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18 czerwca br. odbyła się XVII Se-
sja Rady Gminy w Radwanicach. 
Miała ona uroczysty charakter  
ze względu udzielenia wotum za-
ufania oraz absolutorium Wójtowi 
Gminy Radwanice Pawłowi Piwko. 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się od ra-
portu o stanie gminy. Wójt Paweł Piwko 
przedstawił obecnym informacje z zakresu 
działalności w ub. roku. Następnie Rada 
Gminy podjęła jednogłośnie bezwzględną 
większością głosów ustawowego składu 
Rady Gminy uchwałę w sprawie udzie-
lenia wotum zaufania Wójtowi Gminy 
Radwanice. Kolejnym punktem porządku 
obrad było sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2019 rok. Rada Gminy podjęła 
jednogłośnie uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Radwanice za 2019 rok. Przed 
przystąpieniem radnych do głosowania nad 

SESJA ABSOLUTORYJNA
absolutorium, odczytano i przedstawiono 
następujące dokumenty:
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
  udzielenia absolutorium dla Wójta ,
- pozytywną opinię Regionalnej Izby 
  Obrachunkowej o wniosku Komisji 
   Rewizyjnej.
Następnie Rada Gminy w Radwani-
cach jednogłośnie udzieliła Wójto-
wi Gminy Radwanice absolutorium  
z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Radwanice za 2019 rok. Wójt Paweł Piwko 
podziękował za piękne podsumowanie. 
To podziękowanie jest  dla wszystkich 
wykonawców budżetu, dla tych, którzy 
pomagają mi na co dzień – pracownikom 
Urzędu Gminy, kierownikom jednostek 
organizacyjnych i pomocniczych, czyli 
sołtysom oraz radnym. Dlatego dziękuję 
wszystkim. Wspomniał, że jest to już jego 
6 absolutorium. Podziękował również za 
zgodną współpracę oraz wspólne sukcesy 
naszej szczęśliwej gminy. 

Podczas XVII Sesji Rady Gminy podjęto 
uchwały: 
• Uchwała Nr XVII/118/20 o udzieleniu 
Wójtowi Gminy zaufania.

• Uchwała Nr XVII/119/20 w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

• Uchwała Nr XVII/120/20 w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

• Uchwała Nr XVII/121/20 w sprawie 
zmiany WPF 

• Uchwała Nr XVII/122/20 w sprawie 
zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

• Uchwała Nr XVII/123/20  zmiana 
uchwały w sprawie dotacji dla powiatu.

• Uchwała Nr XVII/124/20 w sprawie 
przystąpienia do Klastra energii. 

• Uchwała Nr XVII/125/20 w sprawie 
udzielenia dotacji na zabytek.

Treści uchwał oraz nagrania z se-
sji znajdą Państwo na stronie in-
ternetowej Gminy Radwanice  
w zakładce: Gmina Radwanice - Rada 
Gminy - Archiwum Video Sesji Rady  
   Elżbieta Łucka

Za udzieleniem absolutorium kryje się pozytywna ocenia całej naszej działalności samorządowej w 2019 roku. 
Cieszy mnie zarówno pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i  Komisji Rewizyjnej. 

Dziękuję za jednomyślne poparcie i zaufanie. To w dużej mierze sukces nas wszystkich. Tylko te samorządy się 
rozwijają, które zgodnie pracują i za tą współpracę serdecznie dziękuje. Dzięki temu możemy wspólnie cieszyć 
się sukcesami naszej szczęśliwej gminy.         
         Wójt Gminy Radwanice
                   Paweł Piwko
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URZĄD

Z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego składamy najserdeczniejsze życzenia ludziom, którzy współtworzyli 
i współtworzą nasz samorząd oraz działają na rzecz dobra lokalnej wspólnoty gminy Radwanice.

27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym 
roku przypadła 30 rocznica  pierwszych całkowicie wolnych 
i  demokratycznych wyborów w Polsce po II wojnie świato-
wej. Wybory do rad gmin stały się początkiem niezależnych 
samorządów.
 
Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie 
krajem, oddając głos obywatelom. To właśnie oni najmocniej 
angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpo-
średnio i na które mają realny wpływ. Powierzenie poszcze-
gólnych zadań wspólnotom dało możliwość decydowania  
i współtworzenia najbliższego otoczenia. Już nie tylko aglo-
meracje, ale także wsie i małe miasteczka zaczęły się rozwijać. 

A teraz trochę historii przed 1990
Gmina Radwanice została utworzona w 1945 r. (powołanie pierw-
szego wójta, Henryka Haby – 10 VI 1945). Gmina zajmowała 
obszar 3749 ha. W jej skład wchodziło 14 wsi oraz 11 przysiółków 
i kolonii.  W latach 50 i 60 istniała Gromadzka Rada Narodowa 
w Radwanicach, która kierowała działalnością gospodarczą, 

Składamy Wójtom, Radnym wszystkich kadencji, pracownikom 
samorządowym podziękowania za pracę, którą w okresie 30 lat 
wykonali na rzecz gminy oraz pragniemy wyrazić nasze uznanie 
za zaangażowanie i trud, który ponosicie każdego dnia na rzecz 
budowy i rozwoju samorządności i lokalnej społeczności.

W dniu Waszego święta chcielibyśmy życzyć Wam przede 
wszystkim dużo zdrowia i wiele radości w życiu. Życzymy po-
wodzenia w realizacji wszystkich podejmowanych przedsięwzięć, 
wytrwałości w dotychczasowych działaniach, niegasnącego 
zapału, wielu twórczych inicjatyw oraz wszelkiej pomyślności 
zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 

Oby kolejne lata były wypełnione sukcesami, a społeczna ak-
ceptacja niech będzie dla Was źródłem nieustającej satysfakcji 
i motywacją do dalszej wytężonej pracy, dzięki której wspólnie 
zadbamy o rozwój naszej małej Ojczyzny. 

społeczną i kulturalną oraz należały do niej wszystkie sprawy 
w zakresie władzy i administracji państwowej (nie zastrzeżone 
na rzecz innych organów). Gmina Radwanice ponownie została 
utworzona w powiecie głogowskim dnia 1 stycznia 1973 roku 
na podstawie ówczesnej ustawy o radach narodowych i z tym 
dniem również powołano stanowisko Naczelnika Gminy. Został 
nim Kazimierz Jędrasiak, który był pomysłodawcą SŁONIA 
(gdyż przynosi szczęście) po zajęciu w 1974 roku pierwszego 
miejsca w ogólnopolskim konkursie „Gmina-Mistrz Gospo-
darności”. Stanowisko „naczelnika” było obejmowane, aż do 
wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym. 

Władze samorządowe od 1990 r. 
W pierwszych samorządowych wyborach w dniu 27 V 1990 
wyłoniona została 18-osobowa Rada Gminy, która wybrała 
wójta, Ryszarda Wypchło. Przewodniczącym rady został Piotr 
Korobczak. Wtedy rozpoczął się czas wielkich inwestycji – 
telefonizacja gminy, budowa i modernizacja dróg,  sieci kana-
lizacyjnych i  wodociągowych, udoskonalanie szkół, budowa 
gazociągu oraz stacji uzdatniania wody czy budowa amfiteatru 
i  wiele innych prac budowlano-adaptacyjnych. A co za tym 
idzie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. 

W ciągu tych 30 lat urząd Wójta sprawowali: Ryszard Wypchło 
(1990-1998), Sabina Zawis (1998-2014) oraz Paweł Piwko  
(od 2014).

Samorządy zmieniają nasz kraj, poprawiają jakość życia 
mieszkańców, przeprowadzają ogrom inwestycji. Budują 
świadomość obywatelską, lokalny patriotyzm oraz poczucie 
odpowiedzialności za ludzi, którzy żyją obok nas. 

          Elżbieta Łucka

XXX – lecie Samorządu Terytorialnego
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Od ostatniego wydania biuletynu, Rada 
Gminy w Radwanicach spotkała się 
trzykrotnie na obradach sesji w tym na 
jednej absolutoryjnej oraz na posiedze-
niach komisji stałych. Obrady zwoływa-
ne były w trybie zwyczajnym. 

