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Drodzy mieszkańcy, w Nowym 2022 roku  
życzymy dużo zdrowia, wytrwałości, cierpliwości,  

czerpania satysfakcji z własnych dokonań  
oraz wielu radości, które pozwolą przetrwać  

trudniejsze w życiu chwile.  
Niech Nowy Rok, przepełniony będzie optymizmem  

i uśmiechem, wiarą w samego siebie i w drugiego człowieka  
oraz obfituje w miłość, szczęście i wzajemne zrozumienie.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Ewa Flak 

z Radnymi Gminy

Wójt Gminy Radwanice 
Paweł Piwko

z  Pracownikami Urzędu Gminy
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Pozdrawiam serdecznie
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko

Agata Małachowska

Budżet gminy radwanice w 2022 roku

W dzisiejszych czasach nieodzownym elementem skutecznego 
zarządzania zasobami finansowymi jest posiadanie dobrego 
budżetu przez jednostki gospodarujące. Budżet samorządowy 
stanowi fundamentalny element finansów publicznych, jest 
powiązany z ekonomicznymi i społecznymi zadaniami gminy. 
Opracowywany corocznie stanowi podstawowy plan jej dzia-
łalności na dany rok kalendarzowy. Jego wagę odzwierciedla 
fakt, iż wszystkie zadania gminy wymagające zaangażowania 
środków finansowych są możliwe do wykonania wyłącznie 
wtedy, gdy zostały zaplanowane w budżecie. Plan budżetu 
Gminy na rok 2022 oparty został na dochodach bieżących, 
głównie podatkach i opłatach lokalnych, dotacjach na zadania 

własne i zlecone oraz subwencjach, a kwota planowana jest  
w wysokości 29.262.214,74 zł, gdzie dochody majątkowe 
stanowić będą kwotę 22.071.453,99 zł. Dochody majątkowe  
w 99% stanowią dotacje, które gmina pragnie pozyskać 
na inwestycje. Razem dochody zaplanowano na poziomie 
51.333.668,73 zł, natomiast wydatki budżetowe kształtu-
ją się na poziomie 44.881.501,64 zł w tym wydatki bieżące 
21.322.868,69 zł, a wydatki majątkowe 27.558.632,95 zł. Pla-
nowane wydatki opracowane zostały przy zabezpieczeniu 
środków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychcza-
sowych priorytetowych działań jednostki i w poszczególnej 
klasyfikacji przedstawiają się w następujący sposób:

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

         Początek nowego roku to plany i założenia, które każdy z nas zamierza zrealizować z jak 
najlepszym skutkiem. To również czas podsumowań tego co już za nami. Myślę, że jako wspólnota 
samorządowa powinniśmy czuć satysfakcję i zadowolenie z wykonanych zadań, inwestycji, spotkań 
kulturalnych i pracy społecznej pomimo, że przyszło nam żyć w czasach niepewności ale też więk-
szej ludzkiej solidarności. Rekordowy rok inwestycyjny obfitował w wiele zadań infrastrukturalnych. 
Kontynuujemy budowę nowoczesnego domu kultury, zrealizowaliśmy budowę cieszącego się dużą 
popularnością kompleksu sportowego. Przebudowano kilkanaście dróg i ulic oraz wykonano dzie-
siątki kilometrów nowych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. To tylko kilka wybranych pozycji 

z budżetu gminy, który wspomagany jest dotacjami zewnętrznymi bez których nasze założenia nie byłyby możliwe do zreali-
zowania. 
 Jaki będzie rok 2022? Wszyscy mamy nadzieję, że lepszy niż poprzedni. I takie tez przyjęliśmy założenia do budżetu, 
który jest proinwestycyjny i zakłada rekordowe wydatki w historii gminy Radwanice na zadania infrastrukturalne. To z pew-
nością cieszy, ale też przysparza więcej pracy w czasach, gdzie nie jest łatwo na rynku pracy i galopujących cenach materia-
łów.
 Zachęcam Państwa do zapoznania się z dodatkiem inwestycyjnym pokrótce opisującym zadania inwestycyjne zre-
alizowane w minionym roku oraz innymi ciekawymi artykułami pokazującymi ludzi i życie  w naszej gminie. Po raz pierwszy 
opracowaliśmy i udostępniliśmy mieszkańcom wybranych miejscowości program dofinansowania przydomowych oczyszczal-
ni ścieków oraz zorganizowaliśmy komunikację zbiorową do miasta powiatowego.
 Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym społecznie, radnym, sołtysom, pracownikom i kierownikom 
jednostek organizacyjnych oraz urzędnikom za panującą zgodę i pracę na rzecz rozwoju gminy Radwanice. Życzę wszystkim 
mieszkańcom i gościom odwiedzającym naszą gminę, szczęśliwego nowego roku, pełnego dobrej nadziei, spełnienia marzeń 
i zrealizowania postanowień. Powiedzmy sobie na jego koniec, że to był udany rok.
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medal za długoletnią służBę 
dla sekretarza gminy
45 lat pracy na rzecz mieszkań-
ców gminy Radwanice, to doro-
bek, jakim może pochwalić się 
niewielu samorządowców. Se-
kretarz gminy Józef Machera 15 
grudnia 2021r. odebrał z rąk Wo-
jewody Dolnośląskiego Jarosława 
Obremskiego złoty medal za dłu-
goletnią służbę. Sekretarz gminy 
w roku bieżącym zakończył pracę 
w samorządzie gminnym, prze-
chodząc z dniem 30 grudnia na 
zasłużoną emeryturę. 

Medal za Długoletnią Służbę - Ustano-
wiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 
r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków wy-
nikających z pracy zawodowej w służbie 
Państwa.

Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko  
z praconikami Urzędu Gminy

nowe ulice 
w jakuBowie 
i w radwanicach

Małgorzata Stroka

Na sesji 18 listopada 2021 r. oraz 30 grudnia 
2021 r. Rada Gminy w Radwanicach podjęła 
uchwały w sprawie nadania nazw drogom 
gminnym w miejscowości Jakubów i Radwa-
nice. Nowe nazwy ulic w jakubowie to uli-
ca Parkowa, Brzozowa, jaśminowa, staw-
na i winiarska. w radwanicach natomiast 
nadano nazwy działkom stanowiącym 
przedłużenie istniejących już ulic tj. ulicy 
słonecznej i galaktycznej.

Dziękujemy za wieloletnią, życzliwą współpracę, 
za okazywaną pomoc oraz za dzielenie się swoim 

doświadczeniem zawodowym podpartym 38 letnim 
stażem pracy na stanowisku Sekretarza Gminy. 
Życzymy wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia  

i poczucia dobrze spełnionego obowiązku,  
wyrażając jednocześnie nadzieję, 

że zachowa Pan w pamięci same dobre chwile 
związane ze współpracą z Naszym samorządem.

Od lewej: Sekretarz Gminy Józef Machera, Wojewoda Dolno-
śląski Jarosław Obremski, Z-ca Kierownika USC  w Radwani-
cach Marta Młodecka, Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko
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Anna Wysokińska

W poniedziałek 29 listopada 2021 r. w Przem-
kowskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste 
wręczenie promes dla samorządów województwa 
dolnośląskiego, które otrzymały dofinansowanie 
w ramach programu „Cyfrowa Gmina”.  Celem pro-
gramu jest wsparcie cyfryzacji jednostek publicz-
nych oraz jednostek podległych i nadzorowanych, 
a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samo-
rządowych systemów informatycznych. Wysokość 
wsparcia uzależniona jest od liczby mieszkańców 
oraz zamożności gminy. Podczas spotkana z rąk 
ministra Janusza Cieszyńskiego gmina radwanice 
otrzymała promesę w wysokości 100.000,00 zł.

otrzymaliŚmy Promesę w ramach Programu 
„cyfrowa gmina”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ich misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w któ-

rej zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów 
oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zaintere-
sowań. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wspar-
cie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego 
do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 
gmina radwanice otrzymała wsparcie w wysokości 161.700 zł  
w tym: kwota 101.700 zł dla Szkoły Podstawowej w Radwanicach i 
60.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Buczynie.

Arleta Żołyniak

laBoratoria PrzyszłoŚci

W związku z ogłoszonym naborem w dniu 
05.11.2021r. Gmina Radwanice złożyła wnio-
sek o dofinansowanie w ramach programu  
„Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin pege-
erowskich w rozwoju cyfrowym”. Celem pro-
gramu, jest wsparcie rodzin popegeerowskich 
z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu kom-
puterowego poprzez sfinansowanie w ramach 
grantu zakupu laptopów/komputerów stacjo-
narnych/tabletów dla uczniów. Ze względu na 
duże zainteresowaniem naborem, wniosko-
wana przez Gminę Radwanice kwota wsparcia 
wynosi 540 500,00 zł.  Informacja o wynikach 
naboru powinna zostać ogłoszona już w stycz-
niu 2022 r.

cyfrowa gmina - wsParcie dzieci z rodzin 
Pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „granty PPgr”

Anna Wysokińska
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otrzymaliŚmy Promesę w ramach Programu 
„cyfrowa gmina”

Piszą o Nas !!!
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rusza Program dofinansowania Budowy 
Przydomowych oczyszczalni ŚciekÓw

Od stycznia 2022 roku wchodzi w życie uchwała Rady Gminy 
Radwanice w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dofi-
nansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Radwanice”. Program określa zasady udzielania 
i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Radwanice na 
dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, obej-
mujących wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków 
socjalno-bytowych pochodzących z budynków mieszkalnych 
w miejscach, gdzie nie jest możliwe włączenie się do zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej bądź jej budowa jest ekonomicznie nieuza-
sadniona, tj. miejscowości: drożów, drożyna, nowa kuźnia, 
nowy dwór, teodorów, ułanów i część jakubowa - zgodnie  
z załącznikiem mapowym, położonych na terenie gminy 
Radwanice.

Zgodnie z warunkami programu dotacja udzielana jest na rzecz 
zameldowanych na terenie Gminy Radwanice osób fizycznych, 
będących właścicielami, współwłaścicielami, użytkownika-

Anna Harendarz

mi wieczystymi nieruchomości, jak 
również najemcami albo posiada-
czami legitymującymi się innym 
tytułem prawnym do nieruchomo-
ści (za zgodą właściciela lub użyt-
kownika wieczystego), którzy pod-
piszą z Gminą Radwanice umowę  
o udzielenie dotacji celowej i speł-
nią określone w niej warunki dofi-
nansowania. Dopuszcza się złożenie 
jednego wniosku o dofinansowanie 
inwestycji, która obsługiwać będzie 
więcej niż jedną nieruchomość.  
W takim przypadku wniosek o dofi-
nansowanie składa osoba upoważ-
niona przez osoby posiadające tytuł 
prawny do władania pozostałymi 
nieruchomościami. 

Dotacje udzielane są ze środków budżetu Gminy Radwanice. 
Wysokość udzielanej dotacji wynosi 50 % poniesionych 
kosztów na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, jed-
nak nie więcej niż 6000 zł brutto. Kryterium uzyskania dofi-
nansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
jest spełnienie jednego z poniższych warunków:
• brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci ka-

nalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest 
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków (dotyczy: 
miejscowości: drożów, drożyna, nowa kuźnia, nowy 
dwór, teodorów, ułanów i część jakubowa – zgodnie  
z załącznikiem mapowym do programu,  

• brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, 
projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Nie udziela się dotacji na przydomowe oczysz-
czalnie ścieków wykonane przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie zadania. Ponadto 
wnioskodawca przystępujący do programu nie 
może posiadać zaległości z tytułu podatków, 
opłat i innych należności wobec Gminy Radwa-
nice. Lokalizacja, budowa i eksploatacja przy-
domowej oczyszczalni ścieków musi spełniać 
wymogi zawarte w przepisach prawa budow-
lanego regulujących budowę przydomowych 
oczyszczalni, a także w przepisach ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, określających 
warunki, jakie należy spełnić przy wprowadza-
niu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środo-
wiska. Dofinansowaniu nie podlegają koszty 
eksploatacji i konserwacji oczyszczalni, koszty 

robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wniosko-
dawcę oraz koszty dokumentacji technicznej.

Obszar
 objęty 
dofinansowaniem
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Elżbieta Łucka

sPrzedaż nieruchomoŚci gminnej

Dnia 22 listopada br. został przeprowadzony IV przetarg na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo - magazynowym, oznaczonej  
w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 360/79 położona w obrębie 
Radwanice, o pow. 0,4938 ha, przy ul. Mechanicznej w Radwanicach. Przetarg 
zakończono wynikiem pozytywnym.  Nabywcą nieruchomości zostało Przedsię-
biorstwo Handlowo- Usługowe „Parkietex”. Cena nieruchomości to  552 823,50 zł  
brutto.   Dnia 1 grudnia br. Gmina Radwanice podpisała umowę sprzedaży. 

Arleta Żołyniak

wydatki na oŚwiatę w 2021 roku
dokładamy do oŚwiaty 3 126 517,42 zł

Subwencja oświatowa -  przydział środków finansowych na realiza-
cję zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. 
Wielkość subwencji jest określana corocznie w ustawie budżeto-
wej jako zryczałtowana kwota wydatków państwa na prowadzenie 
publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla mło-
dzieży i dorosłych oraz na dotowanie analogicznych szkół prowa-
dzonych przez osoby prawne i fizyczne. Jest ona rozdzielana wg 
zasad określonych odrębnym rozporządzeniem właściwego mi-
nistra. Podziału kwoty na poszczególne szkoły w gminie dokonuje 
rada gminy.  na koniec grudnia  2021 r.  subwencja oświatowa  
w gminie radwanice wyniosła 5 249 940,00 zł., a wydatki na za-
dania oświatowe wyniosły 8 376 457,42 zł.

8 376 457,42 zł. 
na oświatę  

w 2021 roku

Do korzystania z programu uprawnione będą osoby, które 
przed przystąpieniem do realizacji zadania złożą wniosek  
o udzielenie dofinansowania. Wnioskodawca przystępujący do 
programu we własnym zakresie zobowiązany będzie pozyskać 
dokumentację niezbędną do realizacji budowy oraz funkcjo-
nowania przydomowej oczyszczalni ścieków, m. in. zgłoszenie 
Staroście Polkowickiemu zamiaru budowy oczyszczalni ście-
ków (lub pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni 
ścieków), pozwolenie wodnoprawne wydane przez właściwy 
organ na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (je-
śli będzie wymagane), oświadczenie współwłaścicieli, jeżeli 
nieruchomość jest przedmiotem współwłasności o wyraże-
niu zgody na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na 
nieruchomości wspólnej, kopia aktualnej mapy zasadniczej  
z usytuowanym budynkiem mieszkalnym i projektowaną 
przydomową oczyszczalnią ścieków.

Złożone wnioski podlegają weryfikacji w zakresie spełnia-
nia kryteriów określonych w programie. Po ich spełnieniu 
o kolejności udzielenia dotacji decyduje kolejność wpływu 
wniosków. Po weryfikacji złożonego wniosku i jego zakwa-
lifikowania do finansowania, zostaną dokonane oględzi-
ny nieruchomości przed inwestycją, a następnie pomiędzy 
wnioskodawcą, a Gminą Radwanice zawarta zostanie umowa  
o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczal-
ni ścieków, w której określone zostaną szczegółowe obowiązki  

w zakresie udzielonej dotacji. Po zakończeniu inwestycji, jed-
nak nie później niż do  15 listopada danego roku, Beneficjent 
dokonuje pisemnego zawiadomienia do Urzędu Gminy Radwa-
nice o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ście-
ków, przedkładając m.in. imienne faktury i rachunki potwier-
dzające poniesione wydatki na zakup i montaż oczyszczalni, 
atesty na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną (do 
wglądu), mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
obiektów budowlanych. Następnie w terminie 14 dni od do-
konania zawiadomienia upoważniony pracownik Urzędu Gmi-
ny sporządza protokół odbioru przydomowej oczyszczalni 
ścieków, po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalnej nie-
ruchomości, na której zrealizowana została inwestycja celem 
sprawdzenia, czy przedsięwzięcie wykonane zostało zgodnie 
z zasadami udzielania i rozliczania dotacji, umową o udzie-
lenie dotacji celowej na realizację przydomowej oczyszczalni 
ścieków oraz obowiązującymi przepisami prawa. Podpisany 
protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków stanowi 
podstawę do przekazania środków finansowych na numer ra-
chunku bankowego wskazany przez beneficjenta. 
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KALENDARIUM RADY GMINY 
Arleta Żołyniak

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

18 listopada 2021 r. – XXXIII sesja 
Rady Gminy:
1. Podjęto uchwały w sprawie:
• zmiany  wieloletniej prognozy fi-

nansowej gminy Radwanice;
• zmiany budżetu gminy Radwanice 

na 2021 rok;
• określenia wysokości stawek po-

datku od środków  transporto-
wych;

• nadania nazw ulicom we wsi Jaku-
bów;

• projektu zmiany regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania 
ścieków;

• obniżenia ceny skupu żyta będą-
cej podstawą do ustalenia podatku 
rolnego na rok podatkowy 2022;

• wynagrodzenia Wójta;
• diet dla radnych;
• przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu 
Kłębanowice;

• wyznaczenia przedstawiciela do 
Zgromadzenia Związku Gmin Za-
głębia Miedziowego.

2. Zapoznano się z informacją Ko-
mendanta Powiatowego Policji  
w Polkowicach na temat bezpie-
czeństwa publicznego na terenie 
Gminy Radwanice w 2021 r.

06 grudnia 2021 r. – odbyły się po-
siedzenia Komisji stałych: 
Komisja Rewizyjna: 
• opiniowała  projekt budżetu gminy 

na 2022 rok;
• przyjęła plan pracy komisji na 

2022 rok;
• analizowała materiały na sesję.
Komisja Zadań Społecznych: 
• opiniowała  projekt budżetu gminy 

na 2022 rok;
• przyjęła plan pracy komisji na 

2022 rok;
Komisja Budżetowo-Gospodarcza:
• analizowała opinie Komisji stałych  

i opiniowała projekt budżetu gmi-
ny na 2022 rok;

• przyjęła plan pracy komisji na 
2022 rok.

13 grudnia   2021 r. – XXXIV sesja 
Rady Gminy:
1. Podjęto uchwały w sprawie:
• zmiany budżetu gminy na 2021 

rok;
• wskazania wstępnego miejsca 

lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych przy drodze po-
wiatowej nr 1146D w miejscowo-
ści Buczyna, gmina Radwanice;

• określenia przystanków komu-
nikacyjnych na terenie Gminy 
Radwanice, których właścicielem 
jest Gmina Radwanice.

2. Zapoznano się z informacjami Ko-
mendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Polkowi-
cach i Komendanta Związku  OSP 
RP w Radwanicach.

