
nych. Wykonawcą robót budowlanych w/w zadania jest firma Masy Polskie Sp.  
z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lubinie.

Anna Wysokińska

9 964 588,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Program Inwestycji Strategicznych.
Z przyjemnością informujemy Państwa, że Gmina Radwanice znalazła się wśród 
beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków Rządowego Fundu-
szu Polski Ład, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach realiza-
cji zadania inwestycyjnego zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Priorytetowe jest przeznaczenie części 
środków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buczyna. Budowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej zaplanowano również w innych miejscowościach po-
łożonych na terenie Gminy Radwanice. Nowo wybudowana sieć wodociągowo-ka-
nalizacyjna będzie stanowiła uzupełnienie gminnej gospodarki wodno-ściekowej. 
Obecnie Gmina Radwanice jest na etapie oczekiwania na podpisanie umowy oraz 
przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania przetargowego. 

Budowa drogi w Sieroszowicach
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Podatki i opłaty na 2022 rok

Wiemy już na jakim poziomie będą 
się kształtowały stawki podatkowe  
w przyszłym roku. W dniu 6 wrze-
śnia Rada Gminy w Radwanicach 
podjęła uchwały określające wy-
sokość podatku od nieruchomości 
oraz wysokość opłat lokalnych wy-
nikających z ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych (Dz. U. 2021,poz. 
1540)

Stawki podatkowe podatku od nie-
ruchomości na 2022 r. (Uchwała Nr 
XXXI/216/21 z dn. 6 września 2021 r.) 
kształtują się następująco:

OD GRUNTÓW:
• Związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, bez wzglę-
du na sposób zakwalifikowania  

w ewidencji gruntów i budynków - 
1,03 zł od 1 m2 powierzchni,

• pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbior-
ników sztucznych -5,17 od 1 ha 
powierzchni,

• pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego -0,54 od 1 m2 powierzchni, 

• niezabudowanych objętych obsza-
rem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 październi-
ka 2015 r. o rewitalizacji i poło-
żonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przewidu-
je przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo za-
budowę o przeznaczeniu miesza-
nym- 3,40 od 1 m2 powierzchni. 

OD BUDYNKÓW 
LUB ICH CZĘŚCI:
• mieszkalnych- 0,89 zł od 1 m2 

pow. użytkowej,
• związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz budyn-
ków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej- 25,74 zł od 1 
m2 pow. użytkowej, 

• zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym- 12,04 zł od 1 m2 pow. użytkowej,  

• związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności lecz-
niczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń- 5,25 zł 
od 1 m2 pow. użytkowej, 

• pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego- 8,68 od 1 m2 pow. użytkowej. 
 
 

Elżbieta Kosidło

Przypominamy o obowiązku podatkowym !!!
     Elżbieta Kosidło

Drogi podatniku - Razem tworzymy Szczęśliwą Gminę Radwanice 
i dzięki naszym podatkom możemy ją rozwijać :)

Wzrost zainteresowania zakupem dzia-
łek w naszej Gminie wiąże się z szeregiem 
działań właścicieli - sprzedawców owych 
działek. Przykładowo z podziałem działek 
rolnych, sporządzaniem nowych operatów 
pomiarowych, które zmieniają niejedno-
krotnie powierzchnię użytków rolnych, 
zapominając jednocześnie o zgłoszeniu 
owych zmian organowi podatkowemu. Po-
nadto nie tylko zakup działki podlega 
zgłoszeniu w celu opodatkowania. Obo-
wiązek spoczywa również na podatniku, 
który zbywa nieruchomość. 

Wspomnieć należy również, że zmiany 
zachodzące po nabyciu działki t.j. zmia-
na użytków rolnych na mieszkalne, roz-
poczęcie użytkowania budynku, choćby 
częściowego, czy zakończenie budowy- 
również podlega obowiązkowi zgłosze-
nia.

Każda zmiana/zdarzenie zgodnie z art.  
6. Ordynacji podatkowej (Dz.U. 2019, 
poz. 1170), powinna być w ciągu 14 dni 
od zaistnienia zgłoszona na druku orga-
nowi podatkowemu.

OD BUDOWLI
• 2 % ich wartości określonej na 

podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 
3-7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych.

OD POSIADANIA PSA 
• (Uchwała Nr XXXI/2017/21  

z dn. 6 września 2021 r.)- 75 zł.

OPŁATA TARGOWA
• (Uchwała Nr XXXI/2018/21  

z dn. 6 września 2021 r.): bez za-
daszenia- 20,00 zł/dzień, z zada-
szeniem- 30,00 zł/ dzień.
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Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu  
Łagoszów Wielki wraz z prognozą  
oddziaływania na środowisko
     Elżbieta Łucka

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami), art. 39 
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) oraz 
uchwały Nr XV/108/20 Rady Gminy w Radwanicach 
z dnia 31 marca 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania 
się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
Łagoszów Wielki wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 5 listopada 2021 r. do 30 listo-
pada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice, ul. 
Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, w godzinach pra-
cy Urzędu. Przedmiotem sporządzenia niniejszego 
planu miejscowego jest określenie zasad zagospo-
darowania i zabudowy dla obrębu Łagoszów Wiel-
ki. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu 25 listopada 2021 r. w sali narad Urzędu 
Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 
Radwanice, o godz. 11:00. Uwagi mogą być wnoszo-
ne w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, na adres Urzędu Gminy Radwanice, ul. Prze-
mysłowa 17, 59-160 Radwanice (e-mail: sekretariat@
radwanice.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14 grudnia 2021 r. Organem właściwym do rozpatrze-
nia uwag jest Wójt Gminy Radwanice.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne  
i fizyczne oraz jednostki organizacyj-
ne nieposiadające osobowości prawnej 
mogą wnosić uwagi do projektu planu 
miejscowego. Uwagi mogą być wnoszo-

ne w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 
17, 59-160 Radwanice (e-mail: sekretariat@radwanice.pl) w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2021 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Radwanice.

103 flagi 
i 103 sadzonki buków 
z okazji 103. Rocznicy 
Odzyskania  
Niepodległości 
      Karolina Ferenc

W tym roku, obchodziliśmy 103. Rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Z tej okazji przygotowaliśmy dla mieszkańców naszej 
gminy 103 sadzonki buków i 103 flagi gminy. Dlaczego akurat sadzon-
ki buków? Ponieważ buk nawiązuje do symboli gminy Radwanice, 
znajdziemy go w herbie i fladze gminnej. Każdy zameldowany miesz-
kaniec mógł odebrać jedną flagę i jedną sadzonkę drzewka na gospo-
darstwo domowe. 
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Rozbudowa dróg wewnętrznych w Strogoborzycach
Honorata Perłakowska-Leszczak

Remont drogi w Borowie
Honorata Perłakowska-Leszczak

W miesiącu wrześniu br. Firma Masy Polskie sp. z o.o. sp. k. 
z Lubina wykonała remont drogi gminnej w miejscowości 
Borów. W ramach zadania drogę wyrównano oraz wykona-
no nawierzchnię z kruszywa granitowego wraz z wyprofi-
lowaniem poboczy oraz zjazdami do posesji. Remont drogi  
ułatwi komunikację do posesji jednorodzinnych oraz drogi 
powiatowej w kierunku Jakubowa. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 39.614,93 zł. i został sfinansowany z budżetu gminy.

Przebudowa drogi 
w Przesiecznej

Honorata Perłakowska-Leszczak

W połowie lipca br. podpisano umowę na przebudowę dro-
gi gminnej w miejscowości Przesieczna. Wykonawcą zadania 
została Firma Masy Polskie sp. z o.o. sp. k. z Lubina. W efekcie 
blisko półtora miesięcznej pracy powstała droga o nawierzchni 
z kruszywa granitowego o długości 1.055 mb wraz obustron-
nymi poboczami gruntowymi. Wykonana przebudowa znacznie 
usprawni dojazd do gruntów rolnych dla okolicznych rolników 
oraz dojazd do drogi wojewódzkiej nr 333. Całkowity koszt wy-
konania wyniósł 175.200,00 zł z tego dofinansowanie z TFOGR 
105.500,00 zł.

W miesiącach sierpień - wrzesień br. Firma Brukbud 
z Przesiecznej wykonała rozbudowę dwóch dróg we-
wnętrznych w miejscowości Strogoborzyce. Obydwie 
drogi o jednakowej szerokości 4 m wykonano z beto-
nowej kostki brukowej, a pobocza gruntowe wyprofilo-
wano. Łączna długość rozbudowanych dróg wyniosła 
253 mb, w tym droga do bloków mieszkalnych 138 mb, 
natomiast do budynku wielorodzinnego 115 mb. Koszt 
robót budowlanych w kwocie łącznej 235.551,11 zł zo-
stał całkowicie sfinansowany z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

Remont placu przed świetlicą w Jakubowie 
oraz remont dachu obiektu Honorata Perłakowska-Leszczak

W październiku br. wykonano remont nawierzchni przed 
świetlicą wiejską oraz remizą strażacką wraz z przebu-
dową schodów zewnętrznych. Plac przed obiektem oraz 
schody do remizy OSP wykonano z betonowej kostki 
brukowej, schody do świetlicy oraz podjazd dla osób 
niepełnosprawnych dodatkowo ograniczono palisadą  
z uwagi na ich wysokość. Wykonawcą zadania była Firma 
Brukbud z Przesiecznej. Koszt robót wyniósł 52.602,54 
zł. i został w pełni poniesiony ze środków własnych.  
W tym samym miesiącu zakończyły się również prace 
remontowe dachu świetlicy. Firma AS-BUD-PLUS” z sie-
dzibą w Brennie wykonała nowe pokrycie dachu z papy 
termozgrzewalnej wraz z wymianą obróbek blachar-
skich. Wartość zadania wyniosła 34.440,00 zł. i została 
sfinansowana z budżetu gminy.



9  

BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

Zakończyliśmy budowę kanalizacji 
sanitarnej w m. Kłębanowice

Karolina Kazimierska

W październiku zakończono budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka 
sieci wodociągowej w miejscowości 
Kłębanowice. W ramach zadania wy-
konano sieć kanalizacji sanitarnej wraz 
z 68 szt. przyłączy o łącznej długości 3 
488,3m; sieć wodociągową o długości 
189,7m wraz z 7 hydrantami oraz  sieć 
przesyłową z miejscowości Kłębanowi-
ce na oczyszczalnie ścieków w Buczy-
nie o długości 1,613m. Dzięki realizacji 

inwestycji mieszkańcy zostali 
podłączeni do nowej sieci ka-
nalizacji sanitarnej, a odcinek 
sieci wodociągowej, uzbroił te-
ren przeznaczony pod nową za-
budowę mieszkaniową. Roboty 
na zadaniu prowadziła firma WODROL 
z Kiełczowa. Całkowity koszt budowy 
sieci rozdzielczej z przyłączami wyniósł 
3.677.748,78 zł. Zadanie zostało dofi-
nansowane z Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich na kwotę 1.537.419,00 
zł. oraz z pożyczki udzielonej przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 
kwotę 878.767,09zł.

Budowa dróg w Sieroszowicach
Karolina Kazimierska

W miejscowości Sieroszowice trwają inwestycje:
1. Przebudowa dróg gminnych wraz z budową odwodnienia i oświetle-

nia. Zakończenie budowy planowane jest na połowę listopada. W ra-
mach zadania została przebudowana droga z nawierzchni tłuczniowej 
na kostkę betonową, utwardzono pobocza tłuczniem, wyregulowano  
i oczyszczono rowy, wymieniono przepusty drogowe pod zjazdami oraz 
zamontowane zostało nowe oświetlenie drogowe. Całkowita długość 
drogi to 670m. 

2. Od końca września trwa przebudowa drogi gminnej na działkach nr 
146, 157/3 w ramach której zostanie wykonana nawierzchnia z kostki 
betonowej wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi, a także drenaż francu-
ski o długości 80m. Całkowita długość drogi to 310m. Planowany ter-
min zakończenia inwestycji to 13.12.2021r. Prace prowadzone są przez 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Witek” Małgorzata Jurkowska.

Budujemy kolejny odcinek drogi 
biegnącej przez szlak rowerowy

Karolina Kazimierska

Dobre wieści dla rowerzystów i rowerzystek - budujemy kolejny od-
cinek drogi biegnącej przez szlak rowerowy. Mając na celu rozwój 
turystyki rowerowej w gminie Radwanice, przystąpiliśmy do reali-
zacji kolejnej inwestycji drogowej, która polepszy dojazd nie tylko 
do gruntów rolnych ale także poprawi komfort jazdy rowerystom.  
W październiku rozpoczęła się inwestycja pn. ”Przebudowa dro-
gi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sieroszowice”. 
Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej poprzez 
wzmocnienie jej konstrukcji oraz wykonanie nawierzchni z mie-
szanki kruszyw granitowych wraz z obustronnym poboczem grun-
towym. Droga ta będzie częścią Dolnośląskiego Szlaku Rowerowego,  

a przewidywa-
na jej długość to 
1.475m. Inwesty-
cja współfinanso-
wana jest z Tere-
nowego Funduszu 
Ochrony Gruntów 
Rolnych. Fragment remontowanego odcinka drogi 

bięgnącego przez szlak rowerowy.
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Prace na cmentarzach komunalnych
GSK w Radwanicach

W październiku pracownicy GSK Radwanice Sp. z o.o. wy-
konali szereg prac na cmentarzach komunalnych w Jaku-
bowie, Łagoszowie Wielkim i Sieroszowicach. Odnowione 
zostały krzyże, postumenty, naprawione i odmalowane 
zostały ławki, podcięte gałęzie. Dzień Wszystkich Świętych  
to  pamięć o tych, co już odeszli, których już nie ma wśród 
nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w ten dzień gro-
bów swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i 
kwiatów. Jednak nie na każdym grobie pali się znicz i każdy 
jest zadbany, dlatego pracownicy GSK Radwanice Sp. z o.o. 
chcąc oddać cześć i uszanować pamięć osób zmarłych spo-
czywających na cmentarzach komunalnych w Łagoszowie 
Wielkim oraz Jakubowie już po raz drugi przeprowadziła 
akcję - porządkowania  zapomnianych grobów. Pracownicy 
GSK Radwanice Sp. z o.o. z własnej inicjatywy zakupili zni-
cze, które zapalili na mogiłach.

INFORMACJA 

Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. 
informuje, że 

dyżur pogotowia wodno – kanalizacyjnego  
jest pełniony przez całą dobę.
Awarie wodno - kanalizacyjne   

można zgłaszać pod numerami telefonów: 
660 664 458; 696 433 588

Natomiast inne zgłoszenia lub odczyt wodomierza  
można podawać pod numerami telefonu: 

76 831 01 83, 668 204 193 (sms)  
lub na adres e-mail : biuro@gsk.radwanice.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
 w godzinach: 7.00 – 15.00 

OTWARCIE BRAM  
CMENTARZY KOMUNALNYCH

Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o.  
będąca zarządcą cmentarzy komunalnych 

w Łagoszowie Wielkim, Jakubowie i Sieroszowicach 
prosi o zgłaszanie wszelkich prac kamieniarskich,  

które wymagają otwarcia bramy  
z dwudniowym wyprzedzeniem.

tel. 76 831 01 83, 668 204 193 
 lub na mail : biuro@gsk.radwanice.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.00 – 15.00

Program usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Radwanice w 2021 r.

Anna Harendarz

Rok 2021 jest drugim rokiem, w którym Gmina Radwanice zrealizowała 
program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu naszej gmi-
ny. W ramach zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Radwanice w 2021 roku” usunięto łącznie z tere-
nu 14 nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy 
115,1600 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym z usługą demontażu 
– 96,3800 Mg, z usługą odbioru z posesji (bez demontażu) – 18,780 Mg. 
Wartość realizacji zadania wyniosła 100.521,91 zł. Program zrealizo-
wano ze środków budżetu Gminy Radwanice (68.675,85 zł) oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu (wysokość dotacji 31.846,06 zł).
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Dokumentacja na oświetlenie 
uliczne dróg gminnych

Wiktoria Guszała

Gmina Radwanice jest w trakcie opracowywania dokumentacji rozbudowy 
energooszczędnego oświetlenia ulicznego LED na terenie gminy Radwanice. 
Koncepcja rozbudowy oświetlenia ulicznego obejmuje wszystkie miejscowo-
ści należące do gminy Radwanice, a także budowę oświetlenia ulicznego, tam 
gdzie jest brak lub szczególna potrzeba zagęszczenia lamp. Firma, która wy-
grała przetarg po opracowaniu projektu przystąpi do etapu rozbudowy.