31 marca 2020 r. - XV Sesja Rady 
Gminy - podjęto uchwały w sprawie:

• zmiany wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Radwanice, (Uchwała Nr 
XV/103/20);

• zmiany budżetu gminy Radwanice na 
rok 2020, (Uchwała Nr XV/104/20);

• nadania nazwy ulicy – we wsi Radwa-
nice ul. Roszarnicza, (Uchwała Nr 
XV/105/20);

• nadania nazw ulicom – we wsi Lipin 
ul. Jana Pawła II, ul. Podgórna, ul. Ja-
śminowa, (Uchwała Nr XV/106/20);

• uchwalenia zmiany w Programie usu-
wania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest, (Uchwała Nr XV/107/20);

• przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Łagoszów 
Wielki, (Uchwała Nr XV/108/20).

7 maja 2020 r. - odbyło się posiedzenie 
KOMISJI STAŁYCH. 

Komisje wspólnie omawiały materiały 
na Sesję Rady Gminy oraz: 
- Komisja Rewizyjna analizowała i oce-

niała sprawozdania finansowe i opinię 
RIO z wykonania budżetu gminy za 
2019 rok, następnie podjęła jednogło-
śnie Uchwałę Nr 1/20 Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy w Radwanicach 
z  dnia 7 maja 2020 roku w sprawie ab-
solutorium dla Wójta Gminy Radwani-
ce za 2019 rok. 

- Komisja Zadań Budżetowo-Gospo-

darczych analizowała raport o stanie 
gminy, omawiała gospodarkę mienia 
komunalnego - dzierżawy i wynajmy 
za 2019 rok oraz zakres działalności 
Spółki Komunalnej.

- Komisja Zadań Społecznych analizo-
wała działalność prowadzoną w świe-
tlicach wiejskich oraz sprawozdanie 
z zespołu interdyscyplinarnego.

7 maja 2020 r. - XVI Sesja Rady Gmi-
ny - podjęto uchwały w sprawie:

• zmiany wieloletniej prognozy finanso-
wej Gminy Radwanice, (Uchwała Nr 
XVI/109/20);

• zmiany budżetu gminy Radwanice na 
rok 2020, (Uchwała Nr XVI/110/20);

• zmiany Uchwały Nr IX/62/19 Rady 
Gminy w Radwanicach z dnia 29 
sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Powiatu Polkowickiego, 
(Uchwała Nr XVI/111/20);

• Statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radwanicach (Uchwała 
Nr XVI/112/20);

• określenia szczegółowych warunków 
przyznania odpłatności za usługi opie-
kuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze z wyłączeniem specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobiera-
nia, (Uchwała Nr XVI/113/20);

• udzielenia pomocy finansowej Gmi-
nie Polkowice na dofinansowanie 
zadań związanych ze zwalczaniem 
zakażenia, zapobieganiem rozprze-
strzenianiu się, profilaktyką oraz 
zwalczaniem skutków choroby za-
kaźnej wywołanej wirusem SAR-

S-CoV-2, zwanej „COVID-19” 
dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Bolesławcu – zakupy inwestycyjne, 
(Uchwała Nr XVI/114/20);

• wprowadzenia regulaminów korzy-
stania z placów zabaw i siłowni ze-
wnętrznych stanowiących własność 
Gminy Radwanice, (Uchwała Nr 
XVI/115/20)

• zamiaru likwidacji filii Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Radwanicach, 
(Uchwała Nr XVI/116/20);

• udzielenia pomocy rzeczowej dla Po-
wiatu Polkowickiego, (Uchwała Nr 
XVI/117/20).

18 czerwca 2020 r. – odbyło się posie-
dzenie KOMISJI STAŁYCH. 

Komisje wspólnie omawiały materiały 
na Sesję Rady Gminy oraz: 
- Komisja Rewizyjna analizowała po-

dział subwencji na jednostki oświa-
towe w 2020 roku oraz organizację 
oświaty na rok szkolny 2020/2021. 
Skontrolowała dokumentację wybra-
nej inwestycji - poprawa stanu zabyt-
kowych ruin pałacu w Jakubowie. 