30 grudnia   2021 r. – XXXV sesja 
Rady Gminy :
Podjęto uchwały w sprawie:
• miany wieloletniej prognozy finan-

sowej na 2021 rok;
• zmiany budżetu gminy na 2021 

rok;
• przyjęcia wieloletniej prognozy fi-

nansowej na lata 2022-2033;
• uchwalenia budżetu Gminy 

Radwanice na rok 2022;
• uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciw-
działania Narkomanii dla Gminy 
Radwanice na 2022 rok;

• nadania nazw ulic w miejscowości 
Radwanice;

• przyjęcia „Gminnego programu 
dofinansowania budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Radwanice”;

• wystąpienia z wnioskiem do Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji za pośrednictwem Wo-
jewody Dolnośląskiego o zmianę 
rodzaju miejscowości Borów;

• udzielenia pomocy finansowej po-
wiatowi polkowickiemu.

Z materiałami z sesji można zapoznać 
się na stronie internetowej:
https://euslugi.radwanice.pl,  
https://bip.radwanice.pl/ 
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Gdzie sprawdzić obowiązujące plany 
zagospodarowania przestrzennego?

gosPodarka nieruchomoŚciami

1. Rejestr aktualnych planów miejsco-
wych zagospodarowania przestrzen-
nego znajdziecie Państwo na stro-
nie internetowej www.radwanice.pl  
w zakładce: Miejscowe Plany Zago-
spodarowania Przestrzennego lub 
bezpośrednio na stronie http://mapa.
inspire-hub.pl/#/gmina_radwanice.  

2. następnie na stronie:  mapa.inspire
-hub.pl/#/gmina_radwanice należy 
wybrać zakładkę REJESTR

Elżbieta Łucka

3. pojawi się okienko z wykazem miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, gdzie mogą Państwo sprawdzić in-
teresujący nas plan obowiązujący w Gminie Radwanice. Wykaz 
zawiera treść podjętej uchwały dla danego obrębu oraz załącz-
nik graficzny z możliwością pobrania dokumentów.  Obecnie 

wyBraĆ zakładkę
wyBraĆ 

zakładkę

Gmina Radwanice jest  
w trakcie opracowywania 
nowych dokumentów pla-
nistycznych dla obrębów 
Drożów i Drożyna i przy-
stąpiła do aktualizacji 
planu dla wschodniej czę-
ści obrębu Kłębanowice.  
 
 

wyBraĆ zakładkę
obowiązujące
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Anna Harendarz

konserwacja rowÓw melioracyjnych w roku 2021

Daria Ciosek

Budowa dyskontu 
dino w Buczynie

W miejscowości Buczyna powstaje kolejny już w Gminie 
Radwanice sklep dyskontu spożywczego Dino. Rozpoczęta 
budowa budynku handlowo-usługowego zlokalizowana jest 
w kierunku miejscowości Strogoborzyce. Dziś Dino Polska, 
to jedna z najszybciej rozwijających się sieci supermarketów  
w Polsce liczących ponad 1700 placówek. Cieszymy się, że 
na naszym terenie mamy już dwa tego typu sklepy. Miejmy 
nadzieję, że wiosną mieszkańcy zrobią już tam zakupy.

długo oczekiwana dwustanowiskowa myjnia już otwarta. 
Zlokalizowana jest na ul. Mechanicznej w Radwanicach tuż za 
sklepem Biedronka. Wszyscy chętni nie muszą już celowo wy-
bierać się w podróż do miasta, aby umyć swoje autko.  Pierwsze 
stanowisko wyposażone jest w kilka różnych programów jak: 
mycie pianą, spłukiwanie, woskowanie, nabłyszczanie, turbo 
pianę , oprysk felg. Drugie stanowisko myjni zamiast turbo pia-
ny ma tzw. turbo szczotkę. Dobrą nowiną jest również fakt, że za 
usługę możemy zapłacić również kartą płatniczą. 

Daria Ciosek

myjnia Bezdotykowa

W celu poprawy stosunków wodnych na użytkach rolnych 
oraz zapewnienia ochrony przed powodzią na terenie Gminy 
Radwanice wykonano w tym roku konserwację około 8500 
mb rowów melioracyjnych w miejscowościach: Nowa Kuźnia 
(3150 mb), Łagoszów Wielki (605 mb), Kłębanowice (2840 
mb), Buczyna (1400 mb), Radwanice (500 mb).  
Łączna kwota wydatków poniesionych na konserwację rowów 
przez Gminną Spółkę Wodną w Radwanicach (przy udziale 
dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego) oraz Gminę 
Radwanice to 95.386,30 zł. Prace konserwacyjne obejmowały 

zakresem wykoszenie porostów z dna i skarp rowów, wykar-
czowanie zakrzaczeń oraz samosiejek, odmulenie rowów oraz 
udrożnienie przepustów.
Przeprowadzenie konserwacji urządzeń melioracji wodnych 
z pewnością przyczyni się nie tylko do utrzymania urządzeń 
wodnych w dobrej sprawności, ale również polepszenia zdol-
ności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz zmniej-
szenia ryzyka wystąpienia podtopień na obszarze naszej gmi-
ny.

Rów melioracyjny poddany konserwacji w obrębie BuczynaRów melioracyjny poddany konserwacji w obrębie Kłębanowice.

fot. www.facebook.com/Myjnia-Bezdotykowa-Radwanice
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otwarcie Punktu selektywnego zBierania 
odPadÓw komunalnych w radwanicach

Dnia 30 listopada 2021 roku nastąpiło otwarcie PSZOKU na ulicy Stolarskiej w Radwani-
cach.  Jest to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego można 
oddawać niemal wszystkie odpady powstałe w gospodarstwie domowym m.in. papier, 
szkło, metal, tworzywa sztuczne i bioodpady, zużyte opony, odpady budowlane, popio-
ły, tekstylia, odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 
odpady zawierające substancje niebezpieczne,  jak np. baterie, leki, chemikalia i inne. 
Należy pamiętać, że przekazywane odpady  muszą zostać odpowiednio posegregowane. 
PSZOK nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych. Mieszkańcy Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego oddają swoje odpady nieodpłatnie, w ramach uiszczanej mie-
sięcznej opłaty śmieciowej.

Jolanta Kozołup Pszok radwanice
ul.stolarska 6
tel. 515 450 851

czynny:
wtorek i czwartek  

12:00-18:00
sobota 10:00-18:00

nowy system opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie 
związku gmin zagłębia miedziowego od 1 stycznia 2022 roku.

Informujemy, iż na podstawie art. 6m ust. 2a, w związku z art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888 ze zm.) Zarząd Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Uchwałą 
nr XXI/92/21 z dnia 26.10.2021 roku Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, wprowadził nowe stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01 stycznia 2022 roku w następujących 
kwotach:
• 35,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
• 105,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,
 
Kwota przysługującego zwolnienia z tytułu gospodarowania bioodpadów w kompostowniku:
• 2,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
• 6,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.
 
Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (mieszanych):
• 10,40 zł za worek o pojemności 0,06 m³, 
• 20,70 zł za pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m,
• 41,40 zł za pojemnik lub worek o pojemności 0,24 m³, 
• 189,90 zł za pojemnik o pojemności 1,1 m³.
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel/zarządca nieruchomości zobowiązany jest uiszczać mie-
sięcznie, z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc. 
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Jolanta Kozołup

oBowiązek odŚnieżania i utrzymania chodnikÓw

Mieszkańcy Gminy Radwanice, w związku ze zbliżającą się zimą  zwracamy się z prośbą 
o zadbanie o bezpieczeństwo swoje, a także innych.  Zadbajmy o odśnieżanie i utrzyma-
nie chodników, usuwanie zalegającego na dachu śniegu oraz  lodowych sopli. Zgodnie  
z definicją chodniki  to wydzielona cześć drogi publicznej, która służy ruchowi pieszemu 
i jest położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Oznacza to, że jeśli chodnik 
bezpośrednio przylega do ogrodzenia działki, wtedy jego właściciel musi go odśnieżać. 
Jeśli jednak między chodnikiem, a granica działki znajduje się trawnik, wtedy obowiązek 
odśnieżania chodnika spoczywa na zarządcy drogi.

nowe iluminacje Świąteczne
Karolina Ferenc

Niemal każda miejscowość w Polsce zmienia się 
nie do poznania, gdy zapalone zostają świąteczne 
iluminacje. Dekoracje bożonarodzeniowe nadają 
nawet dobrze znanej okolicy szczególnego czaru 
i pozwalają cieszyć się atmosferą Świąt. Z począt-
kiem grudnia w centrum Radwanic pracownicy 
GSK zamontowali iluminacje świąteczne. Prócz 
znanej już mieszkańcom szopki bożonarodzenio-
wej, choinki oraz oświetlenia słoni i amfiteatru,  
w parku pojawiła się 3 metrowa bombka, a latar-
nie zyskały 31 nowych elementów świetlnych. 
Całość świątecznej aranżacji utrzymana jest  
w tonacji biało- niebieskiej. Świąteczna aura jaka 
zapanowała umiliła wieczorne spacery, a ilumina-
cje były idealnym miejscem do wspólnych fotogra-
fii. 
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Porady prawne dla mieszkańców
Daria Ciosek

 
Kiedy sprzedajemy bądź kupujemy auto zwykle oznacza 
to mnóstwo formalności. Łatwo jest pogubić się jeżeli nie 
znamy całej procedury po kolei. Natomiast niedotrzymanie 
terminu może nas kosztować. Wszystkie samochody i inne 
pojazdy mechaniczne muszą być zarejestrowane, a każda 
zmiana właściciela - zgłoszona. Sprzedający i kupujący mają 
na to 30 dni od dnia podpisania umowy kupna - sprzeda-
ży pojazdu. Kara za niedochowanie tego terminu to od 200 
do 1000 zł. Niezależnie od okoliczności nie warto czekać, 
tym bardziej, że zgłoszenie sprzedaży możliwe jest również 
przez internet. Musimy zgłosić ten fakt w celu uniknięcia 
pewnych niedogodności, jak np. płatność składki za okres,  
w którym pojazd nie należał do nas. 
Zgłoszenie zbycia auta niezależnie od formy i miejsca zgło-
szenia musi zawierać trzy podstawowe elementy: dane po-
jazdu, dane zbywcy, dane nabywcy. 
Zakup lub przyjęcie samochodu w rozumieniu polskiej ordy-
nacji podatkowej oznacza powiększenie dobytku, w związ-
ku z tym powinniśmy też zapłacić podatek od wzbogacenia. 
Wraz z dokumentem sprzedaży i wypełnioną deklaracją 
PCC-3 należy udać się do najbliższego Urzędu Skarbowe-
go. Wydział Komunikacji urzędu właściwego dla naszego 
miejsca zamieszkania jest organem, który prowadzi rejestr 
wszystkich pojazdów w danym regionie. Dane, jakie zbie-
ra i przetwarza, trafiają do ogólnopolskiej bazy CEPIK 2.0. 
To właśnie  z niej korzystają wszystkie służby drogowe, jak 
ITD czy Policja. Pamiętajmy, aby podane dane były aktualne. 
Obowiązek wykupienia OC na pojazd ciąży na aktualnym po-
siadaczu auta, stąd każda zmiana właściciela wymusza zgło-
szenie tego faktu do zakładu ubezpieczeń, który wystawił 
polisę OC. Ma to również znaczenie w przypadku egzekwo-
wania należności za ubezpieczenie. Firma ubezpieczeniowa 

w pierwszej kolejności skontaktuje się z osobą figurującą  
w jej bazie danych jako właściciel. W pierwszej kolejności 
będzie Ci potrzebne zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Jest to 
nic innego jak pisemne oświadczenie, że nie jesteś już wła-
ścicielem danego auta. Prawo zostawia pewną dowolność, 
jeśli chodzi o formę zawiadomienia. Zawiadomienie o zbyciu 
pojazdu należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji właści-
wego dla miejsca zamieszkania. W naszym przypadku jest to  
Starostwo Powiatowe w Polkowicach. Od kilku lat na stronie 
internetowej gov.pl możemy powiadomić o sprzedaży auta 
bez wychodzenia z domu i konieczności stawiania się w Sta-
rostwie Powiatowym osobiście. Usługa jest darmowa. Do 
zgłoszenia wystarczy Profil Zaufany (którego potwierdzenie 
można uzyskać w Urzędzie Gminy w Radwanicach). 

Jest nas coraz więcej :) 
 
126 nowych mieszkańców
zameldowało się 
na pobyt  stały
w gminie Radwanice 
w 2021 roku!
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od dnia 3 stycznia 2022r. ruszył nowy transport publiczny zbiorowy na obszarze powiatu polkowickiego. 

komunikacja autoBusowa do Polkowic

1. linia Polkowice - Przemków (d) 
przez: Ułanów, Sieroszowice, Kłębanowi-
ce, Buczyna, Strogoborzyce, Nowa Kuź-
nia, Nowy Dwór, Krępa, Ostaszów, Łężce.

2. linia Polkowice - Przemków (s) 
przez: Ułanów, Sieroszowice, Kłębanowi-
ce, Buczyna, Strogoborzyce, Nowa Kuź-
nia, Nowy Dwór, Krępa, Ostaszów, Łężce.

3. linia gaworzyce - Polkowice (d) 
przez: Koźlice, Kłobuczyn, Drożyna, 
Drożów, Przesieczna, Łagoszów Wielki, 
Radwanice, Kłębanowice, Sieroszowice, 
Ułanów.
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cena biletu 
na wszystkich 

przejazdach wynosi 
5 złotych !!!
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Komunikacja finansowana z budżetu 
Gminy Radwanice, Gminy Gaworzyce, 

Gminy Przemków oraz Powiatu Polkowickiego.
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Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie 
przysługiwał na każde drugie i kolejne 
dziecko w rodzinie w wieku od ukończe-
nia 12. do 36. miesiąca życia w maksy-
malnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy ma pomóc 
młodym ludziom podjąć decyzję o posia-
daniu dzieci. Rodzice będą go mogli ela-
stycznie wykorzystać:
• świadczenie będą mogli otrzymywać 

przez rok w wysokości 1 tys. zł mie-
sięcznie,

• lub przez dwa lata po 500 zł mie-
sięcznie.

To rodzice zdecydują, czy przeznaczą 
środki np. na opłacenie miejsca w żłob-
ku, wynagrodzenie dla niani lub pokrycie 
samodzielnej opieki nad dzieckiem. Rodzinny Kapitał Opie-
kuńczy daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa, ale również 
alternatywę. Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego 
będzie przysługiwać także rodzicom, które już w dniu wejścia 
ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 
12. do 36. miesiąca życia.  Na takie dzieci świadczenie będzie 
przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w ży-
cie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 
36. miesiąca życia. Świadczenie nie będzie uzależnione od 
dochodów rodziny. 

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego musisz złożyć do 
ZUS wniosek:
• RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
• RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnio-

skiem o przysposobienie dziecka.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do niego 
można złożyć tylko elektronicznie. Wniosek RKO-R i RKO-O 
można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS.

GOPS

rodzinny kaPitał oPiekuńczy

złÓż wniosek o dodatek osłonowy !!!

Informujemy, że od listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej  w Radwanicach przyjmuje psycholog. 
w każdy wtorek w godz. 16.00-18.00 można skorzystać 
z konsultacji, pomocy i wsparcia psychologa. Prosimy  
o wcześniejsze umawianie wizyt u pracowników GOPS pod 
numerem telefonu 76 7592029

GOPS

BezPłatna Pomoc Psychologiczna

W dniu 03.01.2022 roku opublikowana została ustawa o do-
datku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1), która wchodzi 
w życie z dniem 04.01.2022 r. informujemy, że na terenie 
gminy radwanice obsługę wniosków o wypłatę dodatku 
osłonowego realizować będzie gminny ośrodek Pomocy 
społecznej.
Zgodnie z ustawą dodatek osłonowy przysługiwać będzie:
• osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym,  
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w 
rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
nie przekracza kwoty 2100 zł,
• osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym,  
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w 
rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. 
zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten bę-
dzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium docho-
dowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego 
przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków 
osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 
2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r.  
w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Oso-
by, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mo-
gły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r.  
W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizo-
wana do 2 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje:
https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy



17  

BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

GOPS

gminny Program rozwiązywania ProBlemÓw 
alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii 
na rok 2022

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ) prowadze-
nie działań związanych z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoho-
lowych oraz integracji społecznej osób 
uzależnionych od alkoholu należy do 
zadań własnych gmin, które obejmują w 
szczególności:
1. zwiększanie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu,

2. udzielanie rodzinom, w których wy-
stępują problemy alkoholowe, po-
mocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie,

3. prowadzenie profilaktycznej dzia-
łalności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i przeciwdzia-
łania narkomanii, w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowa-
dzenie pozalekcyjnych zajęć spor-
towych, a także działań na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opie-
kuńczo-wychowawczych i socjote-
rapeutycznych,

4. wspomaganie działalności instytu-
cji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych,

5. podejmowanie interwencji w związ-
ku z naruszeniem przepisów okre-
ślonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed sądem w cha-
rakterze oskarżyciela publicznego,

6. wspieranie zatrudnienia socjalnego 
poprzez organizowanie i finansowa-
nie centrów integracji społecznej.

7. Realizacja wyżej wymienionych 
zadań prowadzona jest w postaci 
gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoho-
lowych stanowiącego część strategii 
rozwiązywania problemów społecz-
nych, uchwalanego corocznie przez 
radę gminy.

Gmina Radwanice prowadzi wiele inicja-
tyw na rzecz wspierania mieszkańców. 
W ich realizacji uczestniczą przedszkola, 
szkoły, organizacje pozarządowe oraz 
instytucje i placówki działające w obsza-

rze pomocy społecznej, kultury, sportu i 
rekreacji. Realizacja wielopłaszczyzno-
wego i spójnego systemu wsparcia oraz 
pomocy dla osób i rodzin zagrożonych/
dotkniętych zarówno problemem alko-
holowym, jak i narkomanii czy przemo-
cy, odbywa się  poprzez:
1. Funkcjonowanie Punktu Konsulta-

cyjnego w świetlicy wiejskiej w Li-
pinie w każdą środę od godz. 13.00 
do 18.00 gdzie prowadzone są zaję-
cia terapeutyczne dla osób uzależ-
nionych w tym sprawców przemocy 
oraz motywowania do podjęcia le-
czenia odwykowego.

2. Działalność Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Komisja pełni funkcje 
doradczo - konsultacyjne przy reali-
zacji gminnego programu oraz po-
dejmuje czynności zobowiązujące 
osoby uzależnione, będące często 
sprawcami przemocy, do poddania 
się leczeniu odwykowemu, a także 
przeprowadza kontrole punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych. 

3. Realizacja programów profilaktycz-
no - edukacyjnych, m.in. z zakresu 
profilaktyki uzależnień i przemocy 
oraz sportowych, pozalekcyjnych, 
zajęć dla dzieci i młodzieży przez 
szkoły, organizacje pozarządowe  
i kluby sportowe.