ZAŚMIECANIE OSIEDLOWYCH PUNKTÓW 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Jolanta Kozołup

Odpady jakie gromadzone są przy PSZOKach  to przede wszystkim odpady 
wielkogabarytowe, które nie są odbierane wraz z odpadami komunalnymi. 
Tego typu  odpady  należy zawieźć do Centralnego PSZOK w Polkowicach przy 
ul.  Działkowej 18, Obowiązuje bezwzględny zakaz zaśmiecania PSZOK-ów.  
O zaśmiecaniu PSZOK każdorazowo informujemy Komendę Powiatową Policji 
w Polkowicach, która ustala sprawców wykroczenia. Przypominamy,  iż gdy 
sprawca zostanie zidentyfikowany nałożona zostanie na niego kara grzywny 
w wysokości do 500,00 zł. 

Ciemne strony pracy w Spółce
GSK w Radwanicach

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

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 przedmioty można bezpłatnie 
oddać w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach ul. Działkowa 

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

Każdy dzień w Spółce jest wyjątkowy. Nigdy nie wiemy kto 
lub co nas zaskoczy. Jednak najbardziej przykro nam jest, 
jak inni nie szanują wspólnego otoczenia i śmiecą wszędzie 
gdzie tylko jest to możliwe. Apelujemy, prosimy wyrzucajcie 
odpady do pojemników. To my pracownicy GSK Radwanice 
Sp. z o.o. zamiast spędzać sporo czasu na sprzątaniu bałaga-
nu moglibyśmy wykonywać dużo więcej korzystnych działań 
na rzecz mieszkańców. Gmina Radwanice to nasz wspólny 
dom.

Nielegalne odprowadzanie 
wód opadowych

GSK w Radwanicach

Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. informuję, że 
planowana jest kontrola przyłączy kanalizacyjnych pod kątem 
nielegalnego odprowadzania wód deszczowych. Podczas dzia-
łań kontrolnych wykorzystanie zostanie specjalne urządzenie 
tzw. zadymiacz. Metoda polega na wtłoczeniu dymu do ulicz-
nej studzienki kanalizacyjnej. Dym znajduje ujście w rynnach 
lub innych miejscach, jeżeli są one podłączone do przewodów 
sanitarnych. Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji 
sanitarnej jest naruszeniem ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.) i podlega karze 
ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000,00 zł. Zgodnie 
z art. 9 ust. 1 ww. ustawy „Zabrania się wprowadzania ścieków 
bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyj-
nych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub 
roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych,  
a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych 
oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.” 
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KALENDARIUM RADY GMINY 
Arleta Żołyniak

Rada Gminy w Radwanicach spotkała 
się na następujących posiedzeniach ko-
misji stałych oraz obradach sesji:

6 września 2021 r. – odbyło się wspól-
ne posiedzenie Komisji stałych. Komisje 
zapoznały się z informacjami dyrek-
torów szkół o przeprowadzonym roz-
poczęciu nowego roku szkolnego oraz 
omówiono  materiały na Sesję.

6 września 2021 r. – XXXI sesja Rady 
Gminy – podjęto uchwały w sprawie:
• zmiany wieloletniej prognozy finan-

sowej Gminy Radwanice (Uchwała 
Nr XXXI/211/21);

• zmiany budżetu gminy Radwa-
nice na rok 2021 (Uchwała Nr 
XXXI/212/21);

• zmiany składu osobowego komisji 
stałej (Uchwała Nr XXXI/213/21 );

• miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrę-
bu Radwanice-Pudło (Uchwała Nr 
XXXI/214/21 );

• miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obrębu Siero-
szowice (Uchwała Nr XXXI/215/21);

• określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości (Uchwała Nr 
XXXI/216/21);

• opłaty od posiadania psów (Uchwa-
ła Nr XXXI/217/21) ustalając staw-
kę roczną w wysokości 75,00 zł od 
jednego psa  posiadanego przez oso-
bę fizyczną;

• wprowadzenia i określenia wy-
sokości stawek opłaty targowej  
i zasad jej pobierania (Uchwała Nr 
XXXI/218/21); 

• przyjęcia  do realizacji przez Gmi-

nę Radwanice zadania publicznego 
Gminy Przemków pn: „Przebudo-
wa drogi dz. nr 540, 511/2, 511/1, 
441/4 i 441/5 w obrębie Krę-
pa, gm. Przemków” (Uchwała Nr 
XXXI/219/21);

• przyjęcia do realizacji przez Gmi-
nę Radwanice zadania publicznego 
Gminy Gaworzyce pn: „Przebudowa 
drogi nr 100098D (dz. nr  734/6) w 
miejscowości Kłobuczyn, gm. Gawo-
rzyce” (Uchwała Nr XXXI/220/21) ;

• przyjęcia do realizacji zadania pu-
blicznego gminy pn: „Przebudowa 
drogi dz. nr 114 w obrębie Jabło-
nów, gm. Chocianów” (Uchwała Nr 
XXXI/221/21).

11 października 2021 r. – odbyły się 
posiedzenia Komisji stałych: 
• Komisja Budżetowo-Gospodarcza  

zapoznała się wnioskami do budże-
tu gminy na 2022 rok;

• Komisja Zadań Społecznych zapo-
znała się ze stanem czytelnictwa  
w gminie, analizą bazy bibliotecz-
nej;

• Komisja Rewizyjna dokonała ana-
lizy: wykonania budżetu gminy za 
I półrocze 2021 r. i materiałów na 
sesję oraz kontroli wybranej inwe-
stycji w terenie – budowy obiektu 
kulturalnego w Radwanicach.

11 października  2021 r. – XXXII sesja 
Rady Gminy – podjęto uchwały w spra-
wie:
• zmiany  wieloletniej prognozy finan-

sowej Gminy Radwanice (Uchwała 
Nr XXXII/222/21);

• zmiany budżetu gminy na 2021 rok 

(Uchwała Nr XXXII/223/21);
• przyjęcia Programu Współpracy 

gminy Radwanice z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiota-
mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie na rok 2022 
(Uchwała Nr XXXII/224/21) – pro-
gram utworzony został w celu 
ułatwienia dialogu i współpracy 
samorządu z organizacjami poza-
rządowymi, a także  określenia za-
sad, formy oraz priorytetowych ob-
szarów tej współpracy. Organizacje 
pozarządowe są ważnymi partnera-
mi w działaniach samorządu gmin-
nego na rzecz zaspokojenia potrzeb 
lokalnej społeczności. Oczekiwanym 
rezultatem realizacji Programu jest 
lepsze wykonanie zadań ustawowo 
powierzonych gminie, a tym samym 
efektywniejsze zaspokojenie potrzeb 
lokalnej społeczności.

• udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Polkowickiego (Uchwała 
Nr XXXII/225/21) w formie dotacji 
celowej na sporządzenie dokumen-
tacji na zadanie inwestycyjne pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 
1125D na odcinku Sieroszowice – 
Kłębanowice oraz w m. Kłębanowi-
ce” w zakresie budowy ścieżki ro-
werowej, przebudowy odwodnienia, 
wzmocnienia konstrukcji jezdni na 
odcinku o długości 1.740 mb oraz 
budowy chodników, oświetlenia dro-
gowego przebudowy odwodnienia, 
wzmocnienia konstrukcji jezdni na 
odcinku o długości 1.300 mb.

Program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi

Małgorzata Stroka

W dniu 11 października br. uchwałą nr 
XXXII/224/21 Rady Gminy w Radwa-
nicach przyjęty został Program Współ-
pracy Gminy Radwanice z organizacja-
mi pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
na rok 2022. Program utworzony został 
w celu ułatwienia dialogu i współpracy 
samorządu z organizacjami pozarzą-
dowymi, a także  określenia zasad, for-

my oraz priorytetowych obszarów tej 
współpracy. Celem głównym  Programu 
jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
oraz wspieranie postaw obywatelskich 
poprzez budowanie partnerstwa między 
samorządem i organizacjami pozarządo-
wymi. Organizacje będą mogły uzyskać 
pomoc finansową w trybie otwartego 
konkursu ofert zgodnie z ww. ustawą 
lub pozakonkursowo zgodnie z trybem 
określonym w art. 19a ustawy. Ponadto 
dokument zawiera wiele innym pozafi-

nansowym form pomocy organizacją 
pozarządowym. Wszystkie organizacje 
zachęcamy do zapoznania się z progra-
mem, który dostępny jest na naszej stro-
nie internetowej w zakładce organizacje 
pozarządowe.
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W okresie od 1 do 28 lutego w Urzędzie 
Gminy Radwanice 88 rolników złożyło 
wniosek o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wy-
korzystywanego do produkcji rolnej oraz 
od 1 do 31 sierpnia 2021 roku złożono 86 
wniosków. Wójt Gminy Radwanice wy-
dał 173 pozytywne decyzje, przyznające 
kwotę dopłaty 1.00 zł do każdego zaku-
pionego litra oleju napędowego. Łącznie 
wypłacono kwotę 288.323,63 zł.

Udzielono zwrotu 
podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju 
napędowego

Z nadejściem nowego roku planowane jest przyjęcie „Progra-
mu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Radwanice”, którego celem będzie stworze-
nie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na 
obszarach, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej jest niemożli-
wa bądź ekonomicznie nieuzasadniona. Dotyczy to miejsco-
wości Drożów, Drożyna, Nowa Kuźnia, Nowy Dwór, Teodo-
rów i Ułanów.

Do korzystania z programu uprawnieni będą właściciele nie-
ruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, poło-
żonymi na terenie wymienionych powyżej miejscowości, któ-
rzy przed przystąpieniem do realizacji zadania złożą wniosek  
o udzielenie dofinansowania. Wnioskodawca przystępujący 
do programu we własnym zakresie zobowiązany będzie pozy-
skać dokumentację niezbędną do realizacji budowy oraz funk-
cjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, m.in.:
- zgłoszenia zamiaru budowy oczyszczalni (dotyczy budynków 
mieszkalnych oddanych do użytkowania) lub zatwierdzenia 

zmian w pozwoleniu na budowę (w przy-
padku budynków nieodebranych do użyt-
kowania),
- pozwolenia wodno-prawnego na wy-
konanie urządzenia wodnego (drenażu, 
studni chłonnej), ewentualnie pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie urządze-
nia wodnego oraz usługi wodne w zakresie 
wprowadzania ścieków oczyszczonych do 
urządzeń wodnych.
 
Zgodnie z planowanymi zasadami wnio-
skodawca będzie mógł uzyskać dofinan-
sowanie po zrealizowaniu inwestycji  
w wysokości do 6 000 zł, jednak nie więcej 
niż 50% poniesionych i udokumentowa-
nych kosztów całego zadania. Dofinanso-
waniu nie będą podlegać koszty eksplo-
atacji i konserwacji oczyszczalni, koszty 
robocizny wykonanej we własnym zakre-
sie przez wnioskodawcę oraz koszty doku-
mentacji technicznej.

     Anna Harendarz

Uzyskaj dofinansowanie na przydomową 
oczyszczalnię ścieków!

     Elżbieta Kosidło

Nazwy ulic w Sieroszowicach
Małgorzata Stroka

Na wniosek mieszkańców sołectwa Sieroszowice przystąpiliśmy do prac zwią-
zanych z nadaniem nazw ulic w miejscowości, a co za tym idzie również nada-
niem nowych numerów porządkowych nieruchomości. W niedługim czasie po-
wołany zostanie zespół do opracowania zmian w dotychczasowym brzmieniu 

adresów i numerów porząd-
kowych w miejscowości Sie-
roszowice. Nadanie nazw ulic 
w tak dużej miejscowości nie 
tylko uporządkuje dotychcza-
sową numerację porządko-
wa, ale również pozwoli na 
szybsze określenie lokalizacji 
danej nieruchomości, co ma 
ogromne znaczenie podczas 
przyjazdu służb ratunko-
wych na różnego typu zda-
rzenia zagrażające zdrowiu  
i życiu mieszkańców.
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Wrześniowe spotkania Wójta i Rady Gminy z mieszkańcami
Karolina Ferenc

We wrześniu, odbył się cykl spotkań 
Wójta Gminy Radwanice i Rady Gminy  
z mieszkańcami poszczególnych sołectw. 
Spotkania rozpoczęły się 9 września  
w Buczynie, a zakończyły 30 września 
w Strogoborzycach. Wójt Gminy przede 
wszystkim przedstawił mieszkańcom 
plan rozwoju gminy i poszczególnych 
miejscowości oraz udzielał odpowiedzi 
na zadane pytania. Na wszystkich spo-
tkaniach poruszono takie tematy jak:
• zmiana systemu odbioru odpadów 

komunalnych,
• punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Radwanicach,
• składowanie odpadów w miejscach 

niedozwolonych, 
• komunikacja autobusowa, 
• promocja zabudowy jednorodzinnej,
• grunty pod zabudowę jednorodzin-

ną,
• oświetlenie uliczne,
• światłowód w gminie,
• budowa domu kultury w Radwani-

cach,
• budowa marketu Dino w Buczynie,
• koszenie terenów zielonych.

Podczas spotkań można było również 
dokonać spisu w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności  
i Mieszkań u rachmistrza spiso-
wego, pobrać i wypełnić deklara-
cję dot. źródła ogrzewania i spala-
nia paliw do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) 
oraz uzyskać informacje na temat 
realizowanego programu „Czyste 
Powietrze”.
Poniżej przedstawiamy również 
najważniejsze tematy poruszane 
na spotkaniach w poszczególnych 
miejscowościach:

Buczyna
• budowa sieci wod.-kan.
• budowa kładki rowerowej 

na rzece Szprotawa łączącej 
Buczynę z Radwanicami,

• rewitalizacja parku w Buczy-
nie,

• likwidacja cmentarza między 
Buczyną i Nowym Dworem,

• budowa chodnika do kościoła,
• budowa masztu telekomuni-

kacyjnego,
• budowa żwirowni w miejsco-

wości.

Drożów
• budowa chodników i oświetlenia  

w ciągu DK nr 12,
• budowa obwodnicy Głogowa prze-

biegającej przez miejscowość,
• progi zwalniające,
• remont świetlicy,
• remont wiaduktu i objazdy.

Drożyna
• program współfinansowania budo-

wy przydomowych oczyszczalni ście-
ków,

• budowa placu zabaw dla dzieci,
• progi zwalniające,
• koszenie rowów,
• plan zagospodarowania przestrzen-

nego dla miejscowości.

Przesieczna i Borów
• droga łącząca Przesieczną z Radwa-

nicami,
• droga łącząca Przesieczną z Lipi-

nem,
• nowe osiedle domków jednorodzin-

nych w miejscowości, 
• przeniesienie placu zabaw z Borowa 

do Przesiecznej, 
• dokumentacja na drogi wewnętrzne, 

• dokumentacja na nową sieć wodo-
ciągową w Borowie,

• plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla miejscowości

Kłębanowice
• przebudowa drogi powiatowej  

z Kłębanowic do Sieroszowic wraz ze 
ścieżką pieszo-rowerową,

• plan zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowości,

• remont mostku przy wjeździe do 
miejscowości od strony Radwanic,

• remont dachu świetlicy,
• kanalizacja w miejscowości, 
• melioracja cieków wodnych, 
• sklep spożywczy w miejscowości.

Lipin
• dokumentacja na drogę prowadzącą 

przez miejscowość,
• przebudowa ulicy podgórnej i jana 

pawła ii oraz dróg wewnętrznych,
• zakończenie budowy kompleksu 

sportowego,
• zajęcia na nowej świetlicy, 
• koncesja na drugą żwirownię w lipi-

nie,
• zagospodarowanie lasku pozyskane-
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go przez gminę od nadleśnictwa, 
• montaż elementów placu zabaw przy 

świetlicy,
• ogrodzenie placu przy świetlicy,
• ścieżki rowerowe w obrębie miejsco-

wości.

Łagoszów Wielki
• dokumentacja na wymianę sieci wo-

dociągowej 
• przebudowa dróg lokalnych w stronę 

Przesiecznej, za stawem, wokół ko-
ścioła i do Zofiówki,

• elektrownie wiatrowe w obrębie 
miejscowości,

• punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych i zmiana sytemu odbio-
ru odpadów,

• progi zwalniające na drodze powia-
towej,

• budowa chodników w miejscowości 
wraz z powiatem polkowickim,

• Duathlon Radwanice przez Łagoszów 
Wielki,

• ankiety na tematu gazyfikacji wsi,
• nadmierna prędkość pojazdów,
• drogi do gruntów rolnych,
• plany przestrzenne miejscowości.

Nowa Kuźnia i Teodorów
• program współfinansowania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków,
• poprawa stanu nawierzchni drogi  

z Nowej Kuźni do Sieroszowic,

• rewitalizacja koryta rzeki Szprota-
wa,

Nowy Dwór
• zmiana nawierzchni chodnika przy 

drodze,
• remont świetlicy wiejskiej,
• program współfinansowania budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków,
• budowa farmy fotowoltaicznej w ob-

rębie miejscowości, 
• likwidacja cmentarza między Buczy-

ną i Nowym Dworem.