- Komisja Zadań Budżetowo-Gospodar-
czych analizowała stan dróg gminnych 
i powiatowych oraz ochronę przeciw-
powodziową gminy.

- Komisja Zadań Społecznych analizo-
wała ofertę GOK na organizację wy-
poczynku dzieci,  zajęcia pozalekcyj-
ne z WF oraz obciążenie boisk i sal, 
a także stan mieszkań komunalnych. 

Z materiałami oraz protokołami z sesji 
można zapoznać się na stronie interne-
towej:
https://euslugi.radwanice.pl,  https://bip.
radwanice.pl/ 
         Elżbieta Łucka

KALENDARIUM RADY GMINY

f
Zapraszamy mieszkańców naszej gmi-
ny i nie tylko do śledzenia naszej strony 
na Facebooku. Lajkujcie nasze posty! 
Bądźcie na bieżąco z informacjami, 
które udostępniamy. Bez Państwa nie-
byłoby nas! facebook: Urząd Gminy 
Radwanice

Znajdź 
nas na 
Facebooku
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Zachęcamy do zamieszkania na 
terenie Gminy Radwanice, która 
w ostatnim czasie bardzo prężnie 
się rozwija, dbając o dobro miesz-
kańców. Im więcej mieszkańców, 
tym większe mamy możliwości na 
rozwój. 

Powstające nowe obiekty infrastruktu-
ry oraz zaplecze gminy, która dąży do 
zrównoważonego rozwoju we wszyst-
kich dziedzinach życia, pokazują jak 

Zamieszkaj w Gminie Radwanice
atrakcyjne do zamieszkania jest to 
miejsce. Gmina Radwanice Posiada 
bardzo dobrze rozwiniętą infrastruk-
turę społeczną, gwarantującą wysoką 
jakość życia swoim mieszkańcom. Jest 
obszarem atrakcyjnym inwestycyjnie 
i turystycznie, dbającym o środowisko 
naturalne. Zamieszkują tu zintegrowani 
i przedsiębiorczy mieszkańcy. Bardzo 
dużym atutem, jakim cechuje się gmi-
na Radwanice jest dobra lokalizacja 
i dostęp do strategicznych połączeń ko-

munikacyjnych. Na stronie gminy www.
radwanice.pl dostępna jest również baza 
działek prywatnych, przeznaczonych 
na sprzedaż, ale w gminie jest też wiele 
innych nieruchomości, które nie zostały 
ujęte w wykazie. Zachęcamy również do 
zgłaszania swoich działek do sprzedaży, 
ponieważ zainteresowanie terenami bu-
dowlanymi jest bardzo duże. Zaprośmy 
do siebie naszych znajomych i rodzinę, 
a sami przekonają się jak dobrze się tu 
mieszka.              Judyta Saczka

W gminie Radwanice w dwóch miej-
scach pojawiły się specjalne dozowni-
ki z płynem do dezynfekcji rąk. To krok 
do poprawy bezpieczeństwa w obliczu 
pandemii koronawirusa. Dozowniki po-
jawiły się przy Urzędzie Gminy oraz przy 
Przedszkolu Publicznym w  Radwani-
cach.

Obsługa dozownika jest bardzo prosta. Do-
zownik wyposażony jest w pedał nożny, który 
naciskamy, by pobrać preparat antybakteryjny. 
Dzięki takiemu (niemal oczywistemu) rozwią-
zaniu nie trzeba w ogóle dotykać urządzenia, 
a  więc może z niego bezpiecznie korzystać 
dużo osób. Zainstalowanie dozowników to 
działanie zwiększające bezpieczeństwo miesz-
kańców. Kanister płynu do dezynfekcji o po-
jemności 5 litrów wystarcza na około 5 tysięcy 
użyć.          Martyna Szylko

Bezdotykowe stanowiska 
do dezynfekcji rąk
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ASF
W związku z wykryciem kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń i dzików na terenie Polski, w Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/662 z dnia 15 maja 2020 r. zmieniająca 
załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do 
afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszaru objętego ograniczeniami oraz 
obszaru ochronnego. Na mocy ww. decyzji obszar powiatu polkowickiego objęty jest jej postanowieniami, pomimo że na jego 
terenie  nie stwierdzono dotychczas u dzików przypadków ASF. 
Do obszaru objętego ograniczeniami (tzw. strefa czerwona) włączono obszar gmin Gaworzyce i Grębocice oraz część gminy 
Radwanice położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S3.