4. Prowadzenie działań edukacyjnych, 
opiekuńczych i wychowawczych 
służących wzmocnieniu kompeten-
cji rodziców, w rodzinach zagrożo-
nych przemocą, przez szkoły, pla-
cówki i instytucje oraz organizacje 
pozarządowe.

5. Działania pedagogów i psychologów 
w placówkach oświatowych.

6. Działania psychologa w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Radwanicach

7. Organizacja integracyjnych im-
prez szkolnych, w przedszkolach 
i w świetlicach środowiskowych, 
z udziałem rodziców i opiekunów 
dzieci: Dni Rodziny, Dzień Matki, 
Dzień Ojca, Babci i Dziadka, rodzin-
ne wycieczki, pikniki rodzinne ze 
wspólnymi zabawami, turniejami  
i konkursami o tematyce prorodzin-
nej. 

8. Kontynuacja przedsięwzięć, w któ-

rych uczestniczą szkoły, placówki 
oświatowe i kulturalne, skierowa-
nych na umacnianie rodziny, promo-
cję wartości rodzinnych, wspieranie 
i umacnianie więzi rodzinnych, po-
przez działania edukacyjne, profi-
laktyczne, rekreacyjne i sportowe 
oraz wspólną zabawę dzieci  i rodzi-
ców.

9. Działania Zespołu Interdyscyplinar-
nego ds. przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

10. Prowadzenie wywiadów środowi-
skowych oraz udzielanie pomocy 
okresowej lub doraźnej rodzinom, 
zmagającym się z przemocą domo-
wą i alkoholizmem, przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

11. Działania wspierające i interwencyj-
ne pracowników socjalnych Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W 2022 r. będą kontynuowane działania 
zmierzające do zapobiegania uzależnie-
niom od substancji psychoaktywnych 
poprzez podniesienie poziomu wie-
dzy i świadomości mieszkańców gmi-
ny Radwanice (w szczególności dzieci 
i młodzieży) na temat szkodliwości ich 
stosowania, a także ograniczenie szkód 
zdrowotnych, społecznych oraz zabu-
rzeń życia rodzinnego, będących następ-
stwem spożywania alkoholu i zażywania 
narkotyków. Realizacja powyższego celu 
przełoży się na zwiększenie jakości ży-
cia mieszkańców gminy Radwanice oraz 
zrównoważony rozwój w sferze społecz-
nej.
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PrzyPominajka
 

drodzy mieszkańcy, przypominamy  
o terminowym opłaceniu faktur 
za dostawę wody i odprowadzeniu 
ścieków oraz należności za czynsz 
mieszkaniowy.

Pamiętajmy, że niemiłą konsekwencją 
braku uregulowania zadłużenia będzie 
skierowanie sprawy na drogę postę-
powania sądowego, w celu egzekucji 
zaległych należności. W przypadku 
braku zapłaty z tytułu dostarczanej 
wody oraz odprowadzanych ścieków 
wszczęta zostanie również procedura 

zmierzająca do odcięcia dostaw wody 
do nieruchomości. W 2020 r. wszczę-
tych zostało kilkadziesiąt postępowań 
sądowych oraz kilka postępowań egze-
kucyjnych. 

jednocześnie informujemy, że fak-
tury wystawiane są w cyklach dwu-
miesięcznych. Szczegóły dotyczące 
fakturowania dla poszczególnych ulic  
i miejscowości podajemy na bieżąco na 
naszym profilu facebookowym. Zachę-
camy do polubienia naszego profilu.
https://www.facebook.com/gskradwanice 

chcielibyśmy również podzię-
kować wszystkim osobom, któ-
re zdecydowały się na e-fakturę. 
na dzień 15 grudnia 2021 r. chęć 
otrzymywania faktur drogą elek-
troniczną zadeklarowało 368 
osób. Dla porównania 1 maja 2020 r.  
z usługi korzystało tylko 110 osób. 

Od grudnia 2021 r. na terenie 
gminy Radwanice prowadzone są 
kontrole nieruchomości w celu 
ujawnienia nielegalnego odpro-
wadzania wód deszczowych do 
kanalizacji sanitarnej. Wykorzy-
stywane jest przy tym specjalne 
urządzenie, tzw. „zadymiacz”, wy-
twarzany dym jest bezwonny i nie-
szkodliwy dla ludzi i zwierząt. Me-
toda polega na wtłoczeniu dymu 
do studzienki kanalizacyjnej sieci 
ulicznej, który następnie znajduje 
ujście w rynnach, jeżeli są podłą-
czone do przewodów sanitarnych.  
Po wykryciu nielegalnego przyłą-
cza, pracownicy GSK Radwanice  
Sp. z o.o. informują właściciela po-
sesji o możliwych sankcjach oraz 
wzywają do odcięcia instalacji. 

GSK

diałania 
kontrone

zaBezPieczenie wodomierzy 
Przed mrozem

W związku z trwającym sezonem zimo-
wym, przypominamy o obowiązku pra-
widłowego zabezpieczenia wodomie-
rza głównego i instalacji wodociągowej 
przed zamarznięciem. Temperatura w 
pomieszczeniu, w którym zamontowany 
jest wodomierz, nie może być niższa niż 
4 stopnie Celsjusza. Licznik wody moż-
na osłonić styropianem, matą izolacyj-
ną lub wełną mineralną. Zabezpieczyć 
należy  także rury wodociągowe. W tym 
przypadku skuteczne są pianki termo-
izolacyjne.

Jeżeli już dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie on uszko-
dzony i rozszczelni się), należy to niezwłocznie zgłosić.  Zgłoszenia są przyj-
mowane pod numerem telefonu 76 831 01 83.

GSK

CIEKAWOSTKA !!! 
„Z szacunków wynika, że w ciągu roku każda kobieta zużywa aż 720 wacików” 

„TOALETA TO NIE ŚMIETNIK” 
„Waciki kosmetyczne” 

Waciki kosmetyczne, są wykonane  
z cienkich włókien bawełnianych lub 
wiskozowych, które nie rozpuszczają się 
w wodzie. Ich większe ilości zbijają się  
w zwartą masę i blokują rury. 
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„NIEZNANE” ZWIERZĘTA 
w Gminie Radwanice Lis rudy (pospolity) (Vulpes vulpes)
     Anna Harendarz

To najbardziej rozpowszechniony dziki drapieżnik na  świecie, 
należący do rodziny psowatych. W bardzo wielu kulturach i 
na wielu kontynentach symbolizuje spryt i przebiegłość. Lisie 
futro było i jest cenione ze względu na puszysty włos i kolor 
– w zależności od gatunku: od śnieżnobiałego, srebrzystego 
poprzez jasnorudy aż do czarnego. Lis to inteligentne zwierzę, 
którego zachowanie jest podobne nie tylko do psa, ale też do 
kota. Uwielbia zabawy i jest ciekawskie. Jednak to nie wszyst-
ko, co warto wiedzieć na jego temat.
Lis rudy (zwany też pospolitym) to gatunek najczęściej 
spotykany i cieszący się największą popularnością. Za-
mieszkuje całą Europę (z wyjątkiem Irlandii) oraz w 
znacznej części Afrykę, Azję i Amerykę Północną. W 
Polsce lis pospolity występuje zarówno w lasach, gó-
rach jak i na polach i łąkach. Zdarza się, że lisy miesz-
kają w norach w pobliżu gospodarstw, ponieważ kury 
i inne ptactwo hodowlane to dla nich łatwy cel. Dzięki 
silnemu uzębieniu (posiadają aż 42 zęby!) lis może za-
atakować bażanta, kaczkę oraz zająca, ale zabija także 
znaczną ilość małych gryzoni. Sporadycznie spożywa 
również owoce, warzywa i padlinę, gdyż jest wszystko-
żerny.
Czy wiedziałeś, że...
1. Lisy są jedynym przedstawicielem rodziny psowa-

tych, który potrafi schować swoje pazury niczym 
kot. 

2. Tak jak kot, lis jest najbardziej aktywny po zacho-
dzie słońca. W świetle słonecznym oko lisa przy-
pomina oko kota - źrenice się mocno zwężają; w 
ciemności rozszerzają, robią się duże i okrągłe, co 
pomaga mu lepiej widzieć nocą.

3. Lisy śmierdzą, a ich zapach pochodzi z gruczołów 
zapachowych u podstawy ogona.

4. Mają doskonały słuch. Są w stanie usłyszeć pisk my-
szy z odległości 100 metrów! To mniej więcej tyle, 
ile mierzy długość boiska do gry w piłkę nożną.

5. Mają wibrysy na pysku i łapach, czyli wąsy połą-
czone z korą czuciową mózgu, które pomagają im 
poruszać się w terenie i polować, szczególnie przy 
słabym świetle.

6. Lisy są bardzo zwinne - potrafią świetnie skakać, 
przeciskać się przez ciasne otwory, szybko skręcać. 
W utrzymywaniu równowagi pomaga im bardzo 
długi ogon. Prędkość zawdzięczają m.in. długim w 
stosunku do długości kręgosłupa nogom. Lis potrafi 
rozpędzić się do 50 km/godz. 

7. Mają świetną pamięć i dokładnie wiedzą, gdzie za-
kopały zapasy jedzenia.

8. Sezon lęgowy trwa od stycznia do marca. Po okre-
sie ciąży od 51 do 53 dni, samice rodzą miot, któ-
ry zwykle ma od 2 do 7 szczeniąt. Lisie noworodki 
nie widzą, nie słyszą i nie chodzą. Opiekuje się nimi 
matka, natomiast ojciec zdobywa dla nich pożywie-
nie. 

9. Ponieważ lisie futro jest przepiękne, okrutny prze-
mysł futrzarski nadal wykorzystuje te zwierzęta, ho-
dując je w klatkach, w których nie są w stanie zrobić 
więcej niż kilka kroków do przodu i do tyłu.

10. Lis wirginijski, naturalnie występujący w Ameryce 
Południowej, jest jedynym psowatym, który potrafi 
wspinać się na drzewa.

11. Lisy są bardzo gadatliwe - ich mowa składa się na-
wet z 40 różnych odgłosów!
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Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Li-
tyński - Biskup Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej w dniach 25-26 listopada prze-
prowadził w parafii p.w. Świętego Michała 
Archanioła w Łagoszowie Wielkim wizyta-
cję kanoniczną.

Wizytacja kanoniczna to ważne wydarzenie 
w życiu każdej parafii. To okazja do podsu-
mowań i spotkań z wiernymi. W czasie wi-
zytacji Bp Tadeusz Lityński udzielił błogo-
sławieństwa bożego Parafianom, podczas 
sprawowanych mszy św. we wszystkich 
kościołach naszej parafii. Podczas mszy 
w kościele w Radwanicach i Łagoszowie 
Wielkim, wielką radością była inauguracja 
męskiej róży różańcowej, jako owocu koń-
czącego się Roku św. Józefa i poświęcenie 
chorągwi.

Dziękujemy za wspaniały czas wizyty ka-
nonicznej w naszej parafii, za wszystkie 
wygłoszone nauki i za udzielone błogosła-
wieństwa.

Karolina Ferenc

wizytacja kanoniczna BiskuPa

fot. źródło: https://www.facebook.com/
BpTadeuszLitynski

wyniki  akcji 
„melduję się na pobyt stały w gminie radwanice”

rok 2021  to kolejny rok akcji wójta gminy radwanice  
pn. „melduję się na PoByt stały w gminie radwanice”. 

Akcja ta ma na celu zmobilizowanie osób mieszkających na tere-
nie Gminy Radwanice bez zameldowania na pobyt stały do doko-
nania czynności zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy 
Radwanice.

w akcji wzięło udział 66 osób. W wyniku losowania, które mia-
ło miejsce w dniu 3 stycznia 2022 r. laureatami zostali:
Pani wanda klarzyńska - multimedialny tablet
Pani kamila szulc oraz Pan marcin Pasternak, którzy otrzyma-
ją  nagrody w postaci gadżetów upominkowych Gminy Radwani-
ce. Zwycięzcom gratulujemy  i zapraszamy do udziału w kolejnej  
edycji akcji.

Marta Młodecka
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Z dumą, szacunkiem ale także z uśmiechem i gromkim śpiewem obchodzo-
no 11 listopada, czyli 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści oraz Gminny Dzień Seniora. Przed południem przy pomniku Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piwko wraz z Prze-
wodniczącą Rady Gminy Panią Ewą Flak w honorowej asyście 1 Gromady 
Zuchowej „Odważne Słoniki”, złożyli kwiaty w barwach biało czerwonych.  
Gminne uroczystości Dnia Seniora zainaugurowała msza św. w kościele 
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sieroszowicach z udziałem pocz-
tów sztandarowych jednostek OSP w Radwanicach oraz Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w Radwanicach. Następnie na Świetlicy Wiejskiej  

narodowe Święto niepodległości 
oraz gminny dzień seniora

GOK

w Sieroszowicach odbyła się artystyczna część zadedykowana 
Seniorom z naszej gminy.  Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piw-
ko wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Ewa Flak, złożyli 
na ręce najstarszych przedstawicieli gremium seniorów, bukiety 
kwiatów, z życzeniami zdrowia, radości oraz muzycznym 100 lat. 
Podczas spotkania uroczyście odśpiewany został również hymn 
narodowy w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu” promowa-
nej przez Biuro Programu Niepodległa. Nie zabrakło pięknych  
i wzruszających interpretacji pieśni patriotycznych w wykona-
niu Aleksandry Stemplewskiej oraz wspólnych śpiewów a nawet 
tańców przy akompaniamencie Zespołu „Żyta Band”. Dziękujemy 
wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia do wspólnego świę-
towania.

W organizację wydarzenia włączyli się:
Urząd Gminy Radwanice, Radni Gminy Radwanice, Sołtys Sołectwa Siero-
szowice Pani Wanda Jańczak, Prezes TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ IM. JANA 
WYŻYKOWSKIEGO Pani Wanda Wdowiak, Stowarzyszenie Klub Seniora 
„OPTYMIŚCI” z Radwanic oraz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  
w Radwanicach Pani Bogusława Niemasz. 
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„Szczęśliwe małżeństwo – to długa rozmowa, 
która wciąż wydaje się zbyt krótka” Andre Maurois.

Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i na złe,  
w zdrowiu i chorobie, chociaż przeciwności w życiu bywa wiele, i tych ro-
dzinnych i materialnych, a często i zdrowotnych. Jednak, jak widać, jest to 
możliwe…To wielki dar móc przeżyć wspólnie ze współmałżonkiem 50 lat. 
Żywym tego dowodem są nasi Jubilaci,  Państwo Jan i Olga Rolicz, mieszkań-
cy Kłębanowic, oraz Państwo Wanda i Marian Wdowiak  z Sieroszowic, któ-
rzy  doczekali się tak pięknej rocznicy. To pary, który wciąż patrzy na siebie 
oczyma pełnymi miłości. Otoczone kochającymi dziećmi i wnukami. Pary 
które mimo trudów które niesie ze sobą życie, trwają będąc dla siebie podpo-
rą i oparciem. Kolejna para która obchodziła szmaragdowe gody to Państwo 
Krystyna i Henryk Górny ze Strogoborzyc. Z uśmiechem na twarzach, nie 
poucza, tylko cieszy się z każdej chwili przeżytej we dwoje, wspiera się wza-
jemnie i darzy szacunkiem.

KOLEJNI SZCZĘŚLIWI JUBILACI

Życzymy, 
aby nadchodzące dni, 

miesiące, lata  
były pełne optymizmu 

i radości. 
Niech upływają Wam 

Drodzy Jubilaci 
w spokoju, w otoczeniu  

kochającej rodziny,
 dzieci i wnuków. 

Niech zdrowie zawsze 
Wam dopisuje i daje siłę do 

dalszego trwania 
we wspólnej miłości, 
przyjaźni i zaufaniu.
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DODATEK  INWESTYCYJNY
BIULETYNU INFORMACYJNEGO 
URZĘDU GMINY RADWANICE Nr 6/2021

fot. radwanice Dji

długo wyczekiwana Przez mieszkańcÓw 
inwestycja zakończona!

Dnia 19 listopada br. odbyło się uroczyste 
otwarcie kompleksu sportowo-rekreacyjne-
go miejscowości Lipin. W sąsiedztwie istnie-
jącego placu zabaw powstał nowoczesny ze-
spół boisk złożony z boiska do piłki ręcznej, 
koszykówki, siatkówki oraz kortu do tenisa 
ziemnego. Część rekreacyjna składa się ze 
skateparku i siłowni plenerowej. Dla opie-
kunów najmłodszych użytkowników oraz  
w celu odpoczynku zamontowano kilkana-
ście ławek przy obiektach sportowych oraz 
terenach zielonych. Teren kompleksu spor-
towego oraz zaplecza socjalno-sanitarnego 
zostały odpowiednio oświetlone i ogrodzone,  
a nad bezpieczeństwem użytkowników czu-
wa system monitoringu wizyjnego. 
Wykonawcą zadania była Firma BELLSPORT 
z Bytomia  w woj. śląskim. Koszt realizacji 
wyniósł 2.169.661,65 zł. z czego 611.200,00 
zł pozyskano z Ministerstwa Sportu. 

Honorata Perłakowska -Leszczak
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W marcu br. podpisano umowę oraz przekazano plac budowy 
pod budowę Domu Kultury w Radwanicach. Wykonawca - Fir-
ma AS-BUD Plus z Brenna w woj. wielkopolskim realizuje prace 
zgodnie z ustalonym harmonogramem. Obecnie trwają roboty 
dekarskie związane z wykonaniem pokrycia dachowego oraz 
prace budowlane wewnątrz budynku. Z początkiem listopada 
br. podpisano również umowę na dostawę urządzeń techno-
logii scenicznej oraz systemów multimedialnych. Wykonawcą 
jest Firma AUDIO PLUS  z siedzibą w Łomiankach, woj. mazo-
wieckie, która zajmie się kompleksowym wyposażeniem sali 
widowiskowej w systemy oświetlenia, nagłośnienia, projekcji 
kinowej oraz mechaniki sceny, jak również montażem syste-
mów multimedialnych w sali dla seniorów, sali wielofunkcyj-
nej oraz bibliotece.   

Efektem starań obydwu wykonawców będzie nowoczesny 
dwukondygnacyjny budynek z salą widowiskową teatralno
-kinową, salą wielofunkcyjną z zapleczem gastronomicznym, 
częścią administracyjną i salami zajęciowymi. Budynek będzie 
w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany zielenią oraz 
niezbędną  infrastrukturą komunikacyjną wraz z parkingiem. 
koszt robót, budowlanych wraz z wyposażeniem w urzą-
dzenia technologii sceny i multimedia wyniesie przeszło 
14,5 mln zł. Zadanie zostanie sfinansowane w 85% ze środ-
ków pozyskanych w ramach Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, pozostałe kosz-
ty zostaną poniesione z budżetu gminy.

