
STOWARZYSZENIE ROZWOJU

WSI RADAWIE



KIEDY?

 Uchwałą nr VI/37/2003 Rady Gminy Zębowice

z dnia 31 marca 2003 roku zgłoszono sołectwa

Zębowice, Radawie, Kadłub Wolny do programu

„Odnowa wsi” w województwie opolskim.

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie wpisano

do rejestru dnia 12.01.2006 roku



ROK 2013 - REAKTYWACJA

❖ Od roku 2006 Stowarzyszenie Rozwoju wsi zaczęło

swoją aktywną działalność.

❖ Po okresie dużego zaangażowania ze względu

na migrację młodego pokolenia, Stowarzyszenie

przestało być widoczne zarówno na płaszczyźnie

gminnej jak i lokalnej

❖ Rok 2013 okazał się doskonałym momentem

na reaktywację Stowarzyszenia i przejęcie zarządu

przez nowe, zaangażowane, kreatywne osoby.



INICJATYWY KULTURALNE

 Dzień dziecka odbył się 01.06.2017 r. i był pierwszą imprezą

zorganizowaną przez nowy skład Stowarzyszenia.



ZABAWA ANDRZEJKOWA 2013



PIKNIK RODZINNY 14-15 CZERWCA 2014

 Piknik rodzinny odbył się w dniach 14-15 czerwca 2014 roku

na Polu Legnickim w Radawiu. Jego celem było podkreślenie

znaczenia rodziny jako najważniejszej komórki społecznej.



Atrakcje 

dla 

najmłodszych



Występy



PIKNIK RODZINNY 2015



IMPREZY W ROKU 2016



BABSKI COMBER 2017



MAJÓWKA INTEGRACYJNA 2017 R.





„ZUMBA Z DINOZAUREM”



BUDOWY I MODERNIZACJE
PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ W OSP RADAWIE

PROW 2007-2013

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Odnowa    i rozwój wsi” 

objętego PROW na lata 

2007-2013.

Środki pozyskane za pośrednictwem LGD 

„Kraina Dinozaurów”



 Tytuł projektu: 

„Przebudowa sali wiejskiej wraz z zapleczem

sanitarnym i socjalnym w budynku centrum wiejskim

pełniącym funkcję społeczno – kulturalne w Radawiu”

 Wartość projektu:

- koszty całkowite: 135 160,68 zł 

- w tym dofinansowanie: 79 083,80 zł

 Termin realizacji: 

od 23.10.2013 r. do 28.02.2015 r. 





PLAC ZABAW W RADAWIU

PROW 2007-2013

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-

2013.

Środki pozyskane za pośrednictwem LGD 

„Kraina Dinozaurów”



 Tytuł projektu:

„Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową
ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Radawie
i Zębowice”.

 W wyniku realizacji utworzono miejsce rekreacji
i wypoczynku wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw
w miejscowości Radawie tj.

- Przygotowano nawierzchnię,

- Plac zabaw,

- Siłownię zewnętrzną.

 Wartość projektu:

- koszty całkowite: 155 148,00 zł (w tym koszty dla Radawia wyniosły
57 885,31 zł)

- w tym dofinansowanie 100 909,27 zł (w tym dofinansowanie dla
Radawia 37 648,98 zł)

 Termin realizacji:

od 09.04.2014 r. do 31.03.2015 r.