Jakubów
• przebudowa ul. Świętego Jakuba,
• bieżąca rozbudowa sieci wodno-ka-

nalizacyjnej w miejscowości,
• projekt budowy drogi szutrowej  

na osiedlu Kwiatowym,
• uzupełnienie urządzeń na placu za-

baw,
• progi zwalniające w kierunku Drożo-

wa,
• alarm w świetlicy wiejskiej,
• ankieta dot. gazyfikacji miejscowo-

ści,
• remont wiaduktu i objazdy.

Sieroszowice
• poprawa stanu nawierzchni drogi  

z Nowej Kuźni do Sieroszowic,
• dokumentacja na drogi powiatowe  

z Kłębanowic do Sieroszowic i dalej 

do Polkowic,
• przebudowa drogi powia-

towej ze ścieżką rowerową,
• wprowadzenie nazw ulic w Sieroszo-

wicach,
• progi zwalniające w miejscowości,
• zajęcia świetlicowe,
• komunikacja autobusowa z powia-

tem,
• wymiana piasku na placu zabaw.

Radwanice
• rozbudowa sieci wodno-kanalizacyj-

nej,
• budowa placu parkingowego i targo-

wego,
• przebudowa i budowa dróg,
• montaż ławek w miejscowości,
• tablice informacyjne w miejscowości,

Strogoborzyce
• budowa oświetlenia drogowego 

na drodze łączącej Strogoborzyce  
z Buczyną,

• progi zwalniające w miejscowości,

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za 
udział w spotkaniach! 
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Nowy kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radwanicach

Od dnia 1 października br. Kierownikiem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Radwanicach została Pani Emilia Zagór-
niak. Pani Emilia spełniła wszystkie wy-
magania konkursowe na stanowisko kie-
rownika oraz wykazała się szeroką wiedzą 
z zakresu pomocy społecznej. Ponadto 

nowy kierownik  doskonale zna problemy 
i potrzeby zarówno GOPS, jak mieszkań-
ców naszej gminy, ponieważ jest wielo-
letnim pracownikiem tej instytucji.  Pani 
Emilii serdecznie gratulujemy, natomiast 
mieszkańców zapraszamy do współpracy 
z nowym kierownikiem.

Małgorzata Stroka

Porady      prawne 
dla mieszkańców

Daria Ciosek

 
Jednymi z najczęściej wymienianych 
problemów, z którymi zwracamy się 
do specjalistów, są sprawy spadko-
we. Aby poświadczyć nabycie spad-
ku, należy udać się do sądu lub no-
tariusza. Trzeba jednak pamiętać, że 
nie zawsze sprawy spadkowe zała-
twimy w kancelarii notarialnej. 

Notarialne poświadczenie dziedzi-
czenia: 
Poświadczenia dziedziczenia można 
dokonać również u notariusza. Nie-
zbędnymi warunkami do tego, aby 
skorzystać z tej instytucji jest obecność 
wszystkich osób wchodzących w grę 
jako spadkobiercy i brak sporu między 
nimi co do sposobu i osób biorących 
udział w dziedziczeniu. Pierwszym eta-
pem przy poświadczaniu dziedziczenia 
u notariusza jest sporządzenie tzw. pro-
tokołu dziedziczenia. Po nim notariusz 
sporządzi właściwy akt poświadczenia 
dziedziczenia. Zostaje on wpisany do 
rejestru poświadczeń dziedziczenia.
Zarejestrowany akt poświadczenia 
dziedziczenia ma skutki prawomocne-
go postanowienia o stwierdzeniu naby-
cia spadku.

Notariusz nie poświadczy dziedzi-
czenia, gdy:
• w stosunku do spadku został już 

uprzednio sporządzony akt po-
świadczenia dziedziczenia lub 
wydane zostało postanowienie  
o stwierdzeniu nabycia spadku;

• w toku sporządzania protokołu 
dziedziczenia ujawnią się oko-
liczności wskazujące, że przy jego 

sporządzeniu nie były obecne 
wszystkie osoby, które mogą 
wchodzić w rachubę jako spad-
kobiercy ustawowi lub testa-
mentowi albo istnieją lub istnia-
ły testamenty, które nie zostały 
otwarte i ogłoszone;

• wskutek braku małżonka spad-
kodawcy i krewnych powołanych 
do dziedziczenia z ustawy spa-
dek przypada, jako spadkobiercy 
ustawowemu - gminie albo Skar-
bowi Państwa;

• spadkodawca w chwili śmierci 
był cudzoziemcem lub, nie po-
siadając żadnego obywatelstwa, 
nie zamieszkiwał w Rzeczypo-
spolitej Polskiej albo w skład 
spadku wchodzą prawa rzeczo-
we lub posiadanie nieruchomo-
ści położonej za granicą.

 
Poświadczenie nabycia spadku  
w sądzie:
W celu poświadczenia prawa do 
spadku w sądzie składamy wniosek  
o stwierdzenie nabycia spadku. Wnio-
skodawcą może być każdy, kto ma  
w tym interes prawny. Z wnioskiem 
o stwierdzenie nabycia spadku mogą 
więc wystąpić spadkobiercy (oraz ich 
następcy prawni), a także wierzycie-
le spadkodawcy lub spadkobierców. 
Uczestnikami postępowania są wszy-
scy zainteresowani w sprawie, czyli 
każdy czyich praw lub obowiązków 
dotyczy wynik postępowania. Sądem 
właściwym do wniesienia wniosku 
o stwierdzenie nabycia spadku jest 
sąd rejonowy właściwy ze względu 
na miejsce ostatniego zamieszkania 
spadkodawcy. Pamiętajmy o załącz-
nikach, którymi są odpisy skrócone 
aktów stanu cywilnego. Do wnio-
sku o stwierdzenie nabycia spadku 
z ustawy potrzebujemy aktu zgonu 

oraz ewentualnego aktu małżeństwa 
spadkodawcy oraz aktów urodzenia 
dzieci spadkodawcy, w przypadku 
córek spadkodawcy należy załączyć 
ich akty małżeństwa (w ich przy-
padku bowiem nastąpiła zmiana na-
zwiska). Do wniosku o stwierdzenie 
nabycia spadku z testamentu należy 
dołączyć odpis skrócony aktu zgonu 
oraz testament spadkodawcy.

Przyjęcie lub odrzucenie spadku:
Stwierdzenie nabycia spadku oraz 
poświadczenie dziedziczenia nie 
może nastąpić przed upływem sze-
ściu miesięcy od otwarcia spadku, 
chyba że wszyscy znani spadkobier-
cy złożyli już oświadczenia o przyję-
ciu lub o odrzuceniu spadku. Oświad-
czenie o przyjęciu spadku, o jego 
odrzuceniu lub o przyjęciu spadku  
z dobrodziejstwem inwentarza skła-
da się przed notariuszem albo w są-
dzie rejonowym, w którego okręgu 
znajduje się miejsce zamieszkania 
lub pobytu składającego oświadcze-
nie. Oświadczenia mogą być również 
składane w sądzie spadku w toku po-
stępowania o stwierdzenie praw do 
spadku. Sąd wydaje postanowienie 
o stwierdzeniu nabycia spadku po 
przeprowadzeniu rozprawy, na któ-
rą wzywa wnioskodawcę oraz osoby 
mogące wchodzić w rachubę jako 
spadkobiercy ustawowi i testamen-
towi.
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SZCZEPIENIA PRZECIW 
COVID-19 
W GMINIE RADWANICE

Martyna Szylko

Pinkt informacyjny o szczepieniach przeciw COVID-19 
znajduje się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Radwa-
icach przy ul. Głogowskiej 43. Koordynatorem jest Pani 
Ewa Flak tel. 76/83 11 471

DARMOWE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE !!
Arleta Żołyniak

Stan na dzień 04.11.2021r.
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Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów! Zgodnie z § 34 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożaro-
wej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 i Dz.U. z 2019r poz. 67), w obiek-
tach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, cie-
kłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów 
dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem sta-

łym(np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym  

i gazowym,

• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie 
stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego ży-
wienia i usług gastronomicznych.

• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z prze-
wodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zobowiązuje właści-
cieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzin-
nych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu tech-
nicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych 
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

PRZYPOMINAMY!!! 

Czyszczenie kominów 
to bardzo ważna 
sprawa !!!

      Wiktoria Guszała

Zaniechanie obowiązku czyszczenia kominów oraz brak prawidłowej kon-
serwacji może grozić mandatem w kwocie nawet 500 zł! Najcięższą karą 
jest jednak pożar na skutek zapalenia się sadzy czy zatrucie czadem!!!

Czyszczenie kominów to bardzo ważna spra-
wa. Czynność ta powinna być wykonywana 
regularnie. Wpływa ona na zapewnienie bez-
pieczeństwa domownikom, a także na spraw-
ność całej instalacji grzewczej. Każdy z nas 
chce czuć się bezpiecznie we własnym domu, 
dlatego nie warto bagatelizować regularnego 
czyszczenia kominów. Regularne czyszczenie 
kominów jest wręcz nieodzowne w zapew-
nieniu właściwej pracy instalacji grzewczej, 
a przede wszystkim dla gwarancji bezpie-
czeństwa domowników. W nieczyszczonym 
kominie może dochodzić do gromadzenia się 
sadzy, która w końcu może się zapalić. Zapa-
lenie się sadzy może natomiast doprowadzić 
do pęknięcia komina, a nawet pożaru całego 
domu. Pęknięty i nieszczelny komin jest rów-
nież niebezpieczny, ze względu na możliwość 
ulatniania się zabójczego czadu.

bądź bezpieczny! - noś odblaski!!!
     Jolanta Kozołup

Jesienią słońce wstaje później, a wieczorami coraz szyb-
ciej zapada zmierzch. Podczas naszej codziennej drogi do 
pracy czy szkoły warto pamiętać o bezpieczeństwie swoim 
i swoich bliskich. Osoby mające na sobie ciemne ubranie 
widziane są przez kierującego samochodem zaledwie z 40 
metrów! Brak wyposażenia w odblaski po zmroku stwarza 
ogromne niebezpieczeństwo dla pieszych i rowerzystów.  
Już niewielki, odblaskowy element powoduje, że stajemy 
się widoczni na drodze nawet z odległości 150 metrów. Od-
blaski należy nosić w miejscach widocznych, znajdujących 
się w polu działania świateł samochodowych dla nadjeż-
dżających kierowców z obu kierunków.

Przypominamy, że każdy pieszy, który porusza się po 
zmierzchu poza terenem zabudowanym ma obowiązek 
nosić odblask, który będzie widoczny dla kierujących. 
Za niestosowanie się do tego przepisu należy liczyć się 
z mandatem do 100 zł.

Pamiętajmy, że koszt zakupienia elementów odblasko-
wych jest niewielki, a może uratować życie nam i na-
szym bliskim.  

Odblaski powinny być na tyle duże, by rzucały 
się w oczy. A zatem, im większe elementy odbla-
skowe, tym lepiej. Tak naprawdę jednak większe 
znaczenie ma to, gdzie się one znajdują. Duże 
czy małe odblaski powinny być umieszczone w 
takim miejscu na naszym ubraniu, by mogły być 
oświetlone reflektorami przejeżdżających samo-
chodów i były widoczne zarówno dla kierowców 
aut nadjeżdżających z przodu, jak i z tyłu. 
Przyczepiając odblask do ubrania, upewnijmy 
się więc, czy nie jest on zasłonięty np. szalikiem 
czy też kapturem! 
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NIEZNANE ZWIERZĘTA 
w Gminie Radwanice ŻURAW ZWYCZAJNY (Grus Grus) – symbol wierności

Te majestatyczne ptaki od wieków są szanowane i podziwiane 
przez ludzi. Stają się inspiracją w literaturze, malarstwie czy 
ceramice. Pojawiają się w wierzeniach słowiańskich oraz są 
bogato opisywane w mitologii greckiej – warto więc co nieco 
o nich wiedzieć. Żuraw zwyczajny to duży ptak wędrowny, po-
dobny do czapli siwej. Wydaje charakterystyczne dźwięki zwa-
ne klangorem, które z pewnością słyszeliśmy nie raz. Zauważa 
się podobieństwo owych odgłosów do dźwięków trąbki. Wy-
dawany jest przez ptaki o poranku, podczas lotu i dalekiej wę-
drówki, dlatego może symbolizować zarówno nadejście wio-
sny, jak i nadchodzącą zimę. Słyszalny jest nawet w promieniu 
kilku kilometrów. Ptaki chętnie odzywają się klangorem pod-
czas swoich zlotów i łączenia się w pary. Sygnalizują również 
donośnym głosem wszystko, co je zaniepokoi. Tego niezwy-
kle pięknego ptaka poznamy po szczególnym wyglądzie oraz 
ruchach. Posiada on biało-czarną głowę z czerwoną plamą 
na czubku oraz wygiętą szyję. Jest wysoki i smukły. Żurawie 
są największymi latającymi ptakami na świecie - większe są 
nawet od bocianów. Wyróżniają się popielatym upierzeniem 
i długim pióropuszem ogona. Końcówki skrzydeł są czarne,  
a dziób i nogi szare. Warto zwrócić uwagę na jego majesta-
tyczne ruchy- wykonywany przez nich taniec godowy jest 
prawdziwym przedstawieniem - ptaki podskakują i kłaniają 
się sobie z rozpostartymi płasko skrzydłami. Samce trzymają 
dziób pionowo i w dostojnym marszu kroczą za samicą. Mimo, 
że te tańce są uznawane powszechnie za godowe, wykonywa-
ne są też poza sezonem lęgowym, na miejscach wypoczynku  
w czasie wędrówek i w trakcie wiosennych zbiorowisk. Samice 
i samce tworzą małe grupy, biegając ku sobie, wysoko skacząc  
i uderzając skrzydłami, krążąc w kółko lub zygzakiem. Żurawie 
to ptaki bardzo płochliwe i czujne. Najczęściej przebywają na  
w terenach bagiennych i podmokłych. Zwykle osiedlają się 

w oddaleniu od siedzib ludzkich, ale szukają pokarmu także 
na łąkach i polach uprawnych. Terytorium żerowania żurawi 
może na obszarach rolniczych dochodzić nawet do 120 ha!  
Przed jesiennym odlotem tworzą skupiska podobnie jak bo-
ciany białe, dlatego możemy je spotkać w dużych stadach. Na 
zimowanie chętnie podróżują do Afryki i południowej części 
Azji. Podczas lotu tworzą w powietrzu klucze. Zdarzają się jed-
nak wyjątki i pomimo że to ptak wędrowny, niektóre osobniki 
pozostają na zimę. Raz na 2-4 lata żurawie pierzą się. Ma to 
miejsce pod koniec maja i w czerwcu. Co ciekawe, na 5 tygodni 
ptaki tracą zdolność lotu. Żurawie są stałe w uczuciach. Dobie-
rają się w pary i wspólnie spędzają całe życie. Dzięki temu stały 
się symbolem miłości, wierności i oddania. Gdy tylko osiągają 
dojrzałość płciową, łączą się w pary. Swoją miłość na całe życie 
znajdują w wieku 4-6 lat. Zarówno samiec jak i samica wysia-
dują jaja, a proces ten trwa około miesiąca. Pisklęta opuszczają 
gniazdo kilka dni po wykluciu i są otoczone troskliwą opieką 
rodziców aż do jesieni. Gdy wybierając się na spacer, usłyszy-
my słynny klangor, warto się rozglądnąć, a być może uda nam 
się przyglądnąć tym wspaniałym zwierzętom. 

     Anna Harendarz

W parku w Radwanicach utworzona zosta-
ła przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Drze-
wa – cuda natury”.  

Na 14  pulpitach informacyjno-eduka-
cyjnych zamontowanych przy zabytko-
wych drzewostanach można zapoznać 
się z opisami następujących drzew:
1. Brzoza brodawkowata
2. Platan klonolistny
3. Grab pospolity
4. Głóg jednoszyjkowy
5. Sosna czarna
6. Buk pospolity
7. Świerk pospolity
8. Dąb szypułkowy
9. Żywotnik olbrzymi
10. Jesion wyniosły
11. Klon jawor
12. Kasztanowiec zwyczajny
13. Olsza czarna
14. Lipa drobnolistna.

PRZYRODNICZA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
     Arleta Żołyniak

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna służy 
podwyższeniu świadomości ekologicznej, 
rozbudzeniu większego zainteresowania 
naturą oraz szacunku do naszego dziedzic-
twa przyrodniczego.  Dziękujemy  Woje-
wódzkiemu Funduszowi Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
za wsparcie projektu. Zachęcamy do od-
wiedzin i zapoznania się z walorami parku. 
Poznaj nasze drzewa- cuda natury. 