Do obszaru ochronnego (tzw. strefa żółta) włączono obszar gmin: Chocianów, Radwanice, Przemków oraz część gminy Radwanice 
położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S3 i część gminy Polkowice położona na północ od linii wyznaczonej 
przez drogę wojewódzką nr 331.

W STREFIE OCHRONNEJ (ŻÓŁTEJ) oraz Z OGRANICZENIAMI (CZERWONEJ)
Ubój świń na potrzeby własne jest dopuszczalny tylko pod warunkiem że:
    • świnia poddawana ubojowi przebywała w gospodarstwie co najmniej 30 dni 
    • świnia poddana została przed ubojowemu badaniu przez lekarza weterynarii
    • tusza ubitej świni oprócz badania na włośnie poddana została pełnemu badaniu poubojowemu

Bez spełnienia powyższych warunków ubój świń na potrzeby własne jest niedopuszczalny 

Powiatowy lekarz weterynarii przypomina, że niedopuszczalne są, w strefie ochronnej (żółtej) oraz z ograniczeniami (czerwonej), 
jakakolwiek sprzedaż świń bez przeprowadzonego w okresie 24 godzin  przed sprzedażą badania przez lekarza weterynarii oraz 
zakup świń bez wymaganego świadectwa zdrowia.

Postępowanie z DZIKAMI

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:
    • jeżeli to możliwe - oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich znalezienia przez właściwe służby;
   • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca  
      znalezienia zwłok;
    • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy 
     weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta 
      gminy lub Policję.

Każdy dzik padły na terenie całego kraju podlega obowiązkowemu urzędowemu badaniu w kierunku ASF. Każdy dzik odstrze-
lony na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany, wraz z wszystkimi częściami ciała, do 
położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego 
przez Inspekcję Weterynaryjną i podlega urzędowemu badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń oraz 
obligatoryjnie badaniu w kierunku włośni.
Zakazuje się wysyłania dzików z obszaru ochronnego lub objętego ograniczeniami poza te obszary. Tusze oraz wszystkie części 
ciała dzików odstrzelonych na ww. obszarach mogą opuścić ww. punkty i zakłady wyłącznie po uzyskaniu ujemnego wyniku 
badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.            Martyna Szylko
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Gmina Radwanice posiada bardzo atrakcyjne tereny 
inwestycyjne zlokalizowane przy węźle S3 w obrębie 
Drożów i Przesieczna. 

Obecnie trwają też prace nad uchwaleniem MPZP na obręb 
Drożów, Drożyna, który obejmie pozostałe tereny inwestycyj-
ne przy węźle S3. Posiadamy również do zagospodarowania 

Tereny inwestycyjne

Przypominamy, że Rada Gminy w Radwanicach podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
oraz zmiany obecnie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium. 

Zmianą zostały objęte obręby: Drożów, Drożyna, Sieroszowice, Łagoszów Wielki, 
Radwanice i Pudło, jak również Studium, które obejmuje cały obszar gminy. Zachęcamy 
mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Radwa-
nice do składania wniosków, dotyczących zmiany przeznaczenia terenów w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, a także Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. To właśnie dzięki opracowywaniu nowych lub zmia-
nie dotychczas obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
tworzy się nowe tereny m. in. pod zabudowę mieszkaniową, tereny rekreacyjne czy 
inwestycyjne. Zmiany przeznaczenia terenów oraz poprawa dotychczasowych zapisów 
w planach wpłynie na poprawę życia mieszkańców naszej gminy. 