Budowa domu kultury
Honorata Perłakowska -Leszczak
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18 045 374,28 zł. 
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Budynek komunalny 
Przy ul. Parkowej Po PrzeBudowie

Honorata Perłakowska -Leszczak

Z początkiem listopada br. zakończono przebudowę budynku 
mieszkalnego położonego przy ul. Parkowej 13 w Radwani-
cach. Efektem prac remontowo – budowlanych jest zupełnie 
odnowiony budynek wielorodzinny z wyodrębnionymi sze-
ścioma mieszkaniami. Lokale mieszkalne o powierzchni użyt-
kowej od 32 m2 do 49 m2 składają się z: przedpokoju, kuchni, 
pokoju dziennego, łazienki oraz antresoli na poddaszu bu-
dynku. Wszystkie posiadają indywidualny system ogrzewania 
gazowego. Z zewnątrz obiekt został ocieplony, wymieniono 
pokrycie dachowe, elewację oraz stolarkę okienną i drzwiową. 

W ramach zagospodarowania terenu wybudowano chodni-
ki, miejsca postojowe, podjazdy dla osób niepełnosprawnych 
oraz wykonano nasadzenia i trawniki. Każdy z lokatorów 
otrzyma również przynależne pomieszczenie gospodarcze. 
Wykonawcą zadania była Firma KS - Kornel Szatkowski z sie-
dzibą w Polkowicach. koszt robót budowlanych wraz z za-
kupem blaszanych pomieszczeń gospodarczych wyniósł 
1.327.866,20 zł. z czego 700.000,00 zł pozyskano z rządo-
wego funduszu inwestycji lokalnych. 

remont Placu Przed Świetlicą w jakuBowie 
oraz remont dachu oBiektu

W październiku br. zakończono remont nawierzchni przed świe-
tlicą wiejską oraz remizą strażacką w Jakubowie 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 dodatko-
wo 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 remonto-
we dachu świetlicy. Firma AS-BUD-PLUS” z siedzibą w Brennie 
wykonała nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wraz 
z wymianą obróbek blacharskich. wartość zadania wyniosła 
34.440,00 zł. i została sfinansowana z budżetu gminy.

Honorata Perłakowska -Leszczak
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nowa ul. wrzosowa 
w radwanicach

Honorata Perłakowska -Leszczak

W drugiej połowie czerwca br. zakończono budowę drogi we-
wnętrznej - ul. Wrzosowej w Radwanicach. W ramach zadania 
wykonano drogę o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
o długości 80mb wraz z obustronnymi poboczami utwardzo-
nymi tłuczniem oraz zjazdami do posesji przyległych. Wyko-
nawca - Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „BRUKOM” 
z Jerzmanowej zrealizował zadanie sprawnie, bez większych 
utrudnień dla mieszkańców. całkowity koszt robót wyniósł 
66.494,92 zł.

remont drogi w Borowie
Honorata Perłakowska -Leszczak

We wrześniu br. Firma Masy Polskie sp. z o.o. sp. k. z Lubina wykona-
ła remont odcinka drogi gminnej o długości ok. 225 mb. w miejsco-
wości Borów. W ramach zadania drogę wyrównano oraz wykonano 
nawierzchnię z kruszywa granitowego wraz z wyprofilowaniem po-
boczy oraz zjazdów do posesji. Remont drogi  ułatwi komunikację do 
posesji jednorodzinnych oraz drogi powiatowej w kierunku Jakubo-
wa. całkowity koszt zadania wyniósł 39.614,93 zł.

We wrześniu br. Firma Brukbud z Przesiecznej zakoń-
czyła rozbudowę dwóch dróg wewnętrznych w miejsco-
wości Strogoborzyce. 

rozBudowa drÓg 
w strogoBorzycach

Honorata Perłakowska -Leszczak

Jako pierwszą wykonano drogę dojazdową o długości 
115 mb do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3, 
następnie odcinek o długości 137 mb do trzech bloków 
mieszkalnych. Nawierzchnie obydwu dróg wykonano  
z betonowej kostki brukowej, a przyległe pobocza grunto-
we wyprofilowano. koszt robót budowlanych w kwocie 
łącznej 235.551,11 zł. został całkowicie sfinansowany  
z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Mamy 
nadzieję, że wykonane drogi będą służyć mieszkańcom na 
długie lata.
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PrzeBudowa drogi w Przesiecznej
Honorata Perłakowska -Leszczak

W ostatnich dniach sierpnia br. zakończono przebudowę drogi do gruntów rol-
nych w miejscowości Przesieczna. Wykonawcą zadania była Firma Masy Polskie 
sp. z o.o. sp. k. z Lubina, która w efekcie blisko półtora miesięcznej pracy wyko-
nała nową nawierzchnię z kruszywa granitowego na drodze gminnej o długości 
1.055 mb oraz obustronne pobocza gruntowe. Wykonana przebudowa ma na celu 
usprawnienie dojazdu do gruntów rolnych oraz dojazdu do drogi wojewódzkiej 
nr 333. całkowity koszt robót drogowych wyniósł 175.200,00 zł z tego do-
finansowanie z urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego  
w ramach tfogr 105.500,00 zł.

PrzeBudowa drogi Powiatowej 
w sieroszowicach

Jolanta Kozołup

W roku 2021 wykonana zosta przebudowa drogi 
powiatowej w m. Sieroszowice, w zakresie budo-
wy chodnika, oświetlenia drogowego oraz prze-
budowy odwodnienia na odcinku od km 5+530 
do km 6+970. 
W ramach zadania zostało wykonane:
1. Nowa nawierzchnia bitumiczna na całym od-

cinku, o długości 1.440 mb (9.250 m2), 
2. Remont pobocza, z korytowaniem na głę-

bokość 20 cm i wzmocnieniem z destruktu  
(1.150 m2),

3. Ściek drogowy z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych, dwa odcinki o łącznej dłu-
gości 194 mb, 

4. Wykonano dwie studnie chłonne z kręgów o 
śr. 120 cm i głębokości 3 m,

5. Remont przykanalików o łącznej długości 63 
mb – 6 szt.,

6. Zamontowano studzienki ściekowe o śr. 500 
mm – 7 szt.,

7. Wycięcie drzew – 4 szt. oraz pielęgnacja zie-
leni przydrożnej,

8. Remont wyniesionego przejścia dla pieszych,
9. Zamontowano dodatkowe elementy BRD: 

pasy wibracyjne, punktowe elementy odbla-
skowe ,

10. Oznakowanie poziome i pionowe.

wartość zadania wyniosła: 970.319,95 zł.
FINANSOWANIE:
- Gmina Radwanice – 484.030,00 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 462.643,22 zł
- Powiat Polkowice – 23.646,73 zł
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Budowa Punktu selektywnego zBierania 
odPadÓw komunalnych zakończona!

Jolanta Kozołup

W dniu 30.11.2021r. został oddany do użytku PSZOK w Radwa-
nicach przy ul.  Stolarskiej 6, 
Wartość zadania :
- wysokość środków poniesionych w roku 2020:  146 212,67 zł
- wysokość środków poniesionych w roku 2021:  875 618.84 zł

łączna wysokość poniesionych środków -1 021 831,51 zł 
Dofinansowanie NFOŚiGW  -  490 723,00  zł
Wysokość środków poniesionych przez Gminę łącznie po odli-
czeniu dofinansowania to 531 108,51 zł. 

Więcej o PSZOK na str. 11.

modernizacja filtrÓw na stacji uzdatniania 
wody w radwanicach
Karolina Kazimierska

W celu zapewnienia prawidłowej jakości wody użyt-
kowej w maju 2021r. została wykonana wymiana złóż 
filtracyjnych w 4 filtrach pionowych na Stacji Uzdat-
nia Wody w miejscowości Radwanice (dz. nr 360/7, 
380/3). Podczas wykonywania prac przy wymianie 
złóż w poszczególnych filtrach, pozostałe filtry były 
czynne z uwagi na ciągłą pracę stacji. Po wykonanych 
pracach przeprowadzono badania bakteriologiczne, 
które umożliwiły powtórne włączenie filtrów w układ 
uzdatniania SUW Radwanice. koszt realizacji zada-
nia to 29.390,85 zł.
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remonty gminnych drÓg szutrowych

Gmina Radwanice w roku 2021r. zleciła do wykonania remon-
ty dróg tłuczniowych i gruntowych wraz z poboczami,  któ-
re polegały na ich wyrównaniu  zagęszczeniu i uzupełnieniu 
ubytków. 

Prace zlecane były  w zależności od potrzeb – wszystkie drogi 
zakwalifikowane do naprawy wyniosły 32.800 m2  na terenie 
całej Gniny. koszt zakupu tłucznia wyniósł 57.195,00 zł. 

Jolanta Kozołup

droga do gruntÓw rolnych w sieroszowicach 
– szlak rowerowy

Karolina Kazimierska

W dniu 23 listopada 2021r. zakończono prace związa-
ne z „Przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych  
w miejscowości Sieroszowice – droga o nawierzchni tłucz-
niowej”. W ramach zadania wykonano drogę o łącznej dłu-
gości 1.475m o nawierzchni z kruszyw granitowych za-
gęszczonych mechanicznie wraz warstwą klinującą grysu 
granitowego oraz z obustronnym poboczem gruntowym. 
Inwestycja współfinansowana jest z Terenowego Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych. Powyższa inwestycja wcho-
dzi w zakres szlaku rowerowego i poprawia komfort jazdy 
rowerem. Dzięki temu rozwija się turystyka rowerowa na 
terenie Gminy Radwanice. W przyszłości na trasie zostanie 
zamontowany stół wraz z ławkami w celu zagospodarowa-
nia miejsca pod odpoczynek podczas wycieczki rowerowej. 
koszt realizacji zadania to 466 789,33 zł.

ul. Słoneczna ul. Księżycowa ul. Sportowa
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Budowa drogi i sieci wod.-kan. 
ul.niePodległoŚci i jarzęBinowa

Karolina Kazimierska

PrzeBudowa drÓg 
w sieroszowicach

Karolina Kazimierska

Końcem listopada zostały przekazane do użytkowania drogi gminne 
nr 120475D i 120476D w Sieroszowicach, wykonane przez Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg sp. z o.o. z Głogowa. Zadanie obejmowało 
wymianę nawierzchni tłuczniowej na kostkę betonową, utwardzono 
pobocza tłuczniem, wyregulowano i oczyszczono rowy, wymieniono 
przepusty drogowe pod zjazdami oraz zdemontowano stare oświetle-
nie zastępując je nowym. całkowity koszt zadania to 1.496.999,42 
zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu  Rozwoju 
Dróg  w kwocie 1 061 611,89 zł.

Kolejna inwestycja którą ukończyliśmy w tym roku to 
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszo-
wice, na działkach 146, 157/3” wykonana przez firmę 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Witek” Małgo-
rzata Jurkowska. Inwestycja ta ma na celu polepszenie 
jakości dojazdu do istniejących zabudowań oraz odpro-
wadzenie wód opadowych do wykonanych muld chłon-
nych poprzez zastosowane odwodnienie wzdłuż drogi, 
a także drenażu francuskiego. Długość inwestycji to 
310m. całkowity koszt zadania to 424.597,75 zł.

W maju została zawarta umowa na realizację zadania w miejsco-
wości Radwanice ul. Niepodległości i Jarzębinowa. W ramach za-
dania zostały wykonane drogi o nawierzchni asfaltowej o długo-
ści ok. 332m (ul. Jarzębinowa) i 568mb (ul. Niepodległości) o szer. 
5,5m z obustronnymi poboczami tłuczniowymi o szer. 0,75m wraz 
z siecią kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz 
oświetleniowej. Na całej długości inwestycji zamontowano słu-
py oświetleniowe z nowoczesnymi oprawami LED. Zadanie zosta-
ło zakończone w połowie listopada i wykonane przez firmę PBD  
z Głogowa na kwotę 2 987 897,21 zł. Budowa powyższej inwestycji 
umożliwiła dojazd do działek zlokalizowanych wzdłuż drogi Jarzębi-
nowej i Niepodległości.
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Projekt kładki Pieszo – rowerowej nad rzeką 
szProtawa w miejscowoŚci Buczyna

Karolina Kazimierska

W maju 2021r. została podpisana umowa na wykonanie kład-
ki pieszo-rowerowej nad rzeką Szprotawa w miejscowości 
Buczyna. Inwestycja łączyć będzie drogi gminne o nawierzchni 
gruntowej na działkach nr 549/3 i 83 obręb Buczyna. Projek-
towana kładka będzie posiadała walory turystyczne, służąca 

jedynie ruchowi pieszemu i rowerowemu o małym natężeniu 
ruchu. Konstrukcja kładki w technologii stalowej o szerokości 
3,0m. Termin wykonania projektu przewiduje się na kwiecień 
2022r. 

nowa alejka na cmentarzu 
w łagoszowie wielkim

Jolanta Kozołup

Gmina Radwanice wykonała alejkę na Cmentarzy w Łagoszo-
wie Wielkim. W ramach przebudowy alejki wykonane zosta-
ło ułożenie kostki brukowej o długości 120 m  i szerokości  
2,10 m. koszt wykonania zadania wyniósł 40.999,95 zł. 
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rozBudowa sieci 
WodocIągoWych I kANAlIZAcyjNych

Karolina Kazimierska

zakończono Budowę sieci kanalizacji w kłęBanowicach
W październiku zakończono budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej i odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kłębanowice. 
W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z 
68szt. przyłączy o łącznej długości 3 488,3m; sieć wodociągo-
wą o długości 189,7m wraz z 7 hydrantami oraz  sieć przesy-
łową z miejscowości Kłębanowice na oczyszczalnie ścieków w 
Buczynie o długości 1 613m. Dzięki realizacji inwestycji miesz-
kańcy zostali podłączeni do nowej sieci kanalizacji sanitarnej, 
a odcinek sieci wodociągowej, uzbroił teren przeznaczony pod 

nową zabudowę mieszkaniową. Roboty na zadaniu prowadzi-
ła firma WODROL z Kiełczowa.

całkowity koszt budowy sieci rozdzielczej z przyłącza-
mi wyniósł 3.677.748,78 zł. Zadanie zostało dofinanso-
wane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 
1.537.419,00 zł. oraz z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu na kwotę 878.767,09 zł.

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
w ul. jagodowej, Poziomkowej i malinowej
W ramach uzbrojenia terenów przeznaczonych pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne zrealizowano budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej przy ulicy Jago-
dowej, Poziomkowej i Malinowej w Radwanicach. Firma HY-

DRO SYSTEM Hubert Sychowicz wykonała demontaż i montaż 
przepompowni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej o długości około 698,2m oraz sieć wodociągowa 
o długości 686,5m wraz z montażem 3 hydrantów p.poz. 
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W ramach uzbrojenia terenów przeznaczonych pod budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne w gminie Radwanice  
w roku 2021 wykonano tzw. ”krótkie odcinki”

• ul.Księżycowa w Radwanicach – sieć kanalizacyjna 
dł.302,5m, sieć wodociągowa 313m oraz 2 hydranty 
ppoż.; wykonawca: HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz 

• ul.Wiosenna w Przesiecznej – sieć kanalizacyjna 
dł.279,7m, sieć wodociągowa 107,9m wraz z hydran-
tem ppoż.; wykonawca EKO-BAU sp.j.Edyta Fiedot 

• ul.Kalinowa w Radwanicach – etap II – sieć kanalizacji sani-
tarnej 65m, sieć wodociągowa 62,3m wraz z 1szt. hydran-
tu ppoż.; wykonawca: HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz 

• ul.Orzechowa w Radwanicach – sieć kanalizacyjna 
dł.147m, sieć wodociągowa o długości 210m oraz 2 hy-
dranty; wykonawca: HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz 

• ul.Roszarnicza w Radwanicach – sieć wodo-
ciągowa o długości 427m wraz z 4szt. hydran-
tów ppoż.; wykonawca EKO-BAU sp.j.Edyta Fiedot 

• Przesieczna dz.87 – sieć kanalizacyjna dł.56,7m oraz sieć 
wodociągowa o dł.87m wraz z hydrantem ppoż.; wyko-
nawca: HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz

 
Gmina buduje takie odcinki sukcesywnie, w miarę potrzeb 
zgłaszanych przez zainteresowanych budową mieszkańców 
lub przyszłych mieszkańców. Na chwilę obecną czas oczeki-
wania jest nie dłuższy niż 2 lata – w pierwszym roku opraco-
wujemy dokumentację projektową, w następnym budujemy. 
Warunkiem przystąpienia do prac jest rozpoczęcie budowy 
domu przez właściciela działki. Koszt wyżej wymienionych 
odcinków to 597.472,36 zł. brutto.