Zadanie pn. "Drzewa - cuda natury - przyrodnicza 
ścieżka edukacyjna" - dofinansowano ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu.



BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

20  

Złoci i platynowi Jubilaci 
w Gminie Radwanice.

Przeżyć ze sobą pół wieku, to nie lada wyczyn. W dniu 16 października mieliśmy zaszczyt gościć pary, 
które świętowały Złote Gody: Państwa Genowefę i Edwarda Domańskich z Buczyny 

oraz Państwa Janinę i Zygmunta Pik z Przesiecznej.
Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed 50–ciu laty rodziny doceniony został przez 

władze państwowe, dowodem czego są przyznane przez Prezydenta RP specjalne odznaczenia  
- medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy wyrażając podziw i szacunek  

dla zebranych małżonków. Życząc  zdrowia i jak najwięcej wspólnych miłych chwil. 
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Dziękujemy za Wasz wkład w życie naszej lokalnej społeczności oraz za to, co robicie dzisiaj… 
bo dzisiaj dzielicie się swoją mądrością, doświadczeniem i czasem...

Państwo Zofia i Stanisław Żyta oraz Pani Anna i Zbigniew Karkowscy 
doczekali się "Platynowych Godów". 

Małżonkowie mogli pochwalić się stażem 55-ciu wspólnie spędzonych lat.  

Jubilaci podkreślali, że nie ma przepisu na przeżycie razem 55 lat. Scenariusz pisze życie. 
Zgodnie mówili, że receptą na bycie razem nie jest tylko miłość, ale także wzajemne zrozumienie, wyrozumiałość 

 i wspieranie się w trudnych sytuacjach, ponieważ życie nie składa się wyłącznie ze szczęśliwych dni. 
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W roli głównej…
Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach

insp. Waldemar Cichocki

     Arleta Żołyniak

JAK WYGLĄDA POZIOM BEZPIECZEŃ-
STWA NA TERENIE GMINY RADWANI-
CE? CZY GMINA RADWANICE JAWI SIĘ 
JAKO BEZPIECZNE MIEJSCE DLA MIESZ-
KAŃCÓW? 
Waldemar Cichocki: Uważam, że miesz-
kańcy i osoby odwiedzające gminę 
Radwanice mogą czuć się bezpiecznie. 
Oczywiście oczekiwania społeczne są 
takie, że policjant powinien znaleźć się 
w miejscu i w czasie popełnienia każ-
dego czynu zabronionego, ale z oczy-
wistych względów nie jest to możliwe. 
Liczby jednak pokazują, że działania 
naszych funkcjonariuszy przynoszą 
zamierzony efekt. Biorąc pod uwagę 
okres pierwszych 10 miesięcy tego roku 
i analogiczny okres 2020 roku przy-
kładem potwierdzającym przytoczoną 
tezę jest 20% spadek odnotowanych 
przypadków przestępczości z 7 podsta-
wowych kategorii na terenie Radwanic  
i ościennych miejscowości.

JAKIE DZIAŁANIA SĄ PODEJMOWA-
NE PRZEZ POLICJĘ W CELU POPRAWY 
BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE GMINY 
RADWANICE?
Waldemar Cichocki: Każda czynność 
z zakresu prewencji kryminalnej realizo-
wana przez moich policjantów to mała 
cegiełka budująca mur o nazwie „bezpie-
czeństwo”. W oparciu o prowadzoną ana-
lizę stanu zagrożenia i zebranych danych 
obejmujących obszar gminy Radwani-
ce zwiększamy również liczbę patroli  
w miejscach i w czasie, gdzie są najbar-
dziej potrzebne. Do tego należy dodać 
szereg akcji przeprowadzanych przez 
policjantów ruchu drogowego np. na 
krajowej dwunastce, która jest drogą 
o zdecydowanie najwyższym natęże-
niu w gminie Radwanice. Każda akcja 
ma na celu ujawnianie i eliminowanie 
z dróg osób niedostosowujących się do 
obowiązujących przepisów. Nie spo-
sób wymienić w jednej krótkiej wypo-
wiedzi prasowej wszystkich czynności 
podejmowanych przez naszych funk-
cjonariuszy, które mają wpływ na bez-
pieczeństwo, dlatego wymieniłem tylko 
te najważniejsze.

CZY PRZESTĘPSTWA/WYKROCZENIA 
NIELETNICH W GMINIE RADWANICE SĄ 
POWAŻNYM PROBLEMEM?
Waldemar Cichocki: Poziom czynów 
zabronionych, za które odpowiadają 

nieletni mieszkańcy gminy Radwani-
ce nie odbiega od liczb odnotowanych  
w pozostałych gminach wiejskich wcho-
dzących w skład powiatu polkowickiego. 
Oczywiście policjanci oprócz ustalania 
i zatrzymywania osób nieletnich kładą 
szczególny nacisk na profilaktykę. Funk-
cjonariuszy w tym głównie dzielnico-
wych można spotkać w przedszkolach  
i szkołach. Cel tych wizyt jest oczywisty. 
Próbujemy ograniczać i zwalczać prze-
stępczość wśród nieletnich w zarodku.

JAK PANDEMIA WPŁYNĘŁA NA PRA-
CĘ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI  
W POLKOWICACH?
Waldemar Cichocki: Pandemia Co-
vid-19 wygenerowała wiele nowych 
wyzwań, zagrożeń oraz zadań do pod-
jęcia. Policjanci jako osoby pierwsze-
go kontaktu, są wysoce narażone na 
zakażenie, a ryzyko to wzrasta jeszcze 
bardziej podczas realizacji niektórych 
czynności w trakcie, których występuje 
bezpośredni kontakt fizyczny. Czynni-
kiem znacznie utrudniającym służbę jest 
zwiększenie zakresu obowiązków przy 
jednoczesnym zmniejszeniu liczebności 
policjantów z powodu odbywania przez 
wielu z nich kwarantanny. Wskazać moż-
na szereg innych dodatkowych zadań 
takich jak działania informacyjno-pre-
wencyjne, polegające na podnoszeniu 
świadomości społeczeństwa w zakresie 
obowiązujących przepisów. Istotnym,  
a i dodatkowym obciążeniem są też dzia-
łania mające na celu pomoc osobom od-
bywającym kwarantannę, czy też sama 
kontrola jej przestrzegania. Poza nowy-
mi zadaniami związanymi z kryzysem 
epidemiologicznym funkcjonariusze są 
odpowiedzialni również za wypełnianie 
ustawowych obowiązków naszej for-
macji. Podejmowane przez policjantów 
interwencje, często w małych pokojach, 
w których przebywało wiele osób, które 
nierzadko nie przestrzegały zasad bez-
pieczeństwa, drastycznie zwiększały ry-
zyko zarażenia wirusem. Trzeba w tym 
miejscu wskazać, że to nie wszystkie wy-
zwania, które nastały wraz z wybuchem 
pandemii.

JAK OBECNIE WYGLĄDA KWESTIA PO-
LICYJNEGO WYPOSAŻENIA? CZY JEST 
WYSTARCZAJĄCA LICZBA RADIOWO-
ZÓW ORAZ SPRZĘTU SPECJALISTYCZ-
NEGO?

Waldemar Cichocki: Nigdy nie jest tak 
dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Oczy-
wiście każdego roku czynimy starania, 
żeby flota radiowozów była coraz szer-
sza i np. dzięki temu oraz wsparciu lo-
kalnych władz dzielnicowi z Radwanic 
od minionego roku mają do dyspozycji 
pojazd Kia Sportage. Sam punkt, w któ-
rym interesantów przyjmują radwanic-
cy dzielnicowi jest dobrze wyposażony, 
co wcale nie oznacza, że zaprzestaliśmy 
czynić starań zmierzających do unowo-
cześniania posiadanych zasobów sprzę-
towych.

CO UZNAJE PAN ZA NAJWAŻNIEJSZE 
SUKCESY POLKOWICKIEJ POLICJI  
W OSTATNIM CZASIE? JAKIE WYZWA-
NIA STOJĄ PRZED JEDNOSTKĄ?
Waldemar Cichocki: Osobiście uważam, 
że sukcesem samym w sobie jest utrzy-
manie wysokiego poziomu profesjona-
lizmu moich policjantów, którzy przez 
ostatnie dwa lata nie tylko mierzą się  
z dodatkowymi obowiązkami, które 
spowodowała sytuacja pandemiczna, 
ale jeszcze pokazują, że przy tym na-
tłoku zadań i dodatkowych czynności 
są w stanie zwalczać przestępczość na 
dotychczasowym bądź nawet wyższym 
poziomie.

JAKI SKŁAD OSOBOWY PRACUJE NA TE-
RENIE GMINY RADWANICE I KTO JEST 
KIEROWNIKIEM DZIELNICOWYCH?
Waldemar Cichocki:  Obecnie na terenie 
gminy Radwanice pełni służbę dwóch 
dzielnicowych. Aspirant Adrian Pacha-
ła i straszy sierżant Adam Kasperski są 
nadzorowani przez Kierownika Rewiru 
Dzielnicowych Komendy Powiatowej 
Policji w Polkowicach aspiranta Michała 
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Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach
insp. Waldemar Cichocki Józefczyka. Wszelkie dane kontaktowe 

zarówno do dzielnicowych jak i do kie-
rownika mieszkańcy mogą znaleźć na 
stronie internetowej naszej komendy 
bądź w aplikacji Moja Komenda, którą 
można zainstalować w telefonie komór-
kowym.

JAKIE ZADANIA WYKONUJĄ DZIELNI-
COWI NA TERENIE GMINY RADWANI-
CE?
Waldemar Cichocki: Dzielnicowi to nie 
tylko opiekunowie swoich rejonów służ-
bowych, którzy współpracują z innymi 
instytucjami, organizują i uczestniczą  
w przedsięwzięciach dotyczących pre-
wencji kryminalnej czy zajmują się 
tematami związanymi z zapobiega-
niem zjawiska przemocy w rodzinach. 
Dzielnicowy wspiera działania patro-
li interwencyjnych czy pełni służbę  
w strukturach nieetatowego pododdzia-

łu prewencji, który dba o zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 
przy okazji organizacji różnego rodza-
ju imprez. Nie zapominajmy również  
o konieczność prowadzenia rozpoznania 
w zakresie przestępczości w podległych 
rejonach, realizacji doprowadzeń osób 
zatrzymanych oraz współpracy i wyko-
nywania czynności na polecenie innych 
jednostek Policji, sądów, prokuratur, ko-
morników, czy też nadzoru nad osoba-
mi objętych środkiem zapobiegawczym  
w postaci dozoru. Myślę, że większość  
z czytelników zgodzi się ze mną i stwier-
dzi, że zakres obowiązków dzielnicowe-
go jest bardzo obszerny.

CZEGO ŻYCZYĆ PANU KOMENDANTOWI 
W DALSZEJ PRACY?
Waldemar Cichocki: Chciałbym, żeby  
z roku na rok wzrastał poziom zado-
wolenia społecznego z pracy moich po-

licjantów. Funkcjonariusze 
wkładają w służbę potężne pokłady 
energii, poświęcając często również czas 
prywatny, gdy sytuacja tego wymaga,  
a to ma przełożenie na wzrost wykrywal-
ności wykroczeń i przestępstw, a przede 
wszystkim powoduje, że wskaźnik po-
czucia bezpieczeństwa wśród mieszkań-
ców naszego powiatu pnie się w górę, 
co osobiście ma dla mnie nadrzędne 
znaczenie. Oczywiście, życzyłbym sobie 
unormowania sytuacji związanej z pan-
demią Covid-19. Początek minionego 
roku kiedy liczby przy słupkach wskazu-
jących ilość zachorowań galopowały, był 
dla nas okresem bardzo wymagającym  
i dla nas wszystkich byłoby lepiej, żeby 
to się nie powtórzyło.

Życzę zatem, aby to się spełniło i dziękuję Panu 
Komendantowi za rozmowę - Arleta Żołyniak.

Pasje naszych 
mieszkańców

W tym wydaniu biuletynu, przedstawiamy Państwu mieszkańca naszej gminy, którego pasją jest 
kick boxing – dyscyplina sportowa (sport walki), w której walczy się stosując zarówno bokserskie 
ciosy pięścią, jak i kopnięcia. Kick boxing, jest to sport rozwijający w sposób holistyczny umiejętno-
ści fizyczne takie jak: siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, poczucie rytmu. Dodatkowo rozwijają-
cy cechy psychiczne m.in.: panowanie nad stresem, poczucie własnej wartości, czy pewność siebie. 
Bohaterem cyklu „Pasje naszych mieszkańców” jest Jakub Rymarowicz z Sieroszowic.

W jakim wieku rozpocząłeś treningi? 
Skąd w ogóle pomysł na kickboxing? 
Jak to się zaczęło?
Jakub Rymarowicz: Treningi rozpoczą-
łem w wieku 15 lat, od zawsze byłem 
aktywny sportowo, na pierwszy trening 
poszedłem w 2016 roku, spodobało mi 
się więc trenuje do dziś.

Czy nie obawiałeś się skutków tego 
sportu? Rozbity nos, urazy nóg, rąk…?
Jakub Rymarowicz: W każdym sporcie 
jest ryzyko kontuzji, nie myślę o tym ze 
coś może mi się stać.

Gdzie trenujesz i jak wyglądają Twoje 
treningi? Ile czasu w ciągu tygodnia 
na nie poświęcasz?
Jakub Rymarowicz: Trenuje w klubie 
ARMIA Polkowice, w trakcie przygoto-

     Karolina Ferenc
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wań do walki robię 10 jednostek trenin-
gowych w tygodniu. Są to ciężkie trenin-
gi do których mocno się przykładam.

Na swoim koncie masz już wiele sukce-
sów, który z nich uważasz za najwięk-
szy? 
Jakub Rymarowicz: Myślę, że najwięk-
szym moim sukcesem było zajęcie dru-
giego miejsca na Pucharze Świata w Bu-
dapeszcie.

Jakie się Twoje najbliższe plany spor-
towe?
Jakub Rymarowicz: Na tą chwile nie 
mam w planach żadnych walk, w prze-
ciągu ostatniego miesiąca walczyłem 
dwa razy zawodowo i obydwie walki 
wygrałem.

Czy wiążesz swoją przy-
szłość z kickboxingiem?
Jakub Rymarowicz: Kic-
kboxing jest moją pasją 
na pewno będę trenował  
i brał udział w zawodach 
oraz podejmował wyzwa-
nia na ringu zawodowym.

Dlaczego warto trenować 
sztuki walki?
Jakub Rymarowicz: Sztuki 

walki uczą przede wszystkim samoobro-
ny, zwiększają pewność siebie, popra-
wiają kondycję i sprawność fizyczną. Jest 
wiele plusów uczęszczania na treningi. 
Zachęcam wszystkich niezależne od 
wieku do spróbowania swoich sił w tej 
dyscyplinie sportowej.

Prowadzisz zajęcia z kickboxingu. 
Gdzie się odbywają i do kogo są skie-
rowane?
Jakub Rymarowicz: Zajęcia kickboxin-
gu odbywają się w szkole podstawowej  
w Radwanicach. Zapraszam w każdą 
środę o godzinie 17:00, na zajęcia może 
przyjść każdy, kto ma ochotę zacząć 
przygodę ze sztukami walki.
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„MAGAZYN DOBROCI”

Po wiosennych porządkach została Ci sterta ubrań, pościeli czy ręczni-
ków? Nie wiesz co z nimi zrobić? Mamy rozwiązanie - przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznym w Radwanicach od ponad roku funk-
cjonuje kontener, gdzie można oddać odzież, zabawki, drobne AGD 
do dalszego wykorzystania przez osoby potrzebujące. Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Radwanicach informuje, że kontener przy 
Ośrodku zyskał swoją nazwę. Od 1 listopada 2021 r. kontener został 
nazwany oficjalnie „Magazynem Dobroci”. Mamy nadzieję, że nazwa 
przypadnie do gustu mieszkańcom gminy i każdy słysząc ten zwrot 
będzie wiedział gdzie on się znajduje i jakie jest jego przeznaczenie. 

     GOPS w Radwanicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Radwanicach informuje, że od 1 sierp-
nia br. rozpoczęliśmy wydawanie i przyj-
mowanie wniosków o ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego na okres 2021/2022. Przypomina-
my, że rokiem bazowym do weryfikacji 
dochodu jest rok 2020. Jednocześnie 
informujemy, że w okresie świadcze-
niowym 2020/2021 nastąpiły zmiany, 
a mianowicie: zmieniło się kryterium 
dochodowe uprawniające do uzyskania 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.  
W 2020 roku wynosi  ono 900,00 zł na 
osobę w rodzinie. 