Zmiany prosimy zgłaszać ostatecznie do dnia 31 lipca 2020 r.
                Marlena Szymczyk

działki w obrębie Radwanice w miejscu dawnej „Roszarni”. 
W  przypadku zainteresowania innymi terenami zawsze służymy 
pomocą w ich wyborze i ewentualnym kontakcie z właścicielem 
terenu. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie wdrażania systemu, 
który pozwoli nam na sprawniejszą i efektywniejszą obsługę 
Inwestorów w naszej gminie.     
            Judyta Saczka

Ostatnia szansa na zmiany !
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Epidemia koronawirusa spowodowała, 
że Gmina Radwanice zmuszona była 
zaopatrzyć swoich mieszkańców 
jak i zatrudnionych pracowników 
w  maseczki ochronne na twarz.

Pomimo tego, że można się spotkać 
z opiniami kwestionującymi właściwości 
ochronne takich maseczek pod kątem 
zapobieżenia zakażenia koronawirusem, 
to jednak ze względów profilaktycznych 
ich noszenie mimo wszystko wydaje się 
uzasadnione. W celu zapobiegania roz-
przestrzenianiu koronawirusa gmina kupiła 
różnego rodzaju artykuły higieniczne, np. 
mydła, żele antybakteryjne, płyny dezynfe-
kujące, ręczniki papierowe, chusteczki do 
dezynfekcji, preparaty odkażające do rąk, 
bezdotykowe stanowiska do dezynfekcji 
rąk itp. Koszty jakie gmina poniosła od 
marca 2020 roku do maja 2020 wynoszą  
ponad 60.000,00 zł. Należałoby zaznaczyć 
iż w niniejszych kosztach znajduje się 
pomoc finansowa jaka została udzielona 

Z końcem lutego 2020 r. rozpoczęły 
się prace budowlano-montażowe na 
obiekcie świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Lipin. 

W ramach realizacji tego zadania do-
tychczasowy budynek świetlicy został 
całkowicie przebudowany i połączony 
z przyległymi pomieszczeniami handlo-
wymi tworząc w efekcie nowoczesny 
obiekt z dwoma salami (salę mniejszą 
oraz salę większą z bezpośrednim wyj-
ściem na taras), zapleczem kuchennym 
oraz pełnym węzłem sanitarnym Obiekt 
jest wyposażony w pełną wentylację me-

na dofinansowanie zadań związanych ze 
zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz 
zwalczaniem skutków choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS-CoV2, zwanej 
„COVID-19” dla Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Bolesławcu, tj. na zakupy inwestycyjne 
- dofinansowanie do zakupu stanowiska do 
intensywnej opieki medycznej w kwocie 
25.000,00 zł. 
     
       Agata Małachowska

Wydatki na COVID-19

Nowa świetlica 
w Lipinie

chaniczną oraz ogrzewany pompą ciepła. 
Budynek został w pełni dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren 
wokół świetlicy został uporządkowany, 
powstały nowe chodniki, parking oraz 
taras. W ramach zagospodarowania te-
renów zielonych przewidziano trawnik 
oraz nasadzenia krzewów ozdobnych. 
Wykonawca zadania jest Firma AS-BUD 
Plus z Brenna w woj. wielkopolskim. Koszt 
zadania wraz z nadzorem inwestorskim 
wyniósł 1.054.110,00 zł z tego 500.000,00 
zł stanowi dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
          Honorata Perłakowska - Leszczak

przed remontem

przed remontem

po remoncie
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Przedszkole w Buczynie
Dnia 9 czerwca br. została podpisana umowa z Firmą AS-BUD Plus 
z Brenna w  woj. Wielkopolskim na przebudowę pomieszczeń na pod-
daszu budynku Szkoły Podstawowej w Buczynie z przeznaczeniem na 
Przedszkole Publiczne. 

W wyniku przebudowy 
utworzone zostaną dwie 
sale przedszkolne dla 
łącznej liczby 38 dzieci 
wraz z przystosowanymi 
łazienkami oraz szatnią. 
Termin zakończenia zada-
nia wraz z wyposażeniem 
jednostki zakłada jego 
otwarcie od 1 września 
2020 r. Inwestycja kosz-
tować będzie 264.098,69 
zł i zostanie w całości 
sfinansowania z budżetu 
gminy.    