Pozostałe sieci wodno - kanalizacyjne w gminie...

nowe hydranty na nowych inwestycjach
Karolina Kazimierska

W ramach wybudowanych w tym roku 
sieci wodociągowych zamontowano łącz-
nie 18 sztuk nowych hydrantów, w tym  
w Radwanicach: po 3 szt. przy ul. Jarzębi-
nowej/Niepodległości i Jagodowej;  1 szt. 
przy Kalinowej, po dwa hydranty przy ul. 
Orzechowej i ul. Księżycowej; 4szt. przy 
ul.Roszarniczej oraz po jednym w Kłęba-
nowicach i w Przesiecznej. 
Wszystkie hydranty posiadają zabezpie-
czenia w postaci podwójnego zamknięcia 
oraz elementy z żeliwa sferoidalnego za-
pewniającego dłuższą trwałość i bezawa-
ryjność.
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realizacja zadań sołeckich
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Buczyna
W miejscowości Buczyna w ramach realizacji zadań rzeczowych po-
malowano świetlicę wiejską, zakupiono karnisze, firany, zasłony, lu-
stra, obrusy oraz sprzęt ogrodniczy. W ramach nagrody powiatowej 
zakupiono pokrowce na krzesła. Ponadto uprzątnięto teren przy wia-
cie rekreacyjnej, którą odnowiono i pomalowano. Ustawiono gazony 
i nasadzono nowe kwiaty i krzewy przy świetlicy wiejskiej, oraz od-
nowiono i wyremontowano figurkę Św. Floriana przy Jednostce OSP. 
W ramach promocji wsi zorganizowano spotkanie integracyjne miesz-
kańców i Mikołajki. Zakupiono również baner promocyjny sołectwa.

drożÓw
W miejscowości Drożów w ramach re-
alizacji zadań rzeczowych sołectwo za-
kupiło 2 lampy solarne, które zamon-
towano przy wiacie rekreacyjnej. Ze 
środków z nagrody powiatowej zaku-
piono grill betonowy. W ramach promo-
cji wsi zorganizowano piknik rodzinny  
i Mikołajki.

drożyna
W roku bieżącym w miej-
scowości Drożyna wyre-
montowana została przy-
drożna kapliczka.

jakuBÓw
Sołectwo Jakubów nie 
wykorzystało środków 
finansowych przeznaczo-
nych na zadania rzeczowe 
i remontowe. W ramach 
promocji zorganizowa-
no festyn rodzinny dla 
mieszkańców z zabawą 
taneczną.

liPin
W miejscowości Lipin w ramach realizacji zadań rze-
czowych sołectwo zakupiło klimatyzator na świetlicę 
wiejską. Ze środków z nagrody powiatowej zakupiono 
regał i rolety wewnętrzne do świetlicy. Dokonano na-

sadzeń nowych roślin na placu 
przy świetlicy, żywopłotu oraz 
kwiatów na terenach sołectwa. 
Odnowiono również drewniane 
donice. W ramach promocji wsi 
zorganizowano piknik rodzinny, 
babski wieczór, Andrzejki, Miko-
łajki, spotkanie opłatkowe.

kłęBanowice
W miejscowości Kłębanowice w ramach realizacji 
zadań rzeczowych sołectwo zakupiło zmywarkę 
na świetlicę wiejską. Ze środków z nagrody po-
wiatowej zakupiono wózek kelnerski do świetli-
cy. W ramach promocji wsi zorganizowano Dzień 

łagoszÓw wielki/doBromil
W sołectwie Łagoszów Wielki/Dobromil  
w ramach realizacji zadań rzeczowych od-
malowano wnętrze świetlicy wiejskiej. Ze 
środków z nagrody powiatowej zakupiono 2 
szafy oraz drobne art. stanowiące wyposa-
żenie świetlicy. Zagospodarowano również 
teren przed świetlicą wykonując nowe na-
sadzenia drzew i krzewów oraz ogrodzenie. 
W ramach promocji wsi zorganizowano za-
wody wędkarskie i Mikołajki dla dzieci.

nowy dwÓr
W miejscowości Nowy Dwór w ramach reali-
zacji zadań rzeczowych wymieniono posadzkę  
w świetlicy. Ze środków z nagrody powiatowej 
zakupiono płytki pod-
łogowe do świetlicy.  
W ramach promocji wsi 
zorganizowano spotka-
nie Mikołajkowe.

sportu. Ponadto doko-
nano nowych nasadzeń 
drzewek na terenach 
zielonych sołectwa, za-
siano nową trawę przy 
świetlicy, zadbano o este-
tykę przydrożnego krzy-
ża oraz zakupiono nowe 
bramki i siatki na boisko 
sportowe.

nowa kuźnia/
teodorÓw
W sołectwie w ramach re-
alizacji zadań rzeczowych 
zakupiono nowe stoły, 
krzesła i rolety do świetlicy 
wiejskiej. W ramach pro-
mocji wsi zorganizowano 
Turniej Piłki Siatkowej.

Przesieczna/BorÓw
W sołectwie Przesieczna/Borów w ramach reali-
zacji zadań rzeczowych dokonano wymiany drzwi 
wejściowych w świetlicy wiejskiej. Ze środków  
z nagrody powiatowej wykonano ławki celem za-
gospodarowania terenów zielonych. W ramach 
promocji wsi zorganizowano Dzień Dziecka, bab-
ski wieczór, męskie granie oraz Mikołajki.

sieroszowice/ułanÓw
W sołectwie w ramach realizacji zadań 
rzeczowych dokonano wymiany drzwi 
wejściowych w świetlicy. Ze środków 
z nagrody powiatowej zakupiono ga-
zony, byliny, krzewy celem zagospoda-
rowania terenów zielonych. W ramach 
promocji wsi zorganizowano Dzień 
Dziecka i babski wieczór. 

radwanice
W ramach realizacji zadań rzeczowych sołectwo zleciło zapro-
jektowanie mapy szlaku rowerowego wokół gminy Radwanice 
oraz wykonanie mapy z planem m. Radwanice. Zlecono również 
przygotowanie i montaż grafiki z mapami w celu zamieszcze-
nia ich w gablotach przy wiatach przystankowych. Ze środków  
z nagrody powiatowej zakupiono 2 ławki parkowe. W ramach 
promocji wsi zorganizowano spotkanie integracyjne miesz-
kańców oraz spotkanie Andrzejkowe.

strogoBorzyce
Sołectwo Strogoborzyce 
w ramach zadań rzeczo-
wych kupiło nowe stoły 
do świetlicy oraz doposa-
żyło kuchnię. Zakupiono 
również nową lodówkę.  
Wyremontowano elewa-
cję świetlicy wiejskiej, 
wymieniono drzwi wej-
ściowe oraz pomalowano 
altanę przy boisku. 

68 000,00 zł na zadania rzeczowe i remontowe dla sołectw
44 000,00 zł na działalność promocyjną sołectw
11 800,00 zł dla sołectw za udział w „Konkursie na najlepszą inicjatywę 
społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego”
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W roli głównej…
     Arleta Żołyniak

Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała 
Archanioła w Łagoszowie Wielkim ks. Jan Szulim

ks. jan szulim: Na wstępie, jestem za-
skoczony zaproszeniem do tego wywia-
du, wszak w naszej okolicy jest wielu lu-
dzi sukcesu zawodowego i rodzinnego, 
ale skoro taka konieczność, to z chęcią 
podzielę się swoją historią życia.
Jak sporo rodzin na ziemi lubuskiej, 
mamy korzenie kresowe. Dlatego od 
najmłodszych lat bliskie mi były po-
dwójne święta i podróże do rodziny na 
wschodzie. To pierwsza moja pasja, aby 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. wycofano dotację na kotły węglowe w ramach 
programu  "czyste Powietrze".

Jednocześnie zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego rządowego Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze, który mieści się w Urzędzie Gminy, pok. nr 2, tel. 76 759 20 39 e-mail: czy-
stepowietrze@radwanice.pl.

Godziny urzędowania PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
Wtorek: 08.00 – 15.00 Środa: 10.00 – 16.00 Czwartek: 08.00 -15.30

A.Ż: Bardzo proszę opowiedzieć, jak 
wyglądała Księdza droga kapłań-
ska, o początkach swojego powołania 
oraz o początkach na terenie naszej 
parafii. Jak się Księdzu pracuje w na-
szej wspólnocie parafialnej? Proszę 
również powiedzieć, co uważa Ksiądz 
za najpiękniejsze w kapłaństwie?

zwiedzać świat i poznawać nowych ludzi. 
Drugą pasją od wczesnych lat była troska 
o zwierzęta. Na podwórzu zawsze mieli-
śmy rozmaity drób i zwierzęta. Chodziły 
dumne indyki królewskie, rozwrzeszcza-
ne perlice i inne rzadko spotykane ptaki. 
Modne było trzymanie nutrii. W którejś 
klasie szkoły podstawowej miałem ich 
kilkadziesiąt, różnej maści i barwy, bu-
dziły zainteresowanie całej okolicy, bo 
nikt takich nie hodował. Z weterynarią 
związane były moje przyszłe plany za-
wodowe, ale los chciał inaczej. Maturę 
zdawałem w klasie o rozszerzonym pro-
gramie języka francuskiego, dlatego były 
częste szkolne wyjazdy do Francji. Tam 
podziwiałem piękne świątynie i zrodzi-
ła się we mnie myśl o służbie Bożej. Po 
ukończeniu Seminarium Duchownego 
oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego przyjąłem święcenia kapłańskie 
w Katedrze Gorzowskiej. Tak rozpo-
częła się posługa kapłańska w Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej. Na począt-
ku byłem kapelanem zakładu karnego. 
Wspominam tę służbę bardzo dobrze. 
Później lata posługi w różnych parafiach, 
a w 2016 roku przybyłem do Parafii Ła-
goszów Wielki.
Tu spotkałem wielu życzliwych ludzi, 
niektórych pamiętam jeszcze z czasów 
wikariatu na osiedlu Kopernik w Gło-
gowie. Pierwszą troską były konieczne 
remonty każdej świątyni oraz codzienna 
służba sakramentalna i administracyjna 
jaką podejmują proboszczowie parafii.
Najpiękniejszym elementem służby ka-
płańskiej jest różnorodność. Spotykamy 
na swojej drodze nowych ludzi, poznaje-
my nowe miejsca i uczymy się kultur, tak 
wschodu jak i zachodu.

Tak jak radością dla ojca rodziny jest wy-
budować bądź wyremontować dom, tak 
radością proboszczowską jest remont 
Domu Bożego. Jestem przekonany, że es-
tetyczny kościół zawsze pomaga w sku-
pieniu i modlitwie oraz dobrze świad-
czy o zatroskaniu parafian. Sukcesem 
jest zakończony remont dachu kościoła  
w Sieroszowicach. Cieszę się ze współ-
pracy z Urzędem Gminy w Radwanicach 
i życzę spełnienia planów gospodarczych 
dla Naszej Gminy.
Dziękuję Opatrzności za lata kapłań-
stwa, nawiązując do zdjęcia: w czasie 
pielgrzymki, Hiszpanie pod jednym  
z kościołów ofiarowali mi na pamiątkę 
kapelusz wiedząc, że jestem księdzem  
z Polski – ojczyzny Jana Pawła II. 

Przekazuję swoim parafianom oraz 
mieszkańcom Gminy Radwanice naj-
lepsze życzenia na Nowy Rok, aby na-
dziei na powrót do normalności, zdro-
wia i sił do pracy nikomu nie zabrakło. 
Szczęść Boże!

Serdecznie pozdrawiam, 
ks. Jan – proboszcz parafii.

Dziękuję za wywiad. 
Życzę dobrych owoców 
posługi duszpasterskiej! 

Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji 
na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”
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Mikołajki w gminie Radwanice
GOK

Wizyta Świętego Mikołaja to jeden z najbardziej 
oczekiwanych dni  w roku przez wszystkie dzieci. 
6 grudnia  również do Gminy Radwanice zawitał 
wyjątkowy i wspaniały gość. Święty Mikołaj wraz 
z pomocnikami odwiedził osobiście szkoły podsta-
wowe oraz przedszkola w Buczynie, Radwanicach, 
by wręczyć prezenty jak największej ilości czekają-
cych na niego dzieci. Na wieść o odwiedzinach dzie-
ci przygotowały dla Św. Mikołaja wierszyki, piosen-
ki, tańce i przybrały świąteczne stroje. Uśmiechom 
i okrzykom radości nie było końca. Dzieci cieszyły 
się nie tylko z otrzymanych prezentów lecz przede 
wszystkim z tych wyjątkowych odwiedzin. 

GOK w Radwanicach serdecznie dziękuje  Urzędowi Gminy 
w Radwanicach, Pani Emilii Zagórniak – Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwanicach, Rad-
nym Gminy Radwanice oraz Radzie Rodziców przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach, które pomogły 
przy organizacji przedsięwzięcia. 

Zadanie dofinansowane było ze środków Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych I Przeciwdziałania Narkomanii.

Świąteczne warsztaty rodzinne
GOK

W dniu 9 grudnia w GOK przy współ-
pracy z Kołem Gospodyń Wiejskich  
w Radwanicach ”Czerwone Korale” od-
były się warsztaty rodzinne, których 
głównym założeniem było kreatywne 
spędzanie czasu przez dzieci oraz ich 
najbliższych w miłej bożonarodzeniowej 
atmosferze. Uczestnicy warsztatów mieli 
okazję wykonać choinkę z wykorzysta-
niem naturalnego drewna, juty, wstążek, 
guziczków i koralików. Wszędzie oczy-
wiście królował brokat i cekiny. Sądząc 
po reakcjach rodziców i uśmiechniętych 
buziach dzieci- nasz cel został osiągnięty! 
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zajęcia plastyczne w gok
GOK

Tym razem nasz tradycyjny świą-
teczny konkurs plastyczny dotyczył 
Świętego Mikołaja. Wpłynęło 39 
prac, z których to komisja w skła-
dzie: Pani Małgorzata Stroka – Za-
stępca Wójta Gminy Radwanice, 
Pani Emilia Zagórniak - Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Radwanicach, Pan Bar-
tosz Hejmej - Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Radwanicach, 
przyznała nagrody w poszczegól-
nych kategoriach, określonych  
w regulaminie konkursu.

Kategoria I – przedszkolaki i klasy 
,,0” szkół podstawowych
I miejsce - Julian Grabowski
II miejsce - Iga Pulkowska
III miejsce - Liliana Sioma
Wyróżnienie - Natalia Danowska
Kategoria II - uczniowie klas I-III 
szkół podstawowych
I miejsce - Michalina Bienia
II miejsce - Pola Trygar
III miejsce - Lena Górkiewicz
Wyróżnienie - Aleksandra Polańska, 
Nina Olewnik

Kategoria III – uczniowie klas IV-VI 
szkół podstawowych
I miejsce - Hanna Bobela
II miejsce - Wanessa Kałuża
Kategoria IV- uczniowie klas VII-VIII 
szkół podstawowych
I miejsce - Michał Rzepka
II miejsce - Oliwia Chodak
III miejsce - Wiktor Bobela
Wyróżnienie - Amelia Bienia
Kategoria V – młodzież szkół ponad-
podstawowych i dorośli
I miejsce - Małgorzata Stępień

Gratulujemy laureatom i dziękujemy za 
wszystkie otrzymane prace konkursowe. 

Świąteczny konkurs plastyczny
GOK

W ramach zajęć plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym spotykają się od 
poniedziałku do czwartku pod czujnym okiem prowadzącej 
zajęcia Pani Sylwii Stachowicz. Obszar działań plastycznych   

w którym dzieci realizują się z Panią Sylwią ogranicza jedy-
nie… ich wyobraźnia! Oto efekty pracy w GOK-u naszych uta-
lentowanych dzieciaków!
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W mikołajkowy poniedziałek, 6 grudnia 
o godz. 17.00 w centrum Radwanic od-
było się uroczyste rozświetlenie gminnej 
choinki i iluminacji świetlnych zdobią-
cych nasze centrum w okresie świątecz-
no-noworocznym.

Abyśmy mogli wczuć się w świątecz-
ną aurę, wydarzenie uświetnił występ 
słowno-muzyczny dzieci z klas II Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego. Nie zabrakło 
tradycyjnego „odliczania” aby o czasie 
choinka zabłysła wyjątkowym blaskiem  
i wyczarowała prawdziwie świąteczną 
atmosferę. Był również Mikołaj i słodkie 
upominki którymi częstował Wójt Gmi-
ny Paweł Piwko, Zastępca Wójta Gmi-
ny Małgorzata Stroka, Przewodnicząca 
Rady Gminy Ewa Flak oraz Wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Dominika Szku-
dło. Spotkanie to, było okazją do wspól-
nej zabawy i integracji. Można było na 
pamiątkę zrobić sobie zdjęcie ze św. Mi-
kołajem oraz Słonikiem - naszą gminną 
maskotką. 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy byli tego dnia z nami!

gminna choinka rozbłysła 
tysiącem światełek
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Dnia 17 grudnia br. w parku w Radwani-
cach odbyła się pierwsza plenerowa Wi-
gilia dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Mieszkańcy w prawdziwie świątecznej 
atmosferze spotkali się, aby zapomnieć  
o wszystkich troskach w minionym czasie  
i wspólnie dzielić się radością z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia. Ostatni czas był trudny dla nas 
wszystkich. Trwająca pandemia, zdezor-
ganizowała nasze życie, zweryfikowała 
potrzeby i priorytety. Nie sprawiła jed-
nak, że przestaliśmy potrzebować życz-
liwości i bliskości drugiego człowieka. 
Wydaje się wręcz, że bardziej niż kiedyś 
tęsknimy za spotkaniami, rozmowami  
i tak niedocenianą wcześniej „normalno-
ścią”. Spotkanie zainaugurował występ 
dzieci z I gromady zuchów „Odważne 
Słoniki” oraz Druhowie Marta Tarkow-
ska i Krzysztof Stachów komendant 
hufca ZHP w Glogowie przynosząc Be-
tlejemskie Światło Pokoju 2021 "Świa-
tło Nadziei", które uroczyście przeka-
zano kierownikom i przedstawicielom 
Jednostek Organizacyjnych z terenu 

gminy, a na koniec spotka-
nia wszystkim mieszkań-
com. Wigilia, nie odbyła 
by się bez tradycyjnych, 
ciepłych i szczerych ży-
czeń, które złożył zgro-
madzonym Wójt Gminy 
Radwanice Paweł Piwko, 
Starosta Polkowicki Kamil 
Ciupak, Przewodnicząca 
Rady Gminy w Radwani-
cach Ewa Flak, Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Emilia Zagórniak. Wigilia to jednak 
przede wszystkim przeżycie ducho-
we, nie mogła więc odbyć się bez mo-
dlitwy, którą poprowadził proboszcz 
parafii pw. Św. Michała Archanioła w 
Łagoszowie Wielkim ks. Jan Szulim. 
Świąteczne życzenia i błogosławieństwo  
w formie zaśpiewanej pastorałki, prze-
kazał również Kustosz ks. Stanisław 
Czerwiński proboszcz parafii pw. Św. 
Jakuba Apostoła Starszego w Jakubowie. 
Na scenie wystąpiły dzieci z Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego w Radwanicach, 
chór dziecięcy Lastiwczata z Przemkowa 
oraz panie z Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej, Urzędu Gminy i Gminne-
go Ośrodka Kultury oraz z występem 
solowym soltysa wsi Radwanice Pana 
Romana Kawałko. Podczas spotkania, 
mieszkańcy połamali się opłatkiem oraz 
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WIgIlIA gMINNA dlA MIEsZkAńcóW
Karolina Ferenc

Głównym organizatorem tego wydarzenia był Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach. Serdecz-
nie dziękujemy za zaangażowanie, mnóstwo pozy-
tywnej energii i pomysłów dotyczących tego przedsię-
wzięcia oraz za nieocenioną pomoc wszystkim tym, 
którzy włączyli się w organizację Wigilii. Urząd Gminy 
w Radwanicach; Gminna Spółka Komunalna Radwa-

nice Sp z o o.; Ochotnicza Straż Pożar-
na w Radwanicach; Gminny Ośrodek 
Kultury w Radwanicach; Panu Leszko-
wi Cieślak- Prezes Koła Wędkarskiego  
w Przemkowie; Pani Marcie Tarkowskiej; 
Panu Pawłowi Żyta; Panu Mateuszowi 
Żyta; Panu Jerzemu Cirka; Sołectwu Li-
pin; Sołectwu Łagoszów Wielki; Sołec-
twu Buczyna; Sołectwu Sieroszowice;  
Sołectwu Radwanice;  Kołu Gospodyń 
Wiejskich w Radwanicach „Czerwone 
Korale”; Pani Dorocie Maksymczak oraz 
zespołowi dziecięcemu z ZSP w Radwani-
cach; Chórowi dziecięcemu Lastiwczata  
z Przemkowa; Nadleśnictwu Lubin; Le-
śnictwu Dobromil; Grzegorzowi Jędrasik - 
Leniwa Panda oraz Pani Ani za przepięk-
ne i przepyszne pierniki.

Dziękujemy wszystkim, 
którzy towarzyszyli nam tego dnia. 