Od 1 października 2020r., przy 
ustalaniu prawa do świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego obo-
wiązuje tzw. mechanizm "złotów-
ka za złotówkę". Mechanizm ten 
zakłada, że przekroczenie przez 
osobę uprawnioną progu do-
chodowego uprawniającego do 
świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego, nie będzie skutkować au-
tomatycznie utratą prawa do tych 

świadczeń, ale osoba taka co do zasady 
będzie mogła otrzymać świadczenie, 
pomniejszone o kwotę przekroczenia 
kryterium dochodowego. W przypadku 
gdy wysokość świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego przysługującego danej 
osobie uprawnionej będzie niższa niż 
100 zł, świadczenie to nie przysługuje. 
Prawo do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego ustala się na okres świadcze-
niowy począwszy od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od 
początku okresu świadczeniowego do 
końca tego okresu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się  
o świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami na nowy okres:
• od dnia 1 października do dnia 31 

października danego roku, ustale-
nie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata przy-
sługujących świadczeń  następuje 
do dnia 31 grudnia tego roku.

• od dnia 1 listopada do dnia 30 listo-
pada danego roku, ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wypłata przysługują-
cych świadczeń  następuje do dnia 
31 stycznia  następnego  roku.

• od dnia 1 grudnia danego roku do 
dnia 31 stycznia następnego roku, 
ustalenie prawa do świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego oraz 
wypłata przysługujących świadczeń  
następuje do ostatniego dnia lutego  
następnego  roku.

     GOPS w Radwanicach

Sejm przyjął zmiany w 500 plus. 
Ważne informacje dla rodziców!
     GOPS w Radwanicach

Nowelizacja przewiduje, że obsługą programu Rodzina 500 plus 
będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak 
obecnie – samorządy!
Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez 
internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na 
wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Sprawy 
dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 
1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez dotychczasowe or-
gany. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń 
wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okre-
su, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń 
– maj 2022r. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco 
przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 

1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, 
począwszy od 1 czerwca 2022 r.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Stan na dzień 4.11.2021r.
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Dodatkowe godziny kształcenia dla uczniów
Arleta Żołyniak

Przyznano stypendia socjalne 
Arleta Żołyniak

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/110/13 Rady Gminy w Radwani-
cach z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia „Regu-
laminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radwanice”, 
Wójt Gminy Radwanice udzielił 10 uczniom zamieszkałym na 
terenie gminy Radwanice stypendium szkolne – świadczenie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Wnioski w tej 
sprawie można było składać do Urzędu Gminy w Radwanicach 
do 15 września 2021 r. Dochód na jednego członka rodziny nie 
mógł przekroczyć  528 zł netto. 

Wójt zarządzeniem określił 
wysokość pomocy mate-
rialnej o charakterze so-
cjalnym- stypendium szkolne w I semestrze roku szkolnego 
2021/2022 w miesiącach październik-grudzień 2021 r. o do-
chodzie do 528 zł w wysokości 165 zł. Ogólna kwota udzie-
lonych przez Wójta stypendiów szkolnych - świadczeń po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym w I semestrze 
roku szkolnego 2021/2022 to 4.950 zł. 

Działając na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Naro-
dowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wy-
chowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowa-
niem społecznym oraz w sprawie indywidualnego nauczania 
dzieci i młodzieży, w wyniku złożonych wniosków, Wójt Gminy 
Radwanice zatwierdził na rok szkolny 2021/2022  ogółem 
77 dodatkowych godzin tygodniowo na zajęcia wczesnego 

wspomagania, zajęcia indywi-
dualne i zajęcia rewalidacyjne 
dla dzieci uczęszczających do 
placówek oświatowych  na te-
renie gminy Radwanice, posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub indywidualnego (w tym:  Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach – 55 godz., Szkoła Pod-
stawowa w Buczynie – 22 godz.). 

Stan na dzień 4.11.2021r.
Bezpłatne poradnictwo, wsparcie psy-
chologiczne oraz fachowa wiedza doty-
cząca problemów związanych z depresją 
– KGHM wspólnie z samorządami Zagłę-
bia Miedziowego uruchomił komplek-
sowy program pomocy skierowany do 
mieszkańców regionu. Pomoc oferowa-
na będzie w ramach konsultacji, spotkań 
z grupami wsparcia, warsztatów, wykła-
dów, webinariów oraz tzw. superwizji, 
czyli sesji doszkalających dla nauczycieli 
i osób pracujących z młodzieżą. Szczegó-
łowy plan wydarzeń można znaleźć na 
stronie internetowej www.kghm.com/
depresja

Do kogo kierowany jest program:
• Ludzie młodzi w wieku 18 - 35 lat, 

wchodzących w etap wczesnej doro-
słości i dorosłości, przygotowujący 
się do zawarcia związku małżeń-
skiego lub roli rodzica, lub mających 
w swoim życiu za wartość założenie 
rodziny, pragnąca kierować własnym 
rozwojem, podejmować wysiłek sa-
mowychowawczy zgodnie z uznawa-
nymi normami i wartościami

• Pary, małżeństwa, rodzice i przyszli 
rodzice poszukujący pomocy w przy-
gotowaniu się do zrozumienia i ak-
ceptacji przemian dorosłości, poko-
nywanie trudności w podejmowaniu 
ról życiowych w życiu dorosłym

• Osoby dorosłe 18 – 65 poszukujące 
form rozwoju i pomocy psychologicz-
nej

• Osoby dorosłe zmagające się z depre-
sją, uzależnieniem lub innymi zabu-
rzeniami psychicznymi.

Zmieniająca się rzeczywistość i niewy-
starczające umiejętności adaptacyjne i 
społeczne oraz czas pandemii znacznie 
wpływają na konieczność podejmowa-
nia działań profilaktyki zdrowia psy-
chicznego. Program zakłada udzielenie 
profesjonalnego wsparcia w formie sze-
roko pojętego poradnictwa i wsparcia 
oraz konsultacji wszystkim osobom do-
rosłym którzy zmagają się z trudnościa-
mi emocjonalnymi lub pragną zwiększyć 
swoje kompetencje w zakresie radzenia 
sobie z codziennością, a także lepiej od-
najdywać się w panującej rzeczywisto-
ści. 

Wszystkie  działania realizowane będą  
w pięciu Punktach Profilaktyki Zdrowia 
Psychicznego:
• LUBIN -  Realizator: Stowarzyszenie Centrum 

Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, ul. Jana 
Pawła II 58, 59-300 Lubin, www.cfrlubin.pl, 
tel: 511 833 628, e-mail: cfrlubin@gmail.com

• LUBIN - Realizator: Stowarzyszenie Pax, ul. 
Orla 32, 59-300 Lubin, www.paxlubin.pl, tel. 
697 672 275, e-mail: pax.stowarzyszenie@
gmail.com

• LEGNICA - Realizator: Legnickie Centrum 
Rodziny, ul. Poselska 13-15 59-220 Legnica, 
www.facebook.com/legnickiecentrumrodziny, 
tel: 511 870 401. e-mail: lcr.legnica@gmail.
com

• POLKOWICE - Realizator: Stowarzyszenie "Pro 
Familia" w Polkowicach Plac Kościelny 2, 59-
100 Polkowice, www.profamilia.polkowice.pl, 
tel. 535-854-255, e-mail: profamilia.polkowi-
ce@interia.pl

• GŁOGÓW - Realizator: Głogowskie Stowarzy-
szenie „Otwarte Drzwi”, ul. Poczdamska 1, 67-
200 Głogów, www.gsod.prv.pl, tel. 508192741, 
e-mail: gsod.mazurkiewicz@interia.pl

• CHOJNÓW - Realizator: Stowarzyszenie Cen-
trum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II, ul. 
Anny i Juliusza Poźniaków 2, 59-225 Chojnów, 

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców
Karolina Ferenc

Źródło:kghm.com/pl/depresja
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W dniu 11 września 2021 r. odbył się I Rodzinny Rajd Rowe-
rowy. Rajd rozpoczął się w parku w Radwanicach a zakończył 
w sołectwie Nowa Kuźnia przy wspólnym grillowaniu. Trasa 
rajdu licząca 17 km. przebiegała przez Łagoszów Wielki, Kłę-
banowice, Sieroszowice, Ułanów i Jabłonów. W Sieroszowicach 
uczestnicy mieli okazję zwiedzić Izbę Pamięci im. Jana Wyży-
kowskiego oraz spożyć ciepły posiłek przygotowany przez To-
warzystwo Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego.

     Arleta Żołyniak

W rajdzie uczestniczyło  80 osób. Każdy uczestnik 
po przejechaniu wyznaczonej trasy otrzymał pa-
miątkowy medal. Ponadto odbyło się losowanie 
nagród. Szczęśliwcy otrzymali nagrody w postaci 
gadżetów rowerowych. Dziękujemy wszystkim 
za uczestnictwo i zapraszamy na kolejny Rodzin-
ny Rajd Rowerowy po gminie Radwanice. Impre-
zą towarzyszącą był Turniej Piłki siatkowej zor-
ganizowany przez Sołectwo i OSP w Nowej Kuźni.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział 
w Rajdzie!
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czyn społeczny 
na zabytkowym cmentarzu w lipinie
     Arleta Żołyniak

W dniach 18 września i 2 paź-
dziernika 2021 r. odbył się CZYN 
SPOŁECZNY  PN. „UPRZĄTNIJMY 
RAZEM ZABYTKOWY CMENTARZ 
W LIPINIE”. Czyn społeczny miał 
na celu oczyszczenie pochodzące-
go z ok. 1910 r. cmentarza w Lipi-
nie, z porastającego go samosiewu 
drzew i krzewów oraz wykosze-
nie trawy i roślinności zielonej. 
Po przeprowadzonych pracach na 
uczestników czynu czekał ciepły 
poczęstunek przygotowany przez 
mieszkańców sołectwa Lipin  
w świetlicy wiejskiej.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas i za zaangażowa-
nie w akcję.  

W czynie społecznym udział wzię-
li między innymi członkowie niżej 
wymienionych grup, stowarzy-
szeń i instytucji z terenu gminy:
• Klub Seniora „Optymiści”
• GOK w Radwanicach 
• GOPS w Radwanicach 
• OSP Radwanice 
• OSP Buczyna 
• GSK w Radwanicach
• KGW "Czerwone Korale" 
• KGW „Zgoda”
• Sołectwo Lipin 
• Sołectwo Radwanice
• Rada Gminy w Radwanicach

oto efekty 
naszej pracy !
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We wrześniu br. rozstrzygnięto Konkurs 
plastyczny pn. „Pocztówka z wakacji”. Do 
Konkursu wpłynęło 70 prac w trzech 
kategoriach wiekowych. Komisja Kon-
kursowa w składzie: Małgorzata Stroka 
-Z-ca Wójta Gminy Radwanice; Agata 
Małachowska – Skarbnik Gminy oraz 
Karolina Ferenc – insp. ds. promocji, w 
dniu 29 września br. wybrała laureatów, 
do których trafiły nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy. 

Zwycięzcami zostali:
Kategoria 6-8 lat 
• I miejsce – Jan Chylarecki,
• II miejsce – Alicja Chylarecka,
• III miejsce – Pola Trygar
Kategoria 9-11 lat
• I miejsce – Bartosz Pulkowski,
• II miejsce – Marika Dereń,
• III miejsce – Wanessa Kałuża
Kategoria 12-13 lat
• I miejsce – Julia Kędzierska,
• II miejsce – Jakub Piotrowski,
• III miejsce – Tymoteusz Terlikowski

Serdecznie gratulujemy! Nie tylko laureaci 
Konkursu zostali nagrodzeni! Dla wszystkich 
uczestników, przygotowano pamiątkowe dy-
plomy oraz drobne nagrody w postaci art. 
plastycznych i gadżetów promocyjnych gminy. 
Zapraszamy do udziału w kolejnych konkur-
sach organizowanych przez Gminę Radwanice

Konkurs plastyczny „Pocztówka z wakacji” rozstrzygnięty!
      Karolina Ferenc

W związku z powstaniem na terenie parku w Radwanicach Przyrodniczej ścieżki edukacyjnej  
„Drzewa cuda natury”, oraz obchodzonym dnia 10 października „Światowego dnia drzewa”, 
ogłosiliśmy dla mieszkańców gminy konkurs na portalu społecznościowym Fb. W ramach 
ogłoszonego konkursu prosiliśmy Państwa o zamieszczenie pod postem zdjęć ze spaceru 
po ścieżce edukacyjnej. Spośród wszystkich komentarzy wylosowaliśmy jedną osobę, która 
otrzymała od nas sadzonkę drzewa (dereń). To pięknie kwitnące drzewo trafiło do Pani Ire-
ny Kasprzak z Radwanic. Pani Irenie serdecznie gratulujemy i dziękujemy za piękne zdjęcia  
z naszego parku.

Konkurs z okazji „Światowego dnia drzewa”
      Karolina Ferenc

Konkurs z okazji 
„Światowego dnia oszczędzania”
      Karolina Ferenc

Z okazji przypadającego na dzień 31 października 
światowego dnia oszczędzania, ogłosiliśmy konkurs 
w którym mieliśmy dla Was do rozdania skarbonki  
z logo szczęśliwej gminy. Zasady konkursu były pro-
ste… wystarczyło, aby rodzic zamieścił w komentarzu 
pod postem zdjęcie pracy plastycznej swojego dziecka 
pt. "LUBIĘ OSZCZĘDZAĆ"
Dziękujemy za wykonane 
prace i udział w konkursie!
Skarbonki trafiają do:
Nikoli Guszała,
Jana Zakrzewskiego,
Filipa Szymorek,
Poli Trygar,
Antoniego Szmigulan,
Karola Fiedorec,
Oliviera Mizgalskiego.

W Październiku na profilu społecznościowym FB Wójt Gminy 
Radwanice Paweł Piwko ogłosił konkurs dla zameldowanych 
mieszkańców gminy, w którym do wygrania było 16 biletów na 
mecz KGHM Zagłębie Lubin - Cracovia Kraków w dniu 24.10.2021r. 
Wystarczyło w komentarzu pod postem wpisać wynik meczu eli-
minacji MŚ Albania – Polska. Pięć osób wytypowało poprawnie wy-
niki meczu Albania – Polska 0:1 Byli to Maciej Maćkowiak, Marcin 
Adamek, Tomasz Gąszczyk, Krystian Malinowski i Marlena Szym-
czyk. Jedenaście osób zostało wyłonionych w drodze losowania  
i byli to: Damian Majchrowicz, Ka-
rolina Chylarecka, Jolanta Frącko-
wiak, Jan Różycki, Kamila Musiał, 
Adam Depta, Maciej Krzysztofiak, 
Sławek Bartnicki, Marta Dąbrow-
ska, Łukasz Bilinski i Sylwia Ko-
walska. Gratulujemy i dziękujemy 
za udział w zabawie.

Rozdaliśmy wejściówki na mecz 
KGHM Zaglębie Lubin
      Karolina Ferenc
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  Z życia Koła Gospodyń Wiejskich „Zgoda” 

Rowerem po gminie Radwanice…

Mini lampiony z dyni…

Jesienne dni wcale nie muszą być 
nudne. Dnia 23 października pod 
wiatą przy ul. Ogrodowej w Radwa-
nicach odbyły się dyniowe warsztaty 
robienia lampionów. Każdy z uczest-
ników mógł zabrać swoją pracę do 
domu. Organizatorem warsztatów 
było Koło Gospodyń Wiejskich „Czer-
wone Korale” w Radwanicach.

Koło Gospodyń Wiejskich „Zgoda” z Łagoszowa Wielkiego w ostatnim czasie w ramach swojej działalności wzięło udział  
w dwóch czynach społecznych organizowanych na cmentarzu zabytkowym w Lipinie oraz zorganizowało wycieczkę rowerową  
do Grodowca i warsztaty robienia stroików z okazji Święta Zmarłych. Ponadto, na zakończenie wszystkich podejmowanych 
przez KGW „Zgoda” działań w roku 2021, członkowie udali się na wycieczkę integracyjną do Karpacza, Pragi i Świeradowa Zdrój.

28 października seniorzy zrzeszeni w Klubie „Opty-
miści” udali się na wycieczkę rowerową. Było to ko-
lejne działanie w ramach zadania „Senior FIT to jest 
HIT!” finansowanego przez Powiat Polkowicki. W ten 
słoneczny, jesienny dzień seniorzy spotkali się przy 
remizie w Radwanicach. Stąd udali się na wycieczkę 
po Radwanicach i najbliższej okolicy. Byli na skwerze 
Józefa Piłsudskiego oraz przy obelisku Św. Jana Pawła 
II. Trasa wycieczki wiodła też przez wieś Lipin, gdzie 
uczestnicy podziwiali piękne widoki nad znajdują-
cym się tutaj zbiornikiem wodnym po byłej żwirowni. 
Jednym z końcowych przystanków był Urząd Gminy, 
gdzie rowerzyści spotkali się z Wójtem p. Pawłem 
Piwko. Był czas na rozmowy i pamiątkowe zdjęcie. Fi-
nałem było spotkanie integracyjne w sali remizy OSP 
w Radwanicach. 
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Wielkie                     naszych mieszkańców!
             Pomoc dla małej Marysi!