                    Honorata Perłakowska - Leszczak

Dnia 18 marca br. podpisano 
umowę z Firmą Zbylbruk z siedzibą 
w Bobolicach w woj. dolnośląskim, 
w ramach której przeprowadzono 
rewitalizację zabytkowego parku 
w miejscowości Radwanice. 

Prace polegały na wykonaniu alejek 
parkowych wraz z ich oświetleniem oraz 
montażem przy nich ławek i koszy na śmie-
ci. Od strony ul. Spadzistej powstał plac 
zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa. 
Renowacji uległa również szata roślinna, 
biegnące przez obszar parku cieki wodne 
zostały oczyszczone i udrożnione, a teren 
wyrównany i uporządkowany. Ostatni etap 
prac stanowiły nasadzenia drzew oraz 
krzewów liściastych. Cały teren parku 

W I kwartale br. zakończyły się 
roboty przy budowie sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej 
w ciągu projektowanej obwodnicy 
Radwanic, mającej połączyć drogę 
krajową nr 12 z ul. Włókienniczą 
w  Radwanicach. 

W najbliższych dniach rozpocznie się 
budowa już samej obwodnicy, mającej 
oprócz zapewnienia szybszego i  krótszego 
dojazdu do ul. Przemysłowej, skomuni-
kować teren przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową i  usługową. I  tak w ramach 
robót zostanie wykonana prawie 1,5 km 
asfaltowa jezdnia dwupasowa o  szerokości 
6,0 m, chodnik o szerokości 1,5m i ścieżka 
rowerowa o szerokości 2,0m. Nawierzchnię 
chodnika stanowić będzie kostka betonowa, 
a ścieżki rowerowej – beton asfaltowy. 
Droga zostanie odwodniona poprzez sieć 
kanalizacji deszczowej o łącznej długości 
1750,0 m oraz dwa systemy rozsączania. 
W ramach oświetlenia ulicznego wzdłuż 
całej drogi zamontowane zostanie słupy 
oświetleniowe wraz z oprawami typu 
LED. Powstaną również pobocza z kru-
szywa o  szerokości min. 0,75m oraz 
nowy odcinek rowu wraz z przepustem. 
Przewidywany koszt robót to kwota 4,4 
mln złotych.
             Marek Woźniak

W kwietniu br. podpisano umowę na moder-
nizację boiska sportowego w miejscowości 
Buczyna, w ramach której wykonano prace 
remontowe płyty boiska wraz z systemem 
nawadniania, wymieniono bramki i ozna-
kowanie oraz zamontowano ogrodzenie 
panelowe wraz z wiatami sportowymi 
dla zawodników. Wykonawcą zadania 
była firma PHU TRAWMAR z Daszewic 
w woj. wielkopolskim. Koszt modernizacji 
wyniósł 199.805,81 zł i został w całości 
sfinansowany ze środków budżetu gminy.
          Honorata Perłakowska - Leszczak

będzie objęty monitoringiem wizyjnym. 
Całkowity koszt zadania wraz z nadzorem 
inwestorskim wyniósł 1.147.948,53 zł 
i został sfinansowany w pełni ze środków 
własnych.     
         Honorata Perłakowska - Leszczak

Budowa 
drogi 
ul. Południowej 

w Radwanicach 

Renowacja boiska w Buczynie

Rewitalizacja parku w Radwanicach
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Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
na terenie gminy Radwanice - etap I/2020 
Zakończono budowę 5 różnych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych służących nowym terenom budowlanym na 
obszarze gminy, gdzie trwają już budowy domów mieszkalnych. I tak wykonano i odebrano odcinki: 

1. Odcinek sieci wodociągowej w Sieroszowicach na działkach nr 106/1, 107 i 108 z rur Ø90 i 63 PE o łącznej długości 40 m 
wraz z hydrantem ppoż. 

2. Odcinek sieci wodociągowej Ø90 PE o długości 44 m z hydrantem oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø63 PE 
o długości 32 m i grawitacyjnej 4 m w Jakubowie na działkach nr 23/154 i 247

3. Odcinek sieci wodociągowej w ul. Gwiaździstej w Radwanicach z rur Ø90 PE o długości 160 m wraz z 2 szt. hydrantów ppoż.
4. Odcinek sieci wodociągowej Ø90 PE o długości 58 m z hydrantem oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC o dłu-

gości 69 m w ul. Cisowej w Radwanicach 
5. Odcinek sieci wodociągowej w Jakubowie na działkach nr 63/21 i 239 z rur Ø160 PE o łącznej długości 167 m wraz z 2 szt. 

hydrantów ppoż. 