A tych, którzy nie dotarli na spotkanie 
wigilijne zapraszamy za rok.

mogli skosztować świątecznych potraw 
tj.: barszczu, pierogów, ryby, krokietów, 
pierników czy domowego ciasta.
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Podziękowanie 
dla oddziału okręgowego 
tPd w legnicy

ZSP w Radwanicach

Piękne szoPki Bożonagrodzone
ZSP w Radwanicach

Serdecznie dziękujemy Oddziałowi 
Okręgowemu TPD w Legnicy za prze-
kazanie naszym dzieciom paczek w ra-
mach akcji „Gwiazdor” oraz „Uśmiech 
pod Choinkę”. W ramach akcji „Gwiaz-
dor” paczki trafiły do dzieci – podopiecznych TPD – z placówek oświato-
wych w gminie Radwanice oraz do dzieci z placówek pieczy zastępczej 
naszego powiatu. Akcja polega na napisaniu listów do Gwiazdora i to już 
kolejna jej edycja. W ramach akcji „Uśmiech pod Choinkę” dzieci otrzy-
mały paczki ze słodyczami.

akcja „Podaruj 
Prezent na Święta 
małym Pacjentom 
Przylądka nadziei”

ZSP w Radwanicach

Już po raz piąty Oddział Gminny TPD w Radwani-
cach włączył się do akcji ogłoszonej przez Funda-
cję „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotwo-
rową”. Tym razem stanęliśmy u boku MDP OSP 
Radwanice. Dzieci chętnie przynosiły do szkoły 
prezenty dla podopiecznych klinki Przylądek 
Nadziei we Wrocławiu. Finałem akcji był wyjazd 
strażaków z naszej gminy do Wrocławia, aby 
przekazać prezenty małym pacjentom. 

Nasi uczniowie bardzo chętnie biorą 
udział w konkursach świątecznych or-
ganizowanych przez Oddział Okręgowy 
TPD w Legnicy. I tym razem osiągnęli 
tam sukcesy.
laureatami XXXi regionalnego kon-
kursu na najpiękniejszą szopkę Bo-
żonarodzeniową 2021 zostali:
1. hanna hać
2. oliwia konieczna
3. aleksandra miklarz

4. maja struska
5. Bartosz turkiewicz
6. anna zalas
7. Patrycja hać
8. Piotr matczak
9. Przemysław romanowicz
10. remigiusz sip
11. miłosz Burzyński

Przedszkolaki sadziły Buki
ZSP w Radwanicach

W listopadowe, szare popołudnie dzie-
ci w ogrodzie Publicznego Przedszkola  
w Radwanicach z grupy „Żabki”, „Jeżyki” 
i „Gumisie” sadziły buki. Akcja sadzenia 
drzewek związana była z obchodami 
103 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Buki z tej właśnie okazji 
podarowane zostały przez Urząd Gmi-
ny w Radwanicach. A dlaczego buki? 
Nawiązują bowiem do symboli Gminy 
Radwanice, które można znaleźć w her-
bie oraz gminnej fladze. Dzieci z zaan-

gażowaniem zajęły się drzewkami. Te-
raz maluchy i starszaki podczas pobytu  
w ogrodzie przedszkolnym będą zaglą-
dały do sadzonek i obserwowały ich 
wzrost w kolejnych porach roku. 
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gminny konkurs Plastyczny 
„moje wymarzone radwanice”

ZSP w Radwanicach

W dniach 10 listopada – 14 grudnia 2021 r. odbył się Gminny 
Konkurs Plastyczny „Moje wymarzone Radwanice” dla dzieci 
w wieku 3 – 6 lat oraz uczniów klas I - VIII z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Radwanicach oraz Szkoły Podstawowej  
i Przedszkola w Buczynie, zorganizowany przez Stowarzysze-
nie „Bliżej Siebie” oraz Publiczne Przedszkole w Radwanicach. 
Autorzy prac ukazali Gminę Radwanice w sposób kreatywny 
i innowacyjny w różnych technikach plastycznych, zwracając 
uwagę na piękno architektury, przyrody, ochronę środowiska. 
Dzieci przedstawiły swoją wizję Radwanic w formie basenu, 
teatru, bajecznych placów zabaw, stadionu. W „Moich wy-
marzonych Radwanicach” powstaną stoki narciarskie, park 
rozrywki, zoo. W szczęśliwej gminie nie zabraknie również 
muzeum, plaży, portu, autostrady lub galerii. Czy głosy przed-
szkolaków i uczniów będą znaczące dla pana Wójta Pawła 
Piwko przy rozbudowie gminy? Czy te pomysły zostaną zreali-
zowane? Może to mali mieszkańcy jako przyszli architekci za-
projektują Radwanice podążając za własnymi marzeniami. Na 
pewno galeria prac konkursowych zachęca do oglądania i po-
dziwiania. Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za rozwijanie 
wśród dzieci postawy przynależności do tzw. małej ojczyzny 
oraz  rozbudzanie zainteresowania środowiskiem lokalnym. 

laureatami konkursu zostali:

i. Przedszkole

w kategorii 3 latków:
i miejsce   -   natalia danowska, grupa „smerfiki”
ii miejsce  -   Paweł hynek, grupa „rybki”
iii miejsce -   elena hofmańska, grupa „smerfiki”

w kategorii 4 latków:
i miejsce    -    zuzanna adamczyk, grupa „rybki”
ii miejsce   -    łucja olszewska, grupa „rybki”
iii miejsce  -   gabriela remiszewska, grupa „smerfiki”
wyróżnienie - jakub komorowski, grupa „rybki”
wyróżnienie - maja mikołajewicz, grupa „rybki” 
wyróżnienie - hanna wołoszyn, grupa „rybki”
wyróżnienie - natan zakrzewski, grupa „rybki”

w kategorii 5 latków:
i miejsce  -   jagna zawada, grupa „gumisie”
ii miejsce -   miłosz saczka, grupa „żabki”
iii miejsce -  aleks olewnik, grupa „gumisie”
iii miejsce -  helena chalaba, grupa „żabki”
wyróżnienie -  mikołaj sip, grupa „żabki”
wyróżnienie -  aleksandra kulczyk, grupa „żabki”
wyróżnienie -  julia kubicka, grupa „żabki”

w kategorii 6 latków:
i miejsce   -   jagoda żyta, grupa „jeżyki”
ii miejsce  -  antoni Buczek, grupa „jeżyki”
iii miejsce -  adam zakrzewski, grupa „Pszczółki”
wyróżnienie -  alan Śladewski, grupa „jeżyki” 

ii. klasy i – iii
i miejsce  -   gabriela hofmańska, klasa i b
ii miejsce -   natalia sip, klasa ii a
iii miejsce -  Bartosz loret, klasa ii a
wyróżnienie - oliwia konieczna, klasa ii b
wyróżnienie – martyna mikołajewicz, klasa i b
wyróżnienie - nikola Śladewska, klasa ii b

iii. klasy iV-Viii
i miejsce  -  jan zakrzewski, klasa iV (sP Buczyna)
ii miejsce -  remigiusz sip, klasa Vi a
iii miejsce - natalia mikołajewicz, klasa iV a

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Stowarzy-
szenie „Bliżej Siebie” i Urząd Gminy w Radwanicach. Dziękujemy ser-
decznie panu Wójtowi Pawłowi Piwko za wsparcie finansowe konkur-
su. 
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centrum mistrzostwa informatycznego
ZSP w Radwanicach

W okresie od 15 marca do 15 listopada 2021 r. w Szkole Podsta-
wowej  w Buczynie  realizowano 10 zadań w ramach konkursu 
„Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna”. Nauczyciele eduka-
cji wczesnoszkolnej wraz z uczniami klas I-III podjęli działa-
nia, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo,  
w skali od „1” do „10”.  Zadania do realizacji przewidywały 
różne formy aktywności uczniowskiej w zakresie: bezpieczeń-
stwa w szkole, w domu i w drodze, tolerancji, roli czytelnic-
twa, rozwoju i prezentacji własnych zainteresowań, udziału w 
aktywnościach sportowych, podejmowania działań twórczych 
(plastycznych, teatralnych) czy pogadanek tematycznych.
Zadania konkursu: „Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna”:
1. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami 

Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organi-
zacji społecznych oraz innych nt. Bezpieczne zachowanie 
w szkole, domu, na ulicy, w drodze do szkoły i domu (za-
sady ruchu drogowego), zagrożenia, udzielanie pomocy, 
obrona konieczna itp.

2. Szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych.
3. Przeprowadzenie Dnia Talentu w szkole, podczas którego 

uczniowie  mogli zaprezentować swoje talenty, np. mu-
zyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne, fotograficzne.

4. Zorganizowanie w ramach ogólnoszkolnego dnia sportu 
międzyklasowych rozgrywek sportowych, w kilku wybra-
nych dyscyplinach.

5. Zorganizowanie dnia wspólnego czytania pod nazwą 
„Czytanie łączy pokolenia”.

6. Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie 
wspólnie wybranej bajki/opowiadania. Praca nad ciałem, 
głosem i przestrzenią.

7. Pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży na 

podstawie własnych przeżyć, zgromadzo-
nych pamiątek i zdjęć, środki lokomocji, 

którymi poruszały się dzieci. Wykorzystanie mapy Polski/
świata do zaznaczenia miejsc odwiedzanych podczas po-
dróży wakacyjnych.

8. Zorganizowanie, w ramach Tygodnia Polska Złota Je-
sień, ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie opo-
wiadań/zdjęć/prac plastycznych pt. Jesienny spacer dla 
uczniów, gdzie wygranego wyłaniali uczniowie poprzez 
głosowanie.

9. Prezentacja uczniów: Ja w przyszłości. Jaki zawód chciał-
bym/chciałabym wykonywać.

10. Tolerancja na co dzień. Podobieństwa i różnice między 
ludźmi- zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Jury przyznało naszej szkole maksymalną liczbę punktów za 
każde zadanie. Koordynatorzy konkursu: A. Maksymczak , S. Skoczek 
Waliszewska, E. Samołyk , A. Juda.

nowoczesna edukacja wczesnoszkolna 
- certyfikat dla sP w Buczynie

SP w Buczynie

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkolno – Przedszkol-
nym w Radwanicach realizowany jest prestiżowy projekt 
o zasięgu ogólnopolskim - Centrum Mistrzostwa Informa-
tycznego. Prowadzą go najlepsze uczelnie techniczne w kra-
ju (Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie, Politechnika 
Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Po-
litechnika Wrocławska). Przy wsparciu Ministerstwa Cyfryza-
cji, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz NASK 
przygotowują one  kadrę dydaktyków i na-
uczycieli  do prowadzenia zajęć z algorytmiki  
i programowania. W jego ramach swoje kom-
petencje informatyczne podnoszą panie: Ka-
tarzyna Czaczyk i Magdalena Zawada, które 
od października rozwijają zainteresowania 
uczniów z zakresu algorytmiki i programowa-
nia, prowadząc pozalekcyjne zajęcia z infor-
matyki. Pod ich skrzydłami dzieci doskonalą 
swoje umiejętności programistyczne, oraz 
poszerzają wiedzę z zakresu algorytmiki, 
matematyki dyskretnej oraz robotyki. Udział  
w kołkach informatycznych stwarza także 
możliwość rozwoju umiejętności społecznych. 

Uczniowie zdobywają umiejętności pracy w zespole, komuni-
kacji, przekonywania innych do własnych racji. Wzmacnia to 
ich poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości. 
Zajęcia będą odbywać się do maja przyszłego roku. Każda  
z grup będzie miała możliwość uczestniczenia w 48 godzinach 
bezpłatnych zajęć pozwalających zdobyć profesjonalne umie-
jętności programistyczne.
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sukcesy literackie, recytatorskie 
i Plastyczne uczniÓw

ZSP w Radwanicach

Mimo, że pandemia zwolniła tempo naszego życia i wykluczy-
ła nas z wielu różnych aktywności, to jednak uczniowie Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego nie spoczęli na laurach! Biorą 
oni aktywny udział w różnych konkursach literackich, recy-
tatorskich oraz przedmiotowych! Cieszymy się, że ich wkład 
pracy, zaangażowanie oraz talenty zostały zauważone przez 
komisje konkursowe oceniające prace pisemne i wystąpienia. 
miło nam poinformować, że w regionalnym konkursie 
literackim „nie zapomnij o letniej przygodzie” organi-
zowanym przez tPd w legnicy nasi uczniowie zdobyli 
wysokie laury: hanna kałużka - i miejsce, hanna dziuń-
ko – ii miejsce, a  jakub stadther oraz laura tarkowska 
– wyróżnienia. Kolejny sukces to ii miejsce dla uczennicy 
hanny kałużki  w regionalnym literackim konkursie pn. 
„lubuskie Prowadzi przez baśnie i legendy”. Konkurs ten 
przeznaczony był dla wszystkich, którzy ukończyli trzyna-
sty rok życia, a jego przedmiotem było napisanie baśni lub 
legendy związanej z zabytkami regionu. Dodatkową nagrodą 
w konkursie jest wydanie prac laureatów w formie książki  
i audiobooka. Kolejnym konkursem, w którym brali udział 
nasi uczniowie, był Powiatowy konkurs recytatorski „Po-
kolenie” w gaworzycach. Uczniowie mieli za zadanie za-
prezentować jeden utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie: hanna 
Bobela, tymoteusz żydziak, amelia chodorowska, hanna 
kałużka oraz wiktoria mazurek. Po wysłuchaniu recytacji 
54 uczestników jury wyłoniło laureatów. w kategorii 5-6 
klasy  iii miejsce otrzymał tymoteusz żydziak, natomiast 
w kategorii 7-8 klasy ii miejsce zajęła hanna kałużka.
Nad przygotowaniem młodzieży do konkursów czuwały 
panie polonistki: Magdalena Zawada, Renata Kałużka oraz 
Marta Wiertelak. Dziękujemy wszystkim uczniom za godne 
reprezentowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w powie-
cie i regionie, gratulujemy zdobytych laurów oraz życzymy 
dalszych sukcesów!

Przedstawiamy również laureatów plastycznych konkursów 
powiatowych. Praca mateusza dziekan z klasy 3b zdobyła 
wyróżnienie w konkursie pt. ,,młodzi detektywi na tropie 
ginących zawodów’’ organizowanym przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Polkowicach  wyróżnienie otrzymał także jakub 
kucharski również z klasy 3b za pracę pt.,, widokówka  
z Polkowic” dedykowana św. Sebastianowi- patronowi miasta. 
Gratulujemy!

nasi uczniowie PodBili legnicę
ZSP w Radwanicach

Konkurs plastyczny i fotograficzny 
„Chrońmy przyrodę ojczystą” organi-
zowany przez Oddział Okręgowy TPD  
w Legnicy zawsze cieszy się dużym za-
interesowaniem. Tak było i w tym roku. 
Laureaci etapu szkolnego zostali zauwa-
żeni w Legnicy.          

w konkursie fotograficznym 2 miej-
sce zajął mateusz węgrzynek.                    

wyróżnienia zdobyli:
hanna frankowska
oskar olszewski
natalia walacik
miłosz Burzyński
marcin waligóra

w konkursie plastycznym nasi wy-
chowankowie i uczniowie zdobyli wy-
różnienia. oto oni:

4-6 lat
helena chalaba
jagoda żyta
7-9 lat
izabela murjas
martyna mikołajewicz
klaudia dziekan
nina olewnik
10-14 lat
marcel Baranowski 
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Zakończenie roku, to momenty, kiedy podsumowujemy to, co uda-
ło nam się zrealizować i planowanie tego, co jeszcze przed nami. 
Przez trzy miesiące społeczność szkoły w Buczynie nie zwalnia-
ła tempa w niesieniu pomocy innym. Trzy organizacje działające 
na terenie szkoły, czyli Szkolne Koło TPD, Szkolny Klub Wolonta-
riatu " Dobroczynki z Buczynki" oraz Samorząd Uczniowski nie 
przestawały w angażowaniu uczniów do pracy na rzecz potrze-
bujących. We wrześniu i październiku  przeprowadzono zbiórkę 
makulatury, kasztanów, baterii, ubrań i grosików ( 1575,50 zł) dla 
chorej na SMA Marysi z Brenna. Koniec października to „ocalenie 
od zapomnienia"  i  wytężona  praca, mająca na celu uporządko-

„dobroczynki z Buczynki”
SP w Buczynie

wolontariuszki 
roku 2021

ZSP w Radwanicach

z okazji dnia wolontariusza zarząd 
oddziału okręgowego tPd w legnicy 
przyznał tytuł "wolontariuszki roku 
2021" uczennicom klasy 8 sP w radwa-
nicach. są to: hanna kałużka, amelia 
Bienia i ewa Baśkiewicz. gratulujemy!!!

międzynarodowy  dzień  wolontariusza
 
05 grudnia obchodziliśmy Dzień Wolontariusza i Osób Niepełnosprawnych.  
W Szkole Podstawowej w Radwanicach wolontariusze działają w Szkolnym Klu-
bie Wolontariatu oraz w Kole Przyjaciół Dzieci. Jest ich aż 80. Nie mogliśmy się 
spotkać z tej okazji na apelu. Dlatego przygotowaliśmy krótki film. Zapraszamy 
do obejrzenia programu w wykonaniu wolontariuszek z klas 8: Ewy, Amelki, 
Zosi, Hani, Natalki i Wiktorii oraz uczniów klas I-III i Ali z klasy 7. Serdecznie 
dziękujemy p. Dorocie Kaleta-Tymowicz za nagranie filmików oraz p. Krzyszto-
fowi Jankowskiemu za ich zmontowanie i ten oto piękny efekt.
Film dostępny na profilu TPD Radwanice na Facebooku pod linkiem: https://
fb.watch/aaAlC9_ygn/

wanie opuszczonych grobów na cmentarzach w Buczynie  
i Sieroszowicach.  29 października ogłoszono zbiórkę pie-
niędzy dla rodzin z Kłobuczyna, które w nocy z 13 na 14 
października w wyniku pożaru utraciły cały dobytek. Zebra-
no 1950,00zł. W listopadzie, uczniowie przygotowali kartki 
świąteczne dla małych pacjentów z oddziałów transplanto-
logii. Przełom listopada i grudnia to akcja " Puszka dla Pusz-
ka " - zbiórka żywności i zabawek dla zwierząt ze schroni-
ska. W grudniu szkoła przyłączyła się do akcji " Paczka dla 
dzieciaka na święta od strażaka " ( zbiórka prezentów dla 
dzieci z Przylądka Nadziei ).
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GRANTY 
dla 

organizacji

Wznowiono nabory wniosków doty-
czących projektów pozakonkurso-
wych.

Program przewiduje wsparcie dla pro-
jektów realizowanych w takich dzie-
dzinach jak np.: pomoc społeczna, 
podtrzymywanie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatel-
skiej i kulturowej, ochrona i promocja 
zdrowia, działania na rzecz osób nie-
pełnosprawnych czy też działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i spo-
łeczności lokalnych.