Od początku października w gminie 
Radwanice trwają różnorodne zbiórki 
(makulatura, kasztany, baterie, nakręt-
ki), których adresatką jest malutka Ma-
rysia Drożdżyńska z Brenna. Ta 9-mie-
sięczna dziewczynka od urodzenia 
zmaga się z najcięższą postacią rdze-
niowego zaniku mięśni (SMA typu 1).
Inicjatorem akcji na naszym terenie jest 
Oddział Gminny TPD w Radwanicach. 
Zbiórki odbywają się głównie w szko-
łach. Włączają się do nich różne insty-
tucje (Urząd Gminy Radwanice), firmy 
(Hydromont Radwanice) oraz osoby 
prywatne. Zbiórki w szkołach koordy-
nują Szkolne Kluby Wolontariatu, któ-
rymi opiekują się panie: Izabela Jokiel, 
Katarzyna Czaczyk, Marta Kasprzak  
i Agata Juda oraz Koła Przyjaciół Dzieci 
działające przy szkołach prowadzone 
przez panie: Beatę Orator, Edytę Mać-
kowiak i Małgorzatę Figas.
Już we wrześniu ogłoszono zbiórkę 
groszy, makulatury, ubrań, kasztanów 
i baterii. Materiały  zebrane w Radwa-
nicach zostały zawiezione do Brenna 
przez panów: Mateusza Markowskie-
go i Kamila Muchę, którym serdecznie 
dziękujemy. W podróży towarzyszyła 
im p. Izabela Jokiel. Natomiast organi-
zatorki akcji w Buczynie zawiozły ze-
brane artykuły do sołectwa Tryszelin. 
Panie z Tyrszelin , oprócz podzięko-
wań, przekazały uczniom podarunki 
rzeczowe, przypominające o tym, że 
warto pomagać! Szkoła otrzymała tak-
że informację, że uzbierała około 100 
kg baterii!
Dnia 30 września zakończono zbiór-
kę groszy. W ramach akcji zebrano  
w naszej gminie 5 842,00 zł, nato-
miast cała akcja zakończyła się uzy-
skaniem 160 933,05 zł. Kwota, którą 

udało nam się uzbierać w Buczynie to 
1575, 50 zł. natomiast w Radwanicach 
4266,50 zł. Pieniądze zostały przekaza-
ne na konto Marysi. W związku z akcją  
w szkole w Buczynie ogłoszono kon-
kurs na największą ilość zebranych 
groszy. W konkursie zwyciężyła klasa 
VIII, której udało się wypełnić grosi-
kami prawie cztery słoiki! W ramach 
podziękowań za zaangażowanie w tę 
akcję, wszyscy uczniowie szkoły zostali 
zaproszeni na poczęstunek do Kawia-
renki pod Serduszkiem. 

Ponadto do akcji zbierania groszy włą-
czyli się:
Urząd Gminy Radwanice; Andrzej 
Ksel Dyrektor d/s Rozwoju Grupy 
PIAST; Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Radwanicach; Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Radwanicach; 
Centrum Usług Wspólnych w Radwa-
nicach; Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Eskulap” – Ośrodek Zdrowia  
w Radwanicach; Stowarzyszenie ONE; 
Hydromont Wiesław Rzepk; Strefa Uro-
dy Evela -Ewelian Azmin; Beauty 4 You - 
Marta Dąbrowska; Pasja - Gosia Fiodor; 
Tector - Sylwia Kowalska; Maja Kujaw-
ska.

     SP w Buczynie
     TPD w Radwanicach

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do 
akcji. Wspólnie możemy sprawić, że dzieciństwo Ma-

rysi będzie radosne, a jej rodzina będzie mogła  
z nadzieją spojrzeć w przyszłość.
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senior fIt 
to jest HIt !

Radwanicki Klub Seniora „Optymiści” 
przystąpił do otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego w zakresie realizacji 
działań na rzecz seniorów. Konkurs 
został ogłoszony przez Zarząd Powia-
tu Polkowickiego, a złożony wniosek 
pod nazwą „Senior FIT to jest HIT!” 
otrzymał akceptację komisji konkur-
sowej i jest realizowany od 04.10. do 
16.12.2021 r.
Zadanie jest realizowane w Radwa-
nicach i skierowane do seniorów  
z całej gminy. Działania podjęte w ra-
mach zadania są reakcją na potrzeby 
wywołane sytuacją pandemii. Wielu 
seniorów w tym czasie było odizo-
lowanych od kontaktów ze względu 
na stan zdrowia i ryzyko zachorowa-
nia. Większość żyła w poczuciu lęku 
i zagrożenia. Dlatego celem przed-
sięwzięcia jest odbudowa sił psy-
chicznych i fizycznych seniorów oraz 
więzi zerwanych przez pandemię.  
W ramach realizacji zadania odbywa-
ją się różnorodne zajęcia o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym, które 

są prowadzone przez specjalistów  
w danej dziedzinie. Są to treningi 
zumby, jogi, gimnastyka dla seniora 
oraz wycieczka rowerowa. Podsumo-
waniem zadania będzie spotkanie in-
tegracyjne z okazji Dnia Seniora. Spo-
tkanie to będzie częścią obchodów 
Gminnego Dnia Seniora i zostanie 
przygotowane we współpracy z GOK 
w Radwanicach. Dzięki podejmowa-
nym działaniom seniorzy zdobędą 
wiedzę na temat, jak  dbać o własne 
zdrowie podejmując różne formy ak-
tywności fizycznej i  będą ponownie 
wspólnie spędzać wolny czas. Zada-
nie jest realizowane we współpra-
cy z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Radwanicach, z Zespołem Szkol-
no-Przedszkolnym w Radwanicach, 
Oddziałem Gminnym TPD w Radwa-
nicach i Ochotniczą Strażą Pożarną  
w Radwanicach.

Zapraszamy do udziału w zajęciach. 

     Klub Seniora „Optymiści”

Dnia 23 października Team Aktywne 
Radwanice reprezentował naszą gminę 
podczas zawodów Nordic Walking w Lu-
bine. W kategorii szkolnej Tymoteusz Ży-
dziak zdobył puchar i 3 miejsce. Roman 
Kawałko sołtys wsi Radwanice zdobył 3 
miejsce w kategorii osób dorosłych. Za 
uczestnictwo w zawodach i reprezento-
wanie gminy Radwanice uczestnicy za-
wodów otrzymali pamiątkowe koszulki.

Team Aktywne Radwanice na zawodach Nordic Walking
     Aktywne Radwanice
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Podróżuj z Gminą 
Radwanice !    ;) ;) ;)

Dnia 25 sierpnia br., Gminny Ośrodek Kultury  
w Radwanicach  w Ramach programu ,,Podróżuj  
z Gminą Radwanice”, zaprosił mieszkańców gmi-
ny na wycieczkę w Góry Izerskie, gdzie do ma-
lowniczego uzdrowiska Świeradów Zdrój. Razem 
z przewodniczką Panią Teresą i naszą fantastycz-
ną ekipą,  odbyliśmy magiczny spacer po okolicy, 
poznając historię Domu Zdrojowego, Halę Mod-
rzewiową z pijalnią wód, zachwycającą makietę 
kolejową, życzenia ukryte w fontannie żab i licz-
ne lokalne legendy. Najważniejszym punktem programu była 
możliwość podziwiania okolicznych gór z wierzy widokowej  
z Sky Walk na która dzielnie wspięli się prawie wszyscy uczest-
nicy naszej wycieczki. Kolejną ofertą jaką dla Państwa przygo-
towaliśmy, był wyjazd 24 października do Teatru Polskiego we 
Wrocławiu na jedną z najlepszych na świecie komedii. "MAY-

DAY". Była  to historia londyńskiego taksówkarza, któremu 
przez lata udaje się bezkolizyjnie lawirować między dwiema 
kochającymi go żonami. Na skutek wypadku ulicznego jego 
tajemnica wyszła na jaw, wywołując lawinę komplikacji. Dzię-
kujemy za kolejne, pełne wrażeń wyjazdy w ramach programu 
"Podróżuj z Gminą Radwanice" i obiecujemy kolejne.

     GOK w Radwanicach

Zespół Ludowy Swojacy w Międzyzdrojach
     GOK w Radwanicach

Zespół Folklorystyczny ,,SWOJACY” w dniach 24-26 
września br. dumnie reprezentował Szczęśliwą Gmi-
nę Radwanice na  konkursie w ramach XIX Spotkań 
Artystycznych Seniorów w Międzyzdrojach, które-
go organizatorem był Międzynarodowy Dom Kultury  
w Międzyzdrojach. Celem konkursu była popularyzacja 
dziedzictwa narodowego oraz integracja zespołów lu-
dowych, folklorystycznych z różnych regionów Polski. 
Współorganizatorem wyjazdu był Urząd Gminy Radwa-
nice.
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Spotkanie z Górnikami 

Dnia 5 października gościliśmy w naszym przedszkolu górni-
ków. Nie były to zwykłe odwiedziny. Pan Jan Demczak – wo-
lontariusz a zarazem koordynator całej imprezy przyjechał do 
Nas wraz ze swoimi koleżankami i kolegami. Nikt nie spodzie-
wał się tak dużego zaangażowania i przedstawienia! Pan Jan 
wraz z kolegami już przy wejściu każdemu dziecku z przed-
szkola rozdali kamizelki i podzielili grupy przedszkolne na 
brygady górnicze, każdą brygadę reprezentował inny kolor 
kamizelki. Gdy dzieci zajęły swoje miejsca na materacach, Pan 
Jan krótko omówił jak wygląda praca górnika „na dole”, po 
czym zaprosił pierwsza brygadę, aby zaczęła swój dzień pra-
cy w kopalni i zjechała na dół  przechodząc przez długi sza-
ry tunel. Następnie dzieci kierowały się na swoje stanowiska 
pracy. Gdy już każda brygada zjechała na dół, przeszła przez 
tunel i była gotowa do pracy, Pan Janek przygotował dzieci do 
skalnego wybuchu rudy miedzi, dzięki któremu górnicy mogli 
zacząć wydobywanie. Każda brygada krzyknęła głośne „buch” 
i to było magiczne słowo dzięki któremu powstał wybuch  
i z dużego worka wyleciały piłeczki, które były oznaką wydo-
bycia rudy miedzi. Dzieci dzielnie zbierały piłeczki do wago-
nów. Ruda była transportowana na powierzchnię do Zakła-
du Wzbogacenia Rudy. Po zakończonej pracy każda brygada 
opuszcza swoje stanowisko pracy i powraca na powierzch-

nię. Dzieci musiały tym razem przejść przez ciemny tunel , to 
przejście ułatwiły im latarki które dostały od górników. Pan 
Jan bacznie obserwował prace małych górników. Swój czynny 
udział w wydobyciu rudy miedzi miały również nauczycielki 
wraz z pomocami oraz Pani Dyrektor. W Zakładach Wzboga-
cenia Rudy następuje przesiewanie – transport urobku – mie-
lenie urobku – klasyfikacja otrzymanego produktu – flotacja 
i zagęszczanie – załadunek koncentratu do huty miedzi. Po 
przejściu całego procesu Pan Jan wraz ze swoją ekipą wręczy-
li dzieciom upominki w postaci baniek mydlanych, bączków, 
piszczałek. Po krótkiej zabawie w swoich brygadach, każda  
z brygad została zaproszona do skoku przez skórę  
z udziałem Lisa Majora, gdzie zostały wręczone dzieciom me-
dale za dobrze wykonaną pracę oraz słodki upominek. Nasze 
dzieci doskonale znają strój górniczy oraz wiedzą jak wygląda 
i nazywa się czapka górnicza. Zajęcia przeprowadzone przez 
Pana Janka były bardzo atrakcyjną i aktywną formą przedsta-
wienia przedszkolakom jak wygląda praca górnika. Przedszko-
laki chętnie i z zaciekawieniem wysłuchały opowieści. Spotka-
nie zakończyły podziękowania z wręczeniem dyplomów dla 
gości przez Panią Dyrektor oraz wspólnymi pamiątkowymi 
zdjęciami. Goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek 
przy kawie i herbacie. Serdecznie dziękujemy za przybycie, za-
angażowanie i poświęcony czas! 

      ZSP w Radwanicach

Dziękujemy również Panu 
Rafałowi Kalecie, tacie z 
grupy „Kreciki”, który był ini-
cjatorem spotkania z grupą 
wolontariuszy z KGHM. Dzie-
ci na pewno zapamiętają ten 
dzień na dłużej.

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach  
w październiku zorganizował akcję „Ocalić od za-
pomnienia”. Do działania włączyło się Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci w Radwanicach. „Ocalić od zapo-
mnienia"- to działania dwuetapowe, pierwszym eta-
pem był konkurs na stroik/kompozycję, drugi etap to 
porządkowanie i przygotowania grobów przed Świę-
tem Zmarłych - wizyta na cmentarzach na terenie na-
szej gminy. Inicjatywa miała za zadanie ocalenie od 
zapomnienia opuszczonych grobów, kultywowanie 
pamięci o podopiecznych GOPS, którzy nie posiadali 
rodzin ani bliskich. Działanie i realizacja na zasadach 
wolontariatu dla młodzieży z terenu gminy Radwani-
ce. Wizyty na cmentarzach w okresie zbliżającego się Świę-
ta Zmarłych uwidacznia to, które groby są nieodwiedzane  
i opuszczone. Czasem wynika to z zaniedbania, a bywa, że 
to sytuacja obiektywna – brak rodziny, albo żyjący bliscy są  
w bardzo podeszłym wieku, niedołężni, sami wymagający po-
mocy. Dlatego warto zaopiekować się choćby tylko pobieżnie 
przynajmniej jednym zaniedbanym grobem na cmentarzu, któ-

ry odwiedzamy. Szlachetny jest wyraz pamięci w tych dniach 
nie tylko wobec bliskich i znajomych zmarłych. Przygotowane 
w konkursie kompozycje zostały przekazane przez wolonta-
riuszy i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radwanicach na groby, które wspólnie zostały uprzątnięte. 
Akcja „Ocalić od zapomnienia” to pierwsza edycja działania 
jednak będzie ona kontynuowana w kolejnych latach.  

     GOPS w Radwanicach
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Wraz z początkiem roku szkolnego klasy I, II i III przystąpiły 
do konkursu edukacyjnego, którego organizatorem jest Dol-
nośląski Zespół Parków Krajobrazowych. 

Konkurs ten jest też grą i trwa 
przez cały rok, czyli do wrze-
śnia 2022 roku. Głównym 
przewodnikiem jest Gustaw 
Wiewiór, który za pomocą 
specjalnego kalendarza pro-
wadzi dzieci przez tajniki 
wiedzy o 12-stu parkach kra-
jobrazowych. Opisuje też za-
dania, które należy wykonać. 
Wrześniowym zadaniem było 
zaprojektowanie i wykonanie 
domku dla owadów. Kreatyw-

ność dzieci była imponująca. Zimowe hotele dla owadów są 
już gotowe! PS. Obecnie trwają intensywne prace nad zielni-
kami.

Zimowe domki dla owadów
     SP w Buczynie

Wyjazdowe warsztaty „Frajdy”
     GOK w Radwanicach

Zespół „Frajda” działający w Gminnym Ośrodku Kultury w dniach 15-17 paź-
dziernika uczestniczył w warsztatach weekendowych w Przemkowie. Podczas 3 
dniowego pobytu nasze dzieci z „Frajdy” w wieku 5-13 lat brały  udział  w warsz-

tatach z akrobatyki sportowej, tańca współ-
czesnego, tańca hip-hop, kształciły swój 
śpiew oraz uczestniczyły w zajęciach Aka-
demii Sztuk Estradowych. A oprócz warsz-
tatów znalazł się oczywiście czas na dobrą 
zabawę podczas dyskoteki i rewii mody.
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Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wy-
darzenie w naszym szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie, jak co 
roku w październiku, uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli 
uroczystość występem artystycznym. Z wielkim zaangażowa-
niem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, zaprezentowali 
wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu 
nauki w szkole. Atrakcją tego występu był taniec poloneza  

w wykonaniu pierwszoklasistów. Następnie uczniowie  złożyli 
uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ślubowali być do-
brymi uczniami i godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, 
zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycie-
lom. Po ślubowaniu, aktu pasowania na ucznia Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej  w Buczynie, dokonała pani  
dyrektor szkoły Danuta Sztuczka.

Ślubowanie pierwszoklasistów
     SP w Buczynie

Szkoła Podstawowa
w Buczynie gospodarzem 
spotkania dla dyrektorów 
szkół
     SP w Buczynie

W czwartek 07.X.2021r. Na sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Buczynie, mieliśmy 
okazję gościć ok. 40 dyrektorów szkół oraz pa-
nią wizytator – Barbarę Homątowską. Posiedze-
nie rozpoczęło się o godzinie 10:00. Spotkanie 
otworzyła pani dyrektor Danuta Sztuczka krótką 
prezentacją, następnie głos zabrała pani wizyta-
tor, która poruszyła tematykę związaną z realiza-
cją Kierunków Polityki Oświatowej, nowelizacją 
Prawa Oświatowego oraz sprawy organizacyjne. 
Tematyka tego spotkania bez wątpienia ułatwi 
dalszą pracę dyrektorów. Po długich i wyczerpu-
jących rozmowach, nasi goście mogli posilić się 
przy bufecie. Na sam koniec gospodarz obiektu – 
Danuta Sztuczka oprowadziła zainteresowanych 
dyrektorów po szkole jak i po obiektach do niej 
należących. Doszły nas słuchy, że goście byli zachwyceni,  
z czego nieskromnie wnosimy, że sprawdziliśmy się  
w roli gospodarza.

Dnia 21 września br. klasy: III, V oraz VI ze Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Buczynie wyruszyły w podróż do Lubina – pocią-
giem. Może cel naszej podróży nie znajduje się zbyt daleko, ale kto po-
wiedział, że nasza okolica nie zaczaruje nas urokiem, jak mówi przysło-
wie : „cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.”
Pierwszą odwiedzoną przez nas atrakcją był Park Leśny – to cieka-
wie zaprojektowana przestrzeń z parkiem linowym, placem zabaw  
i plenerowym muzeum. Musimy przyznać, że park linowy sprawił nam 
najwięcej radości. Park ten tworzą dwie trasy o łącznej długości 260 
metrów, do pokonania mieliśmy 12 rodzajów przeszkód, m.in. drabin-

ki, krzesła i tunel – polecamy 
gorąco ! Następnym naszym 
celem była sala zabaw „Mrowi-
sko”, gdzie zabawa pochłonęła 
nas na dobre. Choć sił zostało 
nam niewiele, wystarczyło na 
ostatnią rozrywkę. Na sam ko-
niec odwiedziliśmy Park Wro-
cławski, gdzie mieliśmy okazję 
doświadczyć iście wiejskiego 
życia w mini zoo ze zwierzętami 
gospodarskimi. Lubin to miej-
sce godne polecenia, jeśli jesz-
cze nie mieliście okazji odwie-
dzić opisanych przez nas miejsc 
to nie ma na co czekać :)

Wycieczka do Lubina
     SP w Buczynie
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W Radwanicach świętowano Dzień Przedszkolaka 

Dnia 20 września od 2013 r. co roku dzieci obchodzą 
Dzień Przedszkolaka. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka 
Marka Michalaka w dniu 13 września 2013 roku wspie-
rający inicjatywę środowiska dyrektorów łódzkich przed-
szkoli Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w 
sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim 
Dniem Przedszkolaka. W uchwale zapisano: „Doceniając 
wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu 
dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 
20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że ustano-
wienie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka przyczyni się 
do popularyzacji wychowania przedszkolnego i wzrostu 
jego znaczenia w świadomości społecznej”. Obchody tego 
święta mają być pobudką do podejmowania aktywności 
w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej i 
szerzej – prawa dziecka do edukacji i wychowania przed-
szkolnego, zarówno wśród najmłodszych jak i dorosłych. 
W radwanickim przedszkolu "Kreciki”, “Smerfiki”, “Rybki”, 
“Żabki”, “Gumisie”, “Jeżyki” i “Pszczółki” ubrane w stroje w 
kolorze niebieskim mogły podkreślić znaczenie tego dnia 
pląsając, śpiewając piosenki lub kolorując znaczki przed-
szkolaka. Ile uśmiechu, radości sprawiły zabawy z nie-
bieskim balonem. Nauczyciele rozmawiali o ulubionych 
kącikach, zabawkach, daniach, zasadach przedszkolnych, 
składali życzenia dla milusińskich, a starszaki spędzili te 
chwile z balonem w ogrodzie przedszkolnym. 

      ZSP w Radwanicach

W myśl cytatu za słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały świat”, życzymy wszystkim dzie-
ciom, aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, nie 
tylko od święta, tak jak radosne są słowa piosenki “Lubię 
śpiewać, lubię skakać, lubię życie przedszkolaka”. 

Gość na zajęciach z gimnastyki

Już drugi rok w Gminnym Ośrodku Kultury  w Radwanicach odbywają się zajęcia 
z „Gimnastyki artystycznej z elementami baletu”. Na jednym z treningów, nasze 
małe uczestniczki miały okazję poznać dziesięcioletnią Jagnę Przychodzką. Dziew-
czynka przyjechała ze Szkocji, gdzie mieszka, uczy się i ciężko trenuje gimnastykę 
artystyczna, a jej rodzice pochodzą z Radwanic. Jagna przeprowadziła  trening z 
naszymi dziewczynkami, na którym pokazała nowe figury, dawała wskazówki jak 
wykonywać dobrze ćwiczenia oraz motywowała do regularnych treningów. Na ko-
niec odbył się efektowny pokaz akrobatyczny ukazujący umiejętności małej gim-
nastyczki.

      GOK w Radwanicach
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Dnia 30 września 2021 r. na terenach Fundacji Krzyżowa odbył się VIII 
Międzypokoleniowy Przełajowy Bieg Pojednania „Rodzina bez przemocy”, 
będący jednocześnie Dolnośląskim Finałem Otwartych Biegów Przełajo-
wych LZS. Na starcie biegów stanęło łącznie 595 zawodniczek i zawodni-
ków w 14 kategoriach biegowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe koszulki i medale, a za miejsca I- VI statuetki. Na zawodach Zespół 
Szkolno-Przedszkolny reprezentowało 28 uczniów pod opieką p. 
Anny Trochanowskiej i p. Kazimierza Laskowskiego. Nasi zawodni-
cy osiągnęli bardzo dobry wynik sportowy zdobywając 170 punktów do 
klasyfikacji gmin i powiatów województwa dolnośląskiego. Za te zawody 
gmina Radwanice została sklasyfikowana na 10 miejscu wśród 26 
gmin reprezentowanych na biegach, a powiat polkowicki na 10 miejscu 
na 17 powiatów. Na Finałach Biegów Przełajowych w Krzyżowej spośród 
naszych sportowców najlepszy wynik osiągnął Bartłomiej Moskwa, który 
zajął X miejsce w biegu chłopców (rocznik 2009-2010). 

Dolnośląski Finał Otwartych Biegów 
Przełajowych LZS                                                                                                                    
      UKS Iskra

Wyniki zawodników ZSP Radwanice: 

• X - Bartłomiej Moskwa (chłopcy r. 2009-2010)
• XII - Laura Urbańczyk (dziewczęta r. 2009-

2010)
• XIV - Wojciech Konieczny (chłopcy r. 2009-2010)
• XV - Martyna Baranowska ( dziewczęta r. 2011-

2012) 
• XV - Kamil Skrzypczak (chłopcy r. 2009-2010)
• XVIII - Natalia Walacik (dziewczęta r. 2009- 

2010) 
• XX - Kryspin Błaszczuk (chłopcy r. 2011-2012) 
• XXI - Kornelia Szylko (dziewczęta r. 2010-2011)
• XXIII - Julia Kusiak (dziewczęta r. 2009-2010)
• XXIV - Laura Bartkowiak (dziewczęta r. 2009-

2010)
• XXV - Joanna Linda (dziewczęta r. 2007-2008)
• XXVI - Olaf Bęben- Rzeczycki (chłopcy r. 2009-

2010)

Ponadto w zawodach wzięli udział: Aleksandra Ko-
ral, Piotr Matczak, Alicja Stemplewska, Wanessa 
Wójcik, Marcel Baranowski, Oskar Miklarz, Kry-
stian Śnieszko, Błażej Depta, Nicola Kowalska, Olaf 
Ciosek, Wiktoria Korzeniowska, Hanna Dziuńko, 
Zofia Olejarz, Hanna Kałużka.

16-DRUżYNA HARCERSKA TAJEMNICA

Już drugi rok działa przy ZSP w Radwanicach 
Drużyna Harcerska Tajemnica. Dnia, 9 paździer-
nika br. nasi harcerze rozpoczęli „Harcerski 
Start” w Głogowie pod opieką p. A.Trochanow-
skiej. Uczestniczyli w grze terenowej, podczas 
której wykonywali zadania związane z technika-
mi harcerskimi. Mieli okazję poznać wiele cieka-
wostek związanych z Głogowem i okolicami Gło-
gowa. Dopisywała bardzo ładna pogoda, dobra 
zabawa i harcerski humor. Miłym akcentem na 
zakończenie biegu harcerskiego były lody, które 
smakowały wyśmienicie po tej wymagającej wę-
drówce. 

      ZSP w Radwanicach

Wyjazd do Krzyżowej na Dolnośląski Finał Biegów Prze-
łajowych mógł się odbyć dzięki środkom finansowym po-
zyskanym na działalność UKS „Iskra” Radwanice od Wójta  
Gminy Radwanice i Rady Gminy oraz dyrektor ZSP  
w Radwanicach p. B. Niemasz. 
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Mała Książka
      Gminna Biblioteka Publiczna

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI KSIĄŻECZKI JUŻ CZEKAJĄ !

Otrzymaliśmy CERTYFIKAT dla Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Radwani-
cach, która bierze udział w projekcie 
„Mała książka  - WIELKI CZLOWIEK” 
i rozwija pasję do czytania wśród dzieci. 
Zapraszamy  wszystkie dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat 

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, 
które odwiedzi bibliotekę i weźmie udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czy-
telniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Spotkanie z książką
      Gminna Biblioteka Publiczna

Znów możemy organizować dla naszych małych czytelników 
zajęcia z książką. Tym razem odwiedziły nas grupy: „Żabki”, 
które odkrywały swoje pasje, talenty. Bawiliśmy się wspólnie 
z książką „Kropka”, która uczy wiary w siebie i jak pielęgno-
wać swoje pasje. Wśród małych czytelników byli miłośnicy 
tańca, sportu, gotowania, nauki i wielu innych pasji... 

Grupa „RYBKI” opowiadała o swoich pupilach, były kotki - rudy 
Stefan, pieski, a nawet papuga . Przedszkolaki wiedziały  jak 
opiekować się swoimi zwierzętami, jak się z nimi bawić i jak 
kochać swojego przyjaciela.  Drodzy rodzice były też marzenia 
- kameleon, tygrys, puchate króliczki, żółwie. Pomimo dużego 
ruchu w bibliotece było bardzo bezpiecznie. Smerfiki spisały 
się na medal, znały wszystkie zasady bezpiecznego porusza-
nia się po drodze. W bibliotece staramy się zawsze pracować 
z ksiażką,uczyć,  a przy tym dobrze się bawić z naszymi super 
czytelnikami. 
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#czytambolubię
Biblioteka poleca...
„Szeptun”
Julia ma dwoje nastoletnich dzieci – nastoletnią córkę Marysię i ośmioletniego syna Kubę  
i  męża, który pracuje w Norwegii i niespecjalnie interesuje się żoną i dziećmi. Rodzice fun-
dują jej wczasy w Beskidach, u prawdziwego szeptuna leczącego ziołami. Na miejscu okazuje 
się, że to żaden staruszek zbierający lecznicze zioła, tylko wyklęty przez miejscowych pół-
Cygan, do tego młody i szalenie przystojny. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie dogada 
się z nauczycielką z Gdańska. Iskrzy od samego początku, w samochód Julii bowiem trafia 
piorun… Opowieść urzeka magią górskich zakątków, dodaje otuchy i udowadnia, że ludzie 
pochodzący z dwóch różnych światów mogą znaleźć wspólny język. To niezwykła podróż 
zarówno dla bohaterów jak i czytelników „Szeptuna”. Polecamy !

„Wizjer” 
Znakomity, trzymający w napięciu thriller, który od sa-
mego początku wciąga w genialną intrygę, nie raz zasko-
czy i sprawi, że na nowo spojrzysz na otaczającą cię rze-
czywistość – zarówno tę realną, jak i wirtualną. W życiu 
Laury, młodej samotnej matki, zaczynają dziać się niewiarygodne rzeczy. Niektórzy znajomi 
znikają bezpowrotnie bez zapowiedzi, inni ulegają dziwacznym wypadkom bądź popełnia-
ją samobójstwa. Czy podejrzana seria wydarzeń w jej życiu ma jakiś związek z pracą, którą 
kobieta wykonuje, czyli projektowaniem i prognozowaniem zachowań oraz potrzeb kon-
sumentów? Czy istnieje „ktoś”, kto nami steruje? Kto to jest? No i najważniejsze – po co to 
robi? Wciągająca historia i trzymająca w napięciu do ostatniej strony, idealnie pokazuje, 
jak bardzo nowe technologie w nieodpowiednich rękach, mogą stać się bronią. – Polecamy!

„Dzika”
Pewnego dnia mała dziewczynka wychowana w lesie przeprowa-
dza się do wielkiego miasta. Co tam spotka? Czy odnajdzie się w tej 
miejskiej dżungli? Dlaczego wszystko wyda się jej dziwne? „Dzika” 
to wzruszająca historia dziewczynki wychowanej wśród zwierząt 
i jej niespodziewanej przeprowadzki do miasta, gdzie wszystko 
okazuje się dziwne i inne. To opowieść o dzikości serca, wolności i 
byciu sobą.  Bo w każdym z nas jest coś dzikiego, czego nie można 
poskromić. Emily Hughes zadebiutowała przepięknymi ilustracja-
mi, jedna z piękniejszych współczesnych książek obrazkowych.

„Lotta – czyli jak wychować ludzkie stado”
Pełna humoru, zapachu psich łap i pieczątek z mokrego 
nosa opowieść o Lottcie i jej ludzkim stadzie. Skąd imię 
Lotta? Z książek (…) prosto ze Szwecji – z przygód Lotty 
z ulicy Awanturników Astrid Lindgren. To doskonałe imię, 
bo szwedzka Lotta miała mocny charakter, niezaprzeczal-
ny urok i jasne włosy. No i lubiła jedzenie. Zupełnie jak ta 
nasza… Lotta – przygarnięty z domu tymczasowego pies 
rasy kundel – wywraca do góry nogami życie pewnej ro-
dziny. Nagle w tajemniczych okolicznościach znikają  
z domu różne przedmioty, pojawiają się za to żółtawe ka-
łuże, błotne ślady, sierść na kanapie, nieznane dotąd za-
pachy i mnóstwo miłości! Lotta z wrodzonym wdziękiem 
i stoickim spokojem, krok po kroku, wychowuje sobie 
swoje ludzkie stado, które – choć ma wrażenie, że panuje 

nad sytuacją, jest całkowicie, abso-
lutnie, bezgranicznie podporząd-
kowane swojej Principiessie, która 
najwyraźniej rzuciła na nich psi 
urok. Szczególnie na mamę! Uwaga, 
podobieństwo Lotty do psa autorki 
jest całkiem nieprzypadkowe.
Pełna optymizmu, zabawna i  cieka-
wa książka - Polecamy!