Kto może złożyć wniosek ?  
• Organizacje pozarządowe.
• Instytucje kościelne.
• Stowarzyszenia jednostek samo-

rządu terytorialnego.
• Spółdzielnie socjalne.
• Instytucje publiczne
   
Organizatorem programu jest Funda-
cja PZU. Wnioski są rozpatrywane w 
terminie nie krótszym niż 30 dni od 
dnia złożenia w generatorze wnio-
sków. Realizowane projekty powin-
ny być możliwe do kontynuowania  
w przyszłości. Co do zasady wnioski 
powinny być składane nie później niż 
na 40 dni przed przewidzianym dniem 
rozpoczęcia Projektu. Aktualnie przyj-
mowane są wnioski z terminami re-
alizacji nie wcześniejszymi niż marzec 
2022. 

Trwa II edycja programu 
EKO-czynni

Uczniowie szkół ponad-
podstawowych mogą wziąć 
udział w konkursach or-
ganizowanych w ramach 
drugiej edycji programu 
edukacji ekologicznej EKO
-czynni. Cele przedsięwzię-
cia to edukacja ekologiczna 
młodzieży, kształtowanie 

proekologicznych postaw wśród 
uczniów oraz wsparcie inicjatyw 
szkolnych związanych z ochroną śro-
dowiska. Organizatorem programu 
jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łu-
kasiewicza.

Konkurs dla szkół EKO-PROJEKTY
Do konkursu zgłaszają się zespoły 
szkolne składające się z nauczyciela 
i grupy od 2 do 10 uczniów. Zespoły 
mogą zgłosić plan realizacji projek-
tu związany z ochroną środowiska 
według wybranych kategorii lub za-
inicjować swoją tematykę, która jest 
związana z szeroko pojętym dba-
niem o ekologię. Zespoły konkursowe 
mogą otrzymać granty w wysokości 
do 50.000 zł na wdrożenie i realiza-
cję swoich pomysłów ekologicznych. 
Dodatkowo najlepsze projekty otrzy-
mają nagrody finansowe, a uczniowie 
praktyczne zestawy nagród rzeczo-
wych. Dla szkół przewidziano rów-
nież do 50 wyróżnień. Wyróżnione 
zespoły otrzymają eko-zestawy np. 
parking dla rowerów czy zestaw dom-
ków dla owadów i budek lęgowych. 
Dzięki tym nagrodom szkoły będą 
mogły realnie wpłynąć na poprawę 
środowiska w swoim otoczeniu.

Konkurs dla uczniów EKO-REAKCJE
Konkurs przeznaczony jest dla 
uczniów z zamiłowaniem do zacho-
wań i postaw proekologicznych.
Konkurs podzielony jest na comie-
sięczne etapy, z których każdy ma 
inny temat oraz zadanie konkursowe.
W I etapie zadaniem jest wykonanie 
zdjęcia i ukazanie bioróżnorodności  
w swojej okolicy.
W II etapie, idealnym dla artystów, za-
daniem konkursowym jest pokazanie 
w formie rysunku, jak uczestnik ogra-
nicza ilość produkowanych odpadów.
III etap polega na przygotowaniu tek-
stu opisującego sposób, w jaki uczest-
nik oszczędza zużycie prądu i wody.
Zadaniem uczestników IV etapu jest 
przygotowanie krótkiego filmu doty-

czącego ekologicznego podróżowania 
przez uczestnika

Na autorów najwyżej ocenionych prac 
czekają nagrody w postaci rowerów 
miejskich oraz kart podarunkowych do 
sklepów Empik. Program trwa do końca 
marca 2022 r.

Szczegółowe informacje na stronie in-
ternetowej programu https://eko-czyn-
ni.pl/

Zwiększenie budżetu programu Cer-
tyfikacji Szkółek Piłkarskich w 2022 
roku.

Ministerstwo Sportu i Turystyki zwięk-
szyło budżet na realizację programu 
Certyfikacji Szkółek Piłkarskich w 2022 
roku z 35 do 50 milionów złotych. Po-
nadto w trzeciej edycji programu wpro-
wadzona zostanie nowa kategoria – tzw. 
„zielona gwiazdka”. Przeznaczona bę-
dzie ona dla małych, lokalnych szkółek. 
Będą mogły ubiegać się o nią kluby spor-
towe, które prowadzą co najmniej jedną 
drużynę młodzieżową. 

Nabór wniosków na “zieloną gwiazdkę” 
ruszy w drugim kwartale 2022 roku. 
Wsparcie w ramach „zielonej gwiazdki” 
obejmie:
– dofinansowanie wynagrodzeń trene-
rów;
– dofinansowanie szkoleń i kursów dla 
trenerów;
– organizację wizyt edukacyjnych na te-
renie szkółek.
W nowej edycji programu Certyfika-
cji Szkółek Piłkarskich środki trafią do 
znacznie szerszej grupy odbiorów.
Wprowadzone zmiany przewidują:
– otwarcie programu na małe, lokalne 
szkółki, które dotychczas nie były w sta-
nie spełnić nadmiernie restrykcyjnych 
kryteriów;
– dużo mniej formalności i biurokracji;
– większy nacisk na szkolenie trenerów, 
szczególnie poprzez edukację praktycz-
ną.
Program Certyfikacji Szkółek Piłkar-
skich to innowacyjny projekt skiero-
wany do podmiotów prowadzących 
szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży 
w wieku 5-13 lat. Jego głównym założe-
niem jest podniesienie poziomu szkole-
niowego poprzez ujednolicenie procesu 
szkoleniowego w szkółkach piłkarskich 
na terenie całego kraju.
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Pasje naszych 
mieszkańców
     Karolina Ferenc

Pan Andrzej, maluje od zawsze. Swój ta-
lent ma w genach - odziedziczył po ojcu, 
który był jego pierwszym wzorem i na-
uczycielem. Zaczynał już jako dziecko od 
rysunków ołówkiem i kredką. Później 
były farby wodne, pastelowe, akrylowe, 
akwarelowe oraz olejne. Te ostatnie, są 
jego ulubioną techniką malarską, ponie-
waż obrazy malowane na płótnie farbą 
olejną są najbardziej trwałe. Ostatnie ob-
razy jakie namalował, powstały nie tylko 
farbą i pędzlem, ale również farbą i spe-
cjalnymi szpachelkami.

Wszelkiego rodzaju pejzaże, domki, kwia-
ty, konie m.in. te motywy utrwala w swo-
ich obrazach. Można powiedzieć, maluje 
wszystko, lecz szczególnie upodobał so-
bie konie. Jest to zdecydowanie ulubio-
ny motyw. Jak sam mówi - zwierzęta te 
są wyjątkowe, pomimo ich smutnych 
oczu, jest w nich wiele piękna - są silne, 
radosne i energiczne. Nie ma dla niego 
znaczenia czy maluje pejzaż, czy martwą 
naturę. Różnica jest tylko taka, że natura 
nigdy nie jest idealna. Malując ją, można 
użyć własnej wyobraźni, improwizować 
i dodać wiele od siebie. Natomiast tzw. 
"martwa natura", czyli kompozycja, są to 
szczegóły, które należy dokładnie i precy-
zyjnie zobrazować.

Najpierw rodzi się pomysł i powstaje 
szkic, kolejno nakładana jest farba. Pan 
Andrzej maluje swoim własnym stylem, 
gdyż nie lubi gdy coś mu się narzuca. 
Wzorował się m.in. twórczością profeso-
ra Wiktora Zin autora znanego programu 
"Piórkiem i węglem", oraz twórczością ry-
sownika Szymona Kobylińskiego, aż wy-
pracował swój własny styl, którym posłu-
guje się do dziś. A skąd czerpie inspiracje? 
Inspiracje są dosłownie wszędzie. Często 
sięga po aparat. Dzięki niemu, zatrzymuje 
i uwiecznia chwile, które później przed-
stawia na obrazach.Tworzy również ko-
pie obrazów, ale nie dosłownie. Stara się 
malować podobnie by oddać ich klimat, 
odzwierciedlić jakiś element dodając do 
niego coś "od siebie", aby nie było to do 
końca identyczne.

Pan Andrzej z jednej strony połączył pa-
sję z pracą. W większości swoje obrazy 
maluje na sprzedaż pod zamówienia. Już 

jako nastolatek w szkole średniej malo-
wał plakaty na brystolu przedstawiające 
muzyczne gwiazdy, które z powodzeniem 
znajdowały swoich nowych właścicieli. 
Kiedyś podobrazie (blejtramy)  robił sam. 
Naciągał płótno i odpowiednio je grun-
tował. Dziś można kupić je w wielu skle-
pach, a nawet popularnych sieciówkach.

Ostatnie lata malował bardzo mało, gdyż 
skupił się na pracy zawodowej. Przez 
ponad 20 lat pracował za granicą. Rów-
nież tam, jego obrazy znajdowały swo-
ich właścicieli. W okresie spowodowa-
nym pandemią, mógł poświęcić więcej 
czasu swojej pasji. W roku ubiegłym,  
w jego domowej pracowni powstało 
41 dzieł różnych rozmiarów i o wszel-
kiej tematyce. Maluje głównie po pracy,  
w weekendy lub dni wolne. Podczas ma-
lowania zdecydowanie potrzebna jest 
wena, bez niej nic dobrego 
nie wyjdzie... Zdecydowanie 
lepiej jest poczekać i nabrać 
chęci,  by z malowanego ob-
razu powstało naprawdę coś 
dobrego.
Malarstwo, to nie jedyna pa-
sja naszego lokalnego arty-
sty. Pan Andrzej lubi muzykę, 
fascynuje się motoryzacją 
szczególnie motocyklami,  
a w wolnym czasie lubi węd-
kować. Warto dodać, że po-
siada również inne zdolności 
manualne.

Obraz malowany szpachlem

W aktualnym wydaniu biuletynu, przedstawiamy Państwu naszego
 lokalnego artystę. Pan Andrzej Zalas – mieszkaniec Radwanic, 
od najmłodszych lat pasjonuje się malarstwem.

Serdecznie dziękuję za rozmowę. 
Życzę wszystkiego dobrego oraz 
wielu nowych inspiracji. 
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dostosuj PrędkoŚĆ do zmieniających się warunkÓw drogowych!
Dynamicznie zmieniające się warunki atmosferyczne wyma-
gają od kierujących wzmożonej ostrożności oraz skupienia. 
Częstą przyczyną kolizji i wypadków ma z pewnością nie tyl-
ko panująca aura, ale również dostosowanie prędkości do wa-
runków ruchu drogowego.
O wpływie panujących warunków przekonał się kierujący 
autem osobowym, 22.12.2021 który stracił panowanie nad 
pojazdem na drodze powiatowej między Sieroszowicami a 
Polkowicami.

Przypominamy
Zgodnie z art. 19 ust. 1 PRD Kierujący pojazdem jest obowią-
zany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojaz-
dem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a 
w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu 
i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ru-
chu.

Pamiętaj:
• podczas opadów deszczu może być miejscami ślisko, a na 

śliskiej nawierzchni droga hamowania znacznie się wy-
dłuża, dlatego jadąc w korku zachowaj bezpieczną odle-

głość od poprzedzającego pojazdu;
• dostosuj prędkości do warunków panujących na drogach. 

Pamiętaj, że ostre słońce może oślepiać kierujących,  
a tym samym utrudniać jazdę.

apelujemy również, by przed wyruszeniem w trasę, nawet 
tę najbliższą prawidłowo przygotować pojazd do jazdy (mię-
dzy innymi odśnieżyć) i zweryfikować jak zachowuje się nasz 
pojazd na drodze, aby móc prawidłowo zareagować na zmie-
niające się warunki drogowe i sytuacje, które mogą nas za-
skoczyć.

fot. OSP Radwanice

nie klikaj w nieznane linki. 
uważaj na to, co Przychodzi w wiadomoŚciach sms!
Tylko w ostatnich dniach mieszkańcy wo-
jewództwa dolnośląskiego, tracili pienią-
dze ze swoich kont podczas zakupów róż-
nych przedmiotów. Jak? Odpowiadając na 
przesłane sms-y o koniecznej dopłacie do 
przesyłki! Takie wiadomości trafiły rów-
nież do mieszkańców naszej gminy! Poli-
cjanci ostrzegają i apelują o ostrożność!
Oszuści rozsyłają wiadomości tekstowe, 
o konieczności dokonania często sym-

bolicznej dopłaty np. do oczekiwanej 
przesyłki. W treści takiej wiadomości 
zamieszczają link, pod którym można 
rzekomo poznać szczegóły, a w rzeczywi-
stości przekierowujący na podstawioną 
stronę banku. Ostatecznie pokrzywdzo-
nym osobom, znikają środki dostępne na 
prywatnych kontach bankowych. Prosimy 
o ostrożność!!

k r o n i k a    P o l i c y j n a

od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się PrzePisy drogowe 
i wysokoŚci mandatÓw karnych – warto zaPoznaĆ się 
z wProwadzonymi zmianami
W tym dniu weszły w życie nowelizacje kilku aktów prawnych 
m.in. ustawy Prawo o ruchu drogowym i Kodeksu wykroczeń, 
a co za tym idzie zmieniły się poszczególne przepisy ruchu 
drogowego oraz wysokości grzywien, jakie mogą zostać nało-
żone w drodze mandatu karnego za popełnione wykroczenia 
drogowe. 
Wraz z nowym rokiem zmianie uległo Rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych 
w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 
Zmiany dotyczą głównie tych wykroczeń, które od dłuższego 
czasu stanowią jedne z najczęstszych przyczyn wypadków 
drogowych. To przede wszystkim przekroczenia prędkości, 

naruszenia przepisów chroniących pieszych, wykroczenia 
związane z wykonywaniem manewru wyprzedzania czy nie-
prawidłowe zachowania na przejazdach kolejowych. Wyższe 
kary czekają również osoby, które zdecydują się kierować po-
jazdem pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
Np. jeżeli przekroczymy dopuszczalny limit prędkości o 30 
km/h, minimalna kwota mandatu to 800 zł. Natomiast w sytu-
acji przekroczenia aż o 71km/h musimy liczyć się z mandatem 
w wysokości 2500 zł. Z kolei wykonanie manewru wyprzedza-
nia niezgodnie z obowiązującymi przepisami może kosztować 
kierowcę minimum 1 000 zł.
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Na terenie Gminy Radwanice funkcjonuje 6 jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych: OSP w Radwanicach, będąca  
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym oraz 5 jedno-
stek spoza systemu: OSP w Buczynie, OSP w Jakubowie, OSP 
w Nowej Kuźni, OSP w Łagoszowie Wielkim, OSP w Sieroszo-
wicach. w gminie działa prężnie i na wszystkich płaszczy-
znach społecznych 264 strażaków (w tym 8 nowych).

Najważniejszym zadaniem dla strażaków jest zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i powiatu. wszystkie 
jednostki z terenu gminy radwanice w 2021 roku były 
dysponowane do działań ratowniczo-gaśniczych 125 razy, 
w tym:
• 54 wyjazdy do pożarów,
• 49 wyjazdów do miejscowych zagrożeń,
• 14 wyjazdów gospodarczych,
• 8 wyjazdów na ćwiczenia.
 
W 2021 roku przeszkolono 9 strażaków z terenu naszej gminy. 
Przeprowadzono inspekcje gotowości bojowej jednostek OSP 
w Radwanicach, Buczynie, Jakubowie, Sieroszowicach. Podczas 
prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w 2021 roku  nie 
doszło do żadnego wypadku  z udziałem strażaka z naszej Gminy.  

Pozyskano dofinansowania i dotacje dla jednostek osP  
z gminy radwanice, z których zostały wykonane m.in. na-
stępujące remonty i zakup sprzętu:
• z funduszu składkowego ubezpieczenia społecznego 

rolników w ramach realizacji zadania publicznego w za-
kresie ratownictwa i ochrony ludności. „Wyposażenie wo-
zów strażackich w ramach wspierania Jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” dla osP 
radwanice – 5 500,00 zł, osP Buczyna – 5 500,00 zł, 
osP łagoszów wielki – 5 500,00 zł.

• z komendy głównej Państwowej straży Pożarnej  
w warszawie dofinansowania realizowane przez Ko-
mendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Po-
lkowicach dla osP radwanice – 6 939,00 zł dotacja  
na wydatki bieżące dla jednostek OSP w KSRG w 2021 r.  