DOTACJA !!   Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach otrzymała dofinansowanie w kwo-
cie 1750,00zł w ramach programu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1.Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.”
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KLUBY SPORTOWE
ZADZIOR 
BUCZYNA

PŁOMIEŃ 
RADWANICE

rozgrywki ligowe
Kol. Data Drużyna 1 Drużyna 2 Wynik

1 14.08.21r. Płomień Radwanice Orkan Szczedrzykowice 0-1
1 14.08.21r. LZS Buczyna  Konfeks Legnica 2-4

2 22.08.21r. Górnik Lubin Płomień Radwanice 4-1
2 22.08.21r. LZS Buczyna Zamet Przemków 1-2
3 28.08.21r. Płomień Radwanice Zryw Kłębanowice 11-1
3 29.08.21r. Iskra Kochlice  LZS Buczyna 5-1
4 05.09.21r. Płomień Radwanice Czarni Rokitki 2-0
4 05.09.21r. LZS Buczyna Sokół Jerzmanowa 2-10
5 11.09.21r. Konfeks Legnica Płomień Radwanice 0-2
5 11.09.21r. Przyszłość Prusice  LZS Buczyna 7-0
6 18-19.09.21r. LZS Buczyna  KS Legnickie Pole 3-0
6 18-19.09.21r. Płomień Radwanice  Zamet Przemków 3-1
7 25-26.09.21r. Iskra Kochlice  Płomień Radwanice 7-0
7 25-26.09.21r. Gwardia Białołęka  LZS Buczyna 1-1
8 02-03.10.21r. LZS Buczyna Orla Wąsosz 0-9
8 02-03.10.21r. Płomień Radwanice Sokół Jerzmanowa 1-5
9 09-10.10.21r. Przyszłość Prusice Płomień Radwanice 1-1
9 09-10.10.21r. Zawisza Serby LZS Buczyna 3-2

10 16-17.10.21r. Zryw Kłębanowice LZS Buczyna 3-2

10 16-17.10.21r. Płomień Radwanice  KS Legnickie Pole 1-2

11 23-24.10.21r. Gwardia Białołęka Płomień Radwanice 0-1
11 23-24.10.21r. LZS Buczyna Błękitni Koskowice 0-1
12 30-31.10.21r. Orkan Szczedrzykowice  LZS Buczyna 1:2
12 30-31.10.21r. Płomień Radwanice Orla Wąsosz 1:1
13 06-07.11.21r. Zawisza Serby Płomień Radwanice
13 06-07.11.21r. LZS Buczyna Górnik Lubin
14 11.11.21r. Płomień Radwanice LZS Buczyna
15 13-14.11.21r. LZS Buczyna Czarni Rokitki
15 13-14.11.21r. Błękitni Koskowice Płomień Radwanice

Drużyna klubu sportowego Pło-
mień Radwanice obecnie (stan na 
04.11.2021r.) zajmuje w Legnickiej 
klasie okręgowej dziesiąte miejsce  
z dorobkiem 14 punktów na które skła-
dają się cztery zwycięstwa, dwa remisy, 
oraz sześć porażek (bramki 23-24). 

Natomiast drużyny młodzieżowo dzie-
cięce rywalizują: trampkarze w okrę-
gowej lidze trampkarzy, a zespoły orlik 
i żak biorą udział w turniejach organi-
zowanych przez Dolnośląski Związek 
Piłki Nożnej podokręg Legnica. Trenin-
gi zarówno dla zespołu seniorów jak 
i grup młodzieżowych odbywają się 
dwa razy w tygodniu na boisku przy ul. 
Ogrodowej. Wszystkich chętnych tych 
małych i tych dużych zachęcamy do 
spróbowania swoich sił 
w barwach Płomienia!

KS Zadzior Buczyna w sezonie 
2021/2022 przystąpił do rozgrywek 
z trzema zespołami. Pierwszym ze-
społem jest drużyna seniorów, która 
wywalczyła w poprzednim sezonie hi-
storyczny awans do Klasy Okręgowej. 
Drugim zespołem jest zespół młodzie-
żowy Juniorów Młodszych występują-
cy w Klasie Okręgowej. Trzecim zespo-
łem jest również zespół młodzieżowy 
Żak, którzy rozgrywają co dwa tygo-
dnie ligę turniejową. Drużyna senio-
rów klubu sportowego Zadzior Buczy-
na obecnie (stan na 04.11.2021r.) 
zajmuje w Legnickiej klasie okręgowej 
ostatnie, szesnaste miejsce z dorob-
kiem 7 punkty na które składają się 
jedno zwycięstwo, dwa remisy, oraz 
dziewięć porażek (bramki 16-46).Żak, 
którzy rozgrywają co dwa tygodnie ligę 
turniejową.
Juniorzy młodsi grają na miarę swoich 
możliwości i ciągle cieszą się grą w pił-
kę nożną. Najwięcej radości daje nam 
drużyna ŻAKÓW prowadzona przez 
Ryszarda Fąka. Zespół wygrał jeden  
z rozgrywanych turniejów i zrobił bar-
dzo dobre wrażenie w pozostałych 
turniejach. Serdeczne podziękowania 
należą się rodzicom za włożone zaan-
gażowanie i wysoką frekwencję na tre-
ningach.

KS Zadzior Buczyna
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Stowarzyszenie Aktywiści Społecznej 
Integracji "Bez Balastu" w mijającym 
roku skupili swoją działalność na roz-
woju aktywności sportowej oraz posze-
rzenia bazy kolarstwa sportowego MTB, 
gdzie podopieczni "Bez Balastu" z dru-
żyny Junior MTB oraz Senior MTB uzy-
skali bardzo wysokie lokaty na podium 
w zawodach kolarskich indywidualnie 
oraz drużynowo. Drużyna szkółki ko-
larskiej Junior MTB pod opieką trenera 
Dariusza Wierzyckiego uczestniczyła  
w cyklu zawodów Liga Szkółek Kolar-
skich Zagłębia Miedziowego oraz Liga 
Szkółek Kolarskich Aglomeracji Wał-
brzyskiej, gdzie w obu cyklach wie-
lokrotnie juniorzy stawali na podium  
i uzyskiwali bardzo dobre wyniki spor-
towe zajmując w okręgu legnickim 1 
miejsce drużynowo. 
- Sukcesywny trening i zaangażowanie 
zawodników Junior owocuje dobrymi 
wynikami w cyklu zawodów. Za każdym 
razem podczas zmagań na zawodach 

widać ogrom walki jaki 
wkładają juniorzy by 
uzyskać coraz to lepsze 
wyniki. - mówi trener 
Darek - Kluczem do suk-
cesu jest systematyka 
i współpraca grupowa, 
która zdecydowanie po-
trafi budować pozytyw-
ne relacje i atmosferę - 
dodaje trener Natomiast 
zawodnicy ze starszej 
drużyny kolarstwa MTB 
uczestniczyli w zawo-
dach cyklu Kaczmarek 
Electric, gdzie na 11 startów i ponad 30 
drużyn ostatecznie lokują się na 10 po-
zycji.
 - To bardzo dobry wynik, mając na uwa-
dze liczbę startów i urozmaicone bardzo 
wymagające trasy jesteśmy zadowoleni 
z osiągniętego wyniku. Zostawiliśmy za 
sobą bardziej doświadczone Teamy, któ-
re stawiając na indywidualności nie osią-

gnęły dobrych wyników. Liczy się druży-
na i współpraca, która owocuje, dzięki 
temu wielokrotnie nasi zawodnicy sta-
wali na podium  - mówi kapitan druży-
ny Adrian Szylko. Mamy nowy narybek  
z młodszej drużyny Junior, który już dziś 
pokazuje, że będzie się liczył znacząco w 
przyszłych zmaganiach na trasach MTB 
- dodaje kapitan. Obecnie "Bez Balastu" 
skupia 22 podopiecznych MTB Junior 

pod okiem trenera Dariusza Wie-
rzyckiego, 17 kolarzy Senior MTB 
oraz 12 zawodników sekcji biego-
wej. W tym roku zawodnicy z sek-
cji biegowej startowali wybiórczo 
i indywidualnie co jest spowodo-
wane sytuacją Covid i odwoła-
nymi zawodami na terenie Pol-
ski. Jesień to czas na regenerację  
i podsumowanie, natomiast już 
od drugiej połowy Listopada bę-
dzie "ogień w korbie" i treningi 
ruszą pełna parą. 

PODSUMOWANIE SEZONU SZKÓŁKI KOLARSKIEJ
      Stowarzyszenie Aktywiści Społecznej Integracji „Bez Balastu”

GMINA RADWANICE DAWNIEJ I DZIŚ ...
rEMIZA osp W rADWANICACH



BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

42  



43  

BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

KUPON
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Diagram nr 30
Odpowiedzi prosimy przesyłać na  adres:
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice  
(na kartach pocztowych z naklejonym kuponem  
i dopiskiem „Diagram - Biuletyn 30”). Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy 3 nagrody 
niespodzianki. Na rozwiązania czekamy do 31 grudnia 2021 r. 
(rozwiązania mogą przesyłać wszyscy zameldowani 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 BIULETYN nr 29
Dziękujemy za tak liczne, nadesłane rozwiązania krzyżówki 
Biuletynu nr 27. Prawidłowo rozwiązane hasło brzmiało: „Deszcz 
z początkiem listopada mrozy w styczniu zapowiada”. 
Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosowane 
zostały 3 osoby . Najwięcej szczęscia mieli: 
pani Krystyna Mystek z Radwanic, 
pan Marcin Choromański z Jakubowa 
oraz pan Andrzej Kaniuczok z Buczyny.
GRATULUJEMY!

UZUPEŁNIJ DIAGRAM KRZYŻÓWKI 
Umieszczone w ramce wyrazy należy tak dopasować w poniższym diagramie, aby powstała 
krzyżówka. Rozwiązanie utworzą kolejno przeniesione litery w pola od 1 do 45. W Krzyżówce 
mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie, które są mieszkańcami gminy Radwanice  
i widnieją w rejestrze mieszkańców tut. urzędu. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jeden 
kupon!  W przypadku większej ilości zgłoszonych kuponów przez jedną osobę, żaden z nich nie 
bierze udziału w losowaniu. 
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DOłąCZ DO gRONA PRACOWNIKóW CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH !!

CUW w Radwanicach UWAgA! PRACA!!!

UWAGA KONKURS !!!!
,,Przedstaw nam swojego misia "

25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia i z tej 
okazji mamy dla Was szybki konkurs . Do wygrania miś 
wykonany przez naszą firmową ,,Złotą rączkę". Aby wygrać 
drewnianego misia wystarczy:
• polubić stronę GSK Radwanice na fb - https://www.

facebook.com/gskradwanice (jeśli jeszcze tego nie zro-

biłeś),
• polubić ten post,
• w komentarzu pod tym po-

stem napisać jak ma/miał na 
imię Twój ulubiony miś, 

• udostępnić post. 
Bawimy się do 26 listopada do 
godz. 12.00.  Losowanie misia od-
będzie się tuż po zakończeniu kon-
kursu. 

GSK w Radwanicach

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 e-mailem 
na adres: promocja@radwanice.pl lub 
w wiadomości prywatnej na naszym 
Facebooku. W przepisie należy ująć 

składniki opisywanej potrawy i opis jej 
przygotowania, a także swoje imię  

i nazwisko. Mile widziane będą zdjęcia, 
np. autorki/autora przepisu lub przed-

stawianej potrawy. 

Kącik kulinarny naszych

m i e s z k a ń c ó w 
Zupa krem z dyni
Składniki:
• 750 g dyni (waga po obraniu)
• 250 g ziemniaków
• 2 pomidory 
• 3 szklanki bulionu
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 2 łyżeczki przyprawy curry w proszku
• 1 łyżeczka kurkumy
• 2 łyżki oliwy
• 1/2 szklanki śmietanki 18% 

Przygotowanie:
Dynię obrać ze skórki, usunąć nasiona, miąższ pokroić  
w kostkę. Ziemniaki obrać i też pokroić w kostkę. W więk-
szym garnku na oliwie zeszklić pokrojoną w kosteczkę 
cebulę oraz obrany i pokrojony na plasterki czosnek. Do-
dać dynię i ziemniaki, doprawić solą i smażyć co chwilę 
mieszając przez ok. 5 min. Pod koniec dodać curry i kur-
kumę. Wlać gorący bulion, przykryć i zagotować. Zmniej-
szyć ogień do średniego i gotować przez ok. 10 min. Świeże 
pomidory sparzyć, obrać, pokroić w kosteczkę i dodać do 
zupy. Wymieszać, przykryć i gotować do miękkości wa-
rzyw. Zmiksować w blenderze z dodatkiem śmietanki.

Pani Danuta z Jakubowa

Centrum Usług Wspólnych Radwa-
nice ogłasza nabór na stanowisko 
KONSERWATOR .

Zakres obowiązków:
• usuwanie drobnych awarii tech-

nicznych, 
• wykonywanie drobnych prac re-

montowych, 
• wykonywanie prac montażowych, 
• wykonywanie prac konserwator-

skich, 
• monitorowanie stanu techniczne-

go obiektów oraz jego wyposaże-
nia, 

• koszenie trawy ,pielęgnacja tere-
nów zielonych- przycinanie krze-
wów,

• przestrzeganie warunków bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz bez-
pieczeństwa  przeciwpożarowego.

Umiejętności i uprawnienia:
• wykształcenie zawodowe lub śred-

nie;
• prawo jazdy kat.B,
• umiejętności niezbędne do prawi-

dłowego wykonywania obowiąz-
ków,

• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność i rzetelne podejście do 

powierzonych zadań,
• bardzo dobra organizacja pracy,
punktualność.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny i życiorys (CV)
• dokument poświadczający wy-

kształcenie – kserokopie, 
• inne dodatkowe dokumenty o po-

siadanych kwalifikacjach i umie-
jętnościach.

Forma zatrudnienia: 
• umowa o pracę- 1 etat z możliwo-

ścią zatrudnienia na czas nieokre-
ślony.

Dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać osobiście w siedzibie Centrum 
Usług Wspólnych Radwanice lub pocz-
tą na adres Centrum Usług Wspólnych 
Radwanice ( 59-160 Radwanice, ul. 
Szkolna 14)             
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NIE PAL ŚMIECI!
NIE TRUJ SIEBIE I ŚRODOWISKA!

Przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje  
ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych. 

Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku,  
a przede wszystkim sobie.

Ciemny, gęsty dym z komina, a czasem nieprzyjemny, 
duszący zapach to znak, że ktoś w pobliżu pali w piecu 

śmieciami i przy okazji nas podtruwa.

PAMIĘTAJ!!!
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW.

Mimo tego, że powszechnie wiadomo, iż w piecu domowym nie wolno palić 
śmieci, nadal zdarzają się takie przypadki i nie należą do rzadkości. Szczegól-

nie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. 
butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku, 
odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Piec nie jest śmietnikiem. 

Śmieci wrzucone do pieca zamieniają się w szereg trujących związków. Palenie 
śmieci w piecu domowym uwalnia do środowiska wiele szkodliwych substan-
cji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez 

domowników i sąsiadów. Substancje te kumulują się w organizmie uszkadzając 
komórki oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy później dadzą o sobie znać 

w postaci problemów zdrowotnych np. w postaci chorób nowotworowych.
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Powoli zbliża się moment, w którym musimy przestać używać pieców tzw. „kopciuchów”. Za-
praszamy mieszkańców do skorzystania z dotacji na wymianę pieców w ramach programu 
Czyste Powietrze. Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknię-
cie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednoro-
dzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termo-
modernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie 
tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczęd-
nościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/
współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. 
W Urzędzie Gminy w Radwanicach, znajduje się punkt konsultacyjny dot. programu. Zapra-
szamy do kontaktu i skorzystania z dotacji.

Spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu 
jest zabronione. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 
Ustawy o odpadach, podlega karze aresztu lub grzywny w wysokości do 500 zł

Spalanie śmieci w domowym piecu truje! To najgorsza i najbardziej szkodliwa dla zdrowia 
„forma zagospodarowania” odpadów. Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, 
dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny. Substancje te 
zanieczyszczają powietrze, wodę, ziemię oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy. Dlatego 
spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce. Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, 
środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się od-
kupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca oraz przewodów kominowych. 
Niedrożność komina może doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.

Czym palić w piecu?
• pelletem dowolnego rodzaju;
• drewnem nieprzetworzonym i nieimpre-

gnowanym;
• brykietem;
• węglem dobrej jakości;
• olejem opałowym i gazem.
(Papieru używaj jedynie do rozpałki, najlepiej 
szarego i mało zadrukowanego. Każdy inny pa-
pier lepiej oddać do recyklingu).

Czego nie wrzucać do pieca?
• drewna z mebli i ram okiennych oraz jakie-

gokolwiek malowanego lub impregnowa-
nego drewna;

• płyt wiórowych, paździerzowych, paneli 
podłogowych, klepek parkietowych, dykt;

• podkładów kolejowych i słupów drewnia-
nych;

• plastiku; odzieży; opon; pianek tapicer-
skich;

PAMIĘTAJ!!!
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW.
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Zachęcamy do pobrania na swoje telefony komórkowe bezpłatnej Aplikacji BLISKO. Użytkownicy aplika-
cji będą otrzymywali informacje na temat aktualnych spraw dotyczących mieszkańców, zostaną ostrzeżeni  
o zagrożeniach, niebezpieczeństwach, awariach urządzeń komunalnych, a także o istotnych utrudnieniach 
i zagrożeniach. Dzięki aplikacji BLISKO nie umkną już żadne spotkania i imprezy kulturalne organizowane 
na terenie gminy.  Oprócz wiadomości z naszej gminy mieszkańcy będą otrzymywać także ostrzeżenia me-
teorologiczne i powiadomienia o zdarzeniach mogących zagrozić zdrowiu lub życiu z Regionalnego Systemu 
Ostrzegania. Aby móc skorzystać z  APLIKACJI BLISKO należy bezpłatnie pobrać ją z jednego ze sklepów: 
Google Play; App Store,; Windows Store.