 
 

• 5 000,00 zł – na zadanie „ zapobieganie, przeciwdzia-
łanie i zwalczanie coVid 19 i innych chorób zakaź-
nych” dla jednostek: OSP Łagoszów Wielki, OSP Buczyna, 
OSP Nowa Kuźnia, OSP Jakubów, OSP Sieroszowice, OSP 
Radwanice

• osP sieroszowice – 4 430,00 zł dotacja  na wydatki bie-
żące dla jednostek OSP spoza KSRG w 2021 r. Remont re-
mizy - naprawa instalacji elektrycznej i wymiana oświe-
tlenia, 

• z budżetu gminy radwanice: osP radwanice  
– 1 625,00 zł zakup okapu do strażnicy w Radwani-
cach środki finansowe z wynajmu Sali, osP Buczyna  
–  45 000,00 zł – zakup lekkiego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego, osP nowa kuźnia – 1 000,00 zł – zakup 
orynnowania strażnicy, jednostki osP gminy radwani-
ce – 12 128,76 zł – zakup umundurowania strażackiego 
dla strażaków z Gminy Radwanice,

 
 
 

rok 2021 w jednostkach osP
OSP 
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Straż Pożarna w Gminie Radwanice współpracuje ze 
wszystkimi jednostkami organizacyjnymi i stowarzy-
szeniami działającymi na terenie gminy. Strażacy oraz 
strażackie poczty sztandarowe, poza działalnością ra-
towniczą, uczestniczyli w uroczystościach i imprezach 
państwowych, gminnych oraz kościelnych m.in. udział 
w akcji charytatywnej „ Zdobywamy Śnieżkę dla Szy-
mona Łużnego” (w akcji wejścia na Śnieżkę zimą wzię-
ło udział 18 strażaków z Gminy Radwanice), zaanga-
żowanie w organizację Dożynek Gminnych, pomoc  
w czynie społecznym w Lipinie, pokazy sprzętu stra-
żackiego w szkołach w Radwanicach i Buczynie, zabez-
pieczenie I Gminnego Rajdu Rowerowego, zorganizo-

wanie turnieju plażowej piłki siatkowej 
o Puchar Wójta Gminy Radwanice Paw-
ła Piwko, zorganizowanie nocowania 
członków MDP w strażnicy w Radwa-
nicach, pomoc i ćwiczenia w ewakuacji 
szkół w Radwanicach i Buczynie, udział 
w  międzynarodowej akcji charytatyw-
nej „ Paczka dla dzieciaka na święta od 
strażaka” dla małych pacjentów klini-
ki onkologicznej we Wrocławiu Przy-
lądek Nadziei ponadto w roku 2021  
w szkołach na terenie naszej gminy 
zorganizowany został Ogólnopolski 
Turniej Wiedzy Przeciwpożarowej 
„Młodzież zapobiega pożarom” w for-
mie online.

samochÓd rtowniczo-gaŚniczy dla osP Buczyna
Karolina Ferenc

W sobotę 20 listopada br. w Buczynie odbyła się uroczystość zwią-
zana z przekazaniem samochodu strażackiego Ford Transit 2.2 
TDCi dla Jednostki OSP Buczyna. W uroczystości udział wziął 
Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko oraz Przewodnicząca Rady 
Gminy Ewa Flak. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Gmi-
ny Radwanice w kwocie 45 000,00 zł. Samochód, który otrzymała 
OSP Buczyna bez wątpienia przyczyni się do zapewnienia w więk-
szym stopniu bezpieczeństwa mieszkańcom, a strażakom do bar-
dziej profesjonalnego prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych.
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W grudniu bibliotekę odwiedzali nasi mali czy-
telnicy. 
Z małymi „Rybkami” odkryliśmy tajemnice śnie-
gu, wiemy już jak powstają białe śnieżynki, z któ-
rych  lepimy bałwanki i dzięki którym możemy 
jeździć na sankach. Było kreatywnie - tworzyli-
śmy swojego zimowego bałwanka. Nie zabrakło 
również książek jak to w bibliotece, królowała 
poezja. Wierszyk Wandy Chotomskiej „Dziesięć  
Bałwanków” nauczył nas liczyć do 10 i pozwo-
lił świetnie się bawić. To już klasyk i klasa sama  
w sobie. Ciekawe, czy dorośli czytelnicy pamię-
tają…
„Dziesięć bałwanków było na polanie.
 Ile zostało? Oto jest pytanie!”
„Gumisie” opowiadały o Świętach w sowich do-
mach, o tradycjach pieczenia pierniczków, ubie-
raniu choinki. Maluchy poznały jak obchodzą 
święta dzieci na całym świecie. Już wiedzą, że 
na wigilijnym stole nie tylko króluje karp, ale w 
Norwegii danie lutefisk, które potwornie cuch-
nie, ale smakuje cudownie  i  kto wymyślił trady-
cje strojenia choinki. 
„Pszczółki" pomogły małemu Winstonowi od-
naleźć jego mysią rodzinkę. Wiecie jak powstał 
portret Winstona, z trójkąta jak kawałek pizzy, 
dwóch liter C, dwóch prostokątów, brzuszek po-
wstał z litery U. Z  małych Pszczółek są dobrzy 
matematycy, ortografia w małym paluszku, nie 
wspominając o zamiłowani do literatury. 

Przy choince 
w BiBliotece

Gminna Biblioteka Publiczna

Z grupą „Żabki” mówiliśmy o naszych Radwanicach, była bajka o słoniku, 
który marzył o białym Bożym Narodzeniu. Wszystkie przedszkolaki wiedzą, 
że nasze Radwanice słyną z trzech słoni Radwanka, Buczynki i Jakubka.
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#czytambolubię
Biblioteka poleca...

 „Dom (nie)spokojnej starości” to dodająca otuchy komedia roman-
tyczna, która udowadnia, że nigdy nie jest za późno, aby odkryć swoje 
powołanie, przeżyć ognisty romans, a przede wszystkim znaleźć praw-
dziwych przyjaciół. 
Losy czterech kobiet krzyżują się w jednym miejscu. W dodatku takim, 
które mało komu dobrze się kojarzy… Kiedy trafiają do domu opieki 
dla seniorów, są pewne, że wszystko, co w życiu najlepsze, mają już 
dawno za sobą. Ale okazało się, że jesień życia wcale nie musi być mo-
notonna i nudna, dom spokojnej starości zamieni się w dom bardzo 
niespokojnej starości, na jaw wyjdą tajemnice z przeszłości starszych 
pań, a we wszystko wmiesza się niesforny Amor, nagle się okaże, że 
placówce, którą wszystkie cztery kobiety zaczęły traktować jak swój 
dom, grozi zamknięcie. Aby ją uratować, potrzeba cudu!

Marzysz o dobrym zdrowiu i długim życiu? Sposobem na to mogą być regularne kąpiele  
w zimnej wodzie. Znawcy tematu przekonują, że morsowanie to swojego rodzaju szczepion-
ka odpornościowa dla organizmu. Choć większość ludzi wie, że regularne zażywanie lodo-
watych kąpieli to zdrowe uzależnienie, to niewielu jednak potrafi rozpocząć tę przygodę bez 
uszczerbku dla zdrowia.
Valerjan Romanovski w książce „Morsowanie”. Jak świadomie obcować z zimnem" podpo-
wiada, od czego zacząć i jak rozwijać tę pasję. Wyjaśnia przede wszystkim, jak bardzo ważna 
jest znajomość swojego ciała i jego reakcji. Okazuje się, że zimna woda hartuje nie tylko ciało, 
ale także i ducha. Wpływa na psychikę człowieka i jego relacje z innymi. Valerjan Romanovski 
jest nie tylko morsem, ale też kolarzem. Zrealizował wiele sportowych wyzwań i kilka razy 
trafił do Księgi rekordów Guinnessa. Przebywał w lodzie najdłużej na świecie - ten czas wy-
nosi ponad 2,5 godz. Ostatnio zasłynął swoją 50-dniową wyprawą na tereny Laponii, gdzie 
przebywał bez kontaktu z cywilizacją i ogrzewał się jedynie swoim ciałem.

oto książki pełne ciepła i humoru, 
wprost stworzone do wspólnego czytania przez babcie, dziadków i wnuki. 

Jakie są Wasze Babcie? 
Czy któraś z nich jest Babcią Powiernicz-
ką Tajemnic? Babcią Przyjaciółką Ptaków? 
A może Babcią Marzycielką? Odszukajcie 
swoje Babcie wśród dwudziestu dziewięciu 
typów Babć przedstawionych w tej książce. 
Babcie żyją we wszystkich zakątkach świata. 
Są wśród Was szczęściarze, którzy wskaki-
wali na kolana Babci Załatwi Wszystko albo 
wtulali się w pachnące czekoladą ramiona 
Babci Palce Lizać. Wiemy, że trudno sobie 
wyobrazić coś przyjemniejszego od zasy-
piania w objęciach Babci Bajarki, a wielu  
z Was chwali się podróżami na inne planety, 
w które wyruszaliście w ślad za rozmarzo-
nym wzrokiem Babci z Głową w Chmurach.

Jacy są Wasi Dziadkowie? 
Czy któryś z nich jest Dziadkiem Usy-
piaczem? Dziadkiem Superbohate-
rem? A może Dziadkiem Dasz Radę? 
Odszukajcie swoich Dziadków wśród 
trzydziestu typów Dziadków przed-
stawionych w tej książce. Są Dziad-
kowie, którzy mają kieszenie pełne 
całusków, landrynek i niesamowi-
tych opowieści. Są Dziadkowie, któ-
rzy żeglują po bajkach jak po falach 
na grzbiecie wieloryba. Są i tacy, co 
wstają skoro świt, nim zadzwoni bu-
dzik, by prowadzić wnuki do szkoły  

w rytmie cza-czy. Prawie wszyscy Dziadkowie zapomnieli na jakiś czas o dziec-
ku, które nosili w sobie, by na moment stać się odpowiedzialnymi ojcami. Wy-
starczy jednak, że w ich życiu pojawi się pierwszy wnuk, a w okamgnieniu wra-
cają do krainy dzieciństwa.
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KLUBY SPORTOWE - podsumowanie 2021 roku.

ZADZIOR 
BUCZYNA

PŁOMIEŃ 
RADWANICE

Rok 2021 w wykonaniu Płomienia 
Radwanice pomimo trwającej pandemii 
trzeba ocenić dobrze. Początek roku to 
pozamykane obiekty sportowe na te-
renie całego kraju, co wydawałoby się 
powinno przeszkodzić naszym senio-
rom w odpowiednim przygotowaniu 
się do rundy wiosennej. Natomiast po-

stawa naszych zawodników przez całą wiosnę przekraczała 
oczekiwania, bo był moment kiedy Płomień zajmował miejsce  
w pierwszej trójce Legnickiej ligi okręgowej i wymieniano nas 
w gronie zespołów mogących awansować do IV ligi. Ostatecz-
nie zakończyliśmy sezon 2020/2021 na czwartym miejscu, co 
można uznać za bardzo duży sukces. Kolejny sezon, a więc je-
sień 2021/2022 przyniosła odmienne nastroje. Problemy ka-
drowe, oraz kontuzje kluczowych zawodników spowodowały, 
że zajmujemy obecnie 11 miejsce z dorobkiem 15 punktów 
na koncie. Rozczarowująca w szczególności była druga część 
rundy, ponieważ od 9 kolejek nie potrafimy wygrać spotkania.  
W nowym roku liczymy na poprawę naszych wyników i już 
teraz zapraszamy na wiosenne mecze Płomienia, które są roz-
grywane na boisku przy ul. Ogrodowej w Radwanicach.
Należy również wspomnieć o naszych prężnie rozwijających 
się  grupach dziecięco młodzieżowych. Wraz z początkiem 
2021 roku do życia została powołana nowa grupa „skrzat”  

w której występują nasi najmłodsi podopieczni rocznik 2014  
i młodsi. W wiosennych rozgrywkach drużyny żak i orlik brały 
udział w turniejach organizowanych przez Podokręg Legnica  
z różnymi sukcesami, ale nie wynik jest tutaj najważniej-
szy tylko dobra zabawa i uśmiech na twarzy dzieci. Cały po-
przedni sezon podsumowaliśmy zakończeniem na boisku  
w Radwanicach podczas którego każdy z zawodników otrzy-
mał drobny upominek. W tym roku udało nam się również po-
zyskać dofinansowanie z „Programu klub” przyznawane przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za 
które również przy wsparciu rodziców mogliśmy kupić orta-
liony, oraz dresy sportowe. W rundzie jesiennej, a więc drugiej 
połowie 2021 roku posiadaliśmy trzy zespoły biorące udział  
w rozgrywkach są to: żaki, orliki (biorą udział w turniejach), 
oraz najstarsi trampkarze (biorą udział w rozgrywkach ligo-
wych). Grupy młodzieżowe rosną w siłę, klub zrzesza już po-
nad 60 młodych piłkarek i piłkarzy. Cały rok zakończyliśmy 
grudniowym spotkaniem z Mikołajem. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do wspólnej rywalizacji, oraz zabawy.
Za poprzedni rok dziękujemy wspierającym nas Gminie 
Radwanice, rodzicom dzieci, oraz zawodnikom tym małym  
i tym dużym, bo bez nich nie byłoby możliwości, aby istniała 
taka drużyna jak Płomień Radwanice.  

     KS Płomień Radwanice

KS Zadzior Buczyna w roku 2021 w róż-
nych etapach prowadził 3 zespoły. Do 
czerwca drużynę Żaków, która uczestni-

czyła z dobrymi wynikami w lidze turnie-
jowej oraz drużynę juniorów starszych, 
która uczestniczyła w rozgrywkach li-
gowych i często skutecznie w nich ry-
walizowała. Obie drużyny uczestniczyły  

w zajęciach treningowych prowadzonych przez Ryszarda 
Fąka. Trzecią drużyną byka drużyna seniorów, która uczest-
niczyła w rozgrywkach klasy "A", tam też zespół odniósł 
wielki sukces awansując z pierwszego miejsca do klasy okrę-
gowej. W drugim etapie w rozgrywkach jesiennych Zadzior 
posiadł zespół żaków, który bardzo skutecznie rywalizował 
w lidze turniejowej. Drużyna juniorów młodszych, która na 
miarę swoich możliwości rywalizowała w lidze okręgowej 
juniorów oraz seniorzy, którzy pierwszy raz w historii grali  
w klasie okręgowej, zajmując 14 miejsce w tabeli. Wszystkie 

drużyny od jesieni trenowały na nowym pięknym obiekcie  
w Buczynie.
     KS Zadzior Buczyna
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KLUBY SPORTOWE - podsumowanie 2021 roku. otwarcie komPleksu sPortowego w liPinie

Dnia 19 listopada br. odbyło się uroczy-
ste otwarcie kompleksu sportowo-rekre-
acyjnego w Lipinie. Kompleks składa się  
z boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siat-
kówki oraz kortu do tenisa ziemnego, ska-
teparku i siłowni plenerowej. Wójt Gminy 
Radwanice Paweł Piwko oraz Przewod-
nicząca Rady Gminy w Radwanicach Ewa 
Flak, przywitali zgromadzonych miesz-
kańców i dokonali uroczystego otwarcia 
kompleksu poprzez oddanie gola piłką do 
bramki. W ramach otwarcia zorganizowa-
no bardzo emocjonujący turniej szóstek 
Piłkarskich. Spośród pięciu drużyn biorących udział  
w turnieju na podium znalazły się następujące drużyny:
I miejsce - TASMANIA RADWANICE
II miejsce - SICARIOS
III miejsce - KS KŁOBUCZYN
Gratulujemy!

W trakcie uroczystości otwarcia kompleksu wręczone 
zostały również nagrody dla laureatów towarzyskiej 
ligi tenisa ziemnego, w której mieszkańcy naszej 
gminny rywalizowali latem.
I miejsce  -Pan Walenty Frąckowiak
II miejsce - Pan Sławomir Bartnicki
III miejsce  - Pan Mateusz Kołodziej
Gratulujemy!

GOK

mistrzostwo Polski dla jakuBa
Karolina Ferenc
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W dniach 4-5 grudnia 2021 r. w Kaliszu odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski w Kickboxingu Full Contact. Udział w mistrzostwach brał nasz mieszka-
niec Jakub Rymarowicz zawodnik Klubu Sportowego Armia Polkowice, który 
pewną walką wygrał swój finałowy pojedynek zdobywając pas Młodzieżowego 
Mistrza Polski Full Contact. Serdecznie gratulujemy! 

Życzymy wytrwałości i wielu sportowych sukcesów w Nowym Roku!

fot. www.facebook.com/Jakub-Rymarowicz



BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

54  

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 

Pani Anna z Radwanic

Grzaniec - napój, 
który rozgrzewa 
w zimowe wieczory

składniki:

• 1 butelka czerwonego wina
• 1 pomarańcza
• 0,5 cytryny
• 0,5 łyżeczki kardamonu
• 2 laski cynamonu
• garść goździków
• 4 łyżki miodu
• 2 liście laurowe

sposób przygotowania:

Wlej wino do garnka. Dodaj miód, liście 
laurowe, cynamon, kardamon i goździ-
ki.Pomarańcze pokrój w plastry. Dodaj 
do wina razem z cytryną. Zagrzej pod 
przykryciem.Podawaj jeszcze ciepłego 
grzańca. Nie gotuj go, by nie wyparował 
alkohol.

wyniki konkursu  
"Przedstaw nam swojego misia"

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy zechcieli wziąć udział w kon-
kursie pt. „Przedstaw nam swojego 
misia". zwycięzcami w wyniku loso-
wania zostały Pani kamila musiał 
oraz Pani nikola mazur. Jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy.

     GSK

wyniki konkursu  „Świąteczne 
Piernikowe szaleństwo”

Z ogromną przyjemnością informujemy, że konkurs „Świą-
teczne piernikowa szaleństwo” dla mieszkańców gminy 
Radwanice został rozstrzygnięty. Na konkurs wpłynęło 41 
pierników. Wśród pomysłowych dekoracji znalazły się cho-
inki, domki z piernika, serduszka, ozdoby  świąteczne oraz 
piernikowe stworki. Oceniana była samodzielność wykona-
nia, forma i oryginalność. Wybraliśmy trzy naszym zdaniem 
najładniejsze udekorowa-
ne pierniczki. Laureatami 
konkursu zostały: micha-
lina Bienia, lena cho-
dak, Patrycja tesarska. 
Wyróżnienie dla oliwii 
chodak - gadżety ufundo-
wane przez Wójta Gminy 
Radwanice. Wszystkim 
osobom biorącym udział 
w konkursie bardzo dzię-
kujemy za piękne pier-
niczki, a zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy.

     GSK

konkurs !!!
Podaj odczyt wodomierza, 
zgarnij nagrody!

Dziękując za całoroczną współpracę oraz za to, że 
dbamy o nasze wspólne bezpieczeństwo, ekipa GSK 
Radwanice postanowiła przygotować dla mieszkańców 
Gminy Radwanice konkurs „wodomierzowy”. 

Wśród osób, które podadzą nam telefonicznie, SMS-em, 
e-mailem lub osobiście stan swojego wodomierza roz-
losujemy nagrody niespodzianki.

stan wodomierza podajemy w dniach 14.01.2022 r. 
31.01.2022 r. (do północy ).
można to zrobić telefonicznie - 76 831 01 83, 
sms  668 204 193, 
e-mail – biuro@gsk.radwanice.pl lub osobiście  
w siedzibie spółki (czynne od poniedziałku do 
piątku: 7.00 – 15.00).

Wielkie losowanie odbędzie się 01.02.2022 r. o godzinie 
12:00, a wyniki znajdziecie na stronie www.gsk.radwa-
nice.pl oraz https://www.facebook.com/gskradwanice 
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

     GSK
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Wykreślanka nr 31
Odpowiedzi prosimy przesyłać na  adres:
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice  
(na kartach pocztowych z naklejonym kuponem  
i dopiskiem „Wykreślanka- Biuletyn 31”). Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy 3 nagrody 
niespodzianki. Na rozwiązania czekamy do 28 lutego 2022 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 diagramu krzyżówki BIULETYN nr 30
Dziękujemy za tak liczne, nadesłane rozwiązania krzyżówki 
Biuletynu nr 30. Prawidłowo rozwiązane hasło brzmiało:
„Po suchej zimie wiosna bez deszczów nie zginie”
Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań 
wylosowane zostały 3 osoby . 
Najwięcej szczęscia miały: 
Pani Alicja Baszyńska i Zofia Stykowska z Radwanic, 
oraz Pani Ewa Kopówka z Łagoszowa Wielkiego.
GRATULUJEMY!

SZCZĘśLIWA WYKREśLANKA 
Wykreśl ukryte w diagramie słowa. Wyrazy można odczytywać w pionie, poziomie i po skosach. 
Pozostałe litery, czytane w kolejności występowania rzędami, utworzą rozwiązanie.

CEL CZAR DAR DIETA DOBRO DOM FILM FINANSE GWIAZDA LAS LOS
LOT MAJ MIESZKANIE MIŁOŚĆ NAUKA ODPOCZYNEK OSZCZĘDZANIE
PALENIE PARK PASJA PODRÓŻOWANIE POSTANOWIENIE PRACA RODZINA ROK
SEN SIŁOWNIA SPACER SPORT URLOP UŚMIECH WAGA WOLA ZDROWIE



BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

56  