W chwili obecnej trwają już prace projektowe nad następnymi 5 lokalizacjami takich odcinków. Są to tereny w sąsiedztwie ulic 
Orzechowej, Księżycowej, Poziomkowej, Malinowej, Włókienniczej w Radwanicach a także w Jakubowie o łącznej długości ponad 
2 km. Projektowane odcinki planowane są do wykonania na wiosnę przyszłego roku. Duża ilość zainteresowanych osiedleniem 
się na terenie naszej gminy, powoduje że w kolejce do zaprojektowania i realizacji czekają już następne odcinki. 
                  Marek Woźniak

Po zakończeniu procedury przetargowej, w drugiej połowie 
czerwca br. podpisano umowę na przebudowę budynku 
mieszkalno-usługowego w miejscowości Łagoszów Wielki. 

W ramach realizacji tego zadania budynek zyska nową elewację oraz 
pokrycie dachowe. Wnętrze budynku zostanie gruntownie przebudo-
wane, w  jego efekcie  utworzone będą trzy lokale komunalne oraz 
wyremontowane zaplecze sali wiejskiej. Przewidywany koszt robót 
budowlanych to 652.123,80 zł. Zadanie powinno się zakończyć w li-
stopadzie br. Całość kosztów zostanie poniesiona z  budżetu gminy.
             Honorata Perłakowska - Leszczak

Mieszkania komunalne 
i świetlica w Łagoszowie Wielkim

ul. Cisowa Jakubów Sieroszowice
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Europejski Fundusz
Rozwoju RegionalnegoPolska Cyfrowa

Unia EuropejskaFundusze
Europejskie Rzeczpospolita

Polska

INWESTYCJE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kłębanowicach    
W roku bieżącym planowana jest 
jeszcze jedna duża inwestycja (po 
budowie drogi w ul. Południowej), a 
mianowicie budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami w miejscowości 
Kłębanowice. Projekt wraz z pozwoleniem 
na budowę jest gotowy od paru miesięcy 
– oczekujemy tylko na decyzję w sprawie 
dofinansowania. Jeżeli wszystko ułoży 
się pozytywnie to do końca 2021 roku 
mieszkańcy Kłębanowic będą mogli 

36 tabletów trafiło do Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej 
w Buczynie oraz Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Radwanicach. 

Wszystko to w ramach programu rządowego 
„Zdalna szkoła” realizowanego ze środków 
europejskich z Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina 
Radwanice w ramach umowy o dofinan-
sowanie zawartej w dniu 22 kwietnia br. 
z Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
na realizację projektu pozyskała kwotę 
60 000,00 zł, co stanowi 100% dofinan-
sowania.  W ramach realizacji projektu 
przewidziano również zakup 2 laptopów, 
które także trafią do szkół znajdujących 
się na terenie Gminy Radwanice.Projekt 
jest odpowiedzią na obecną sytuację szkol-
nictwa, związaną z wprowadzeniem na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa i zamknięciem placówek 
oświatowych. W czerwcu br. ruszyła 
II edycja konkursu „Zdalna Szkoła +”, 

Długość drogi wynosi prawie 2 km, 
szerokość 3,5m. Przewidywana jest 
nawierzchnia z mieszanki kruszywa gra-
nitowego. W ramach robót zostaną także 
przekonserwowane pobocza na szerokość 
0.5m. Aktualnie droga ma szerokość 3m 
i nawierzchnię mieszaną: piaszczystą, 
kamienną i częściowo utwardzoną gruzem 
budowlanym. Celem zadania jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
kierujących pojazdami mechanicznymi 

cieszyć się z możliwości odprowadzania 
ścieków z własnych posesji. Projekt zakłada 
budowę sieci rozdzielczej i przyłączy do 
budynków mieszkalnych (do ściany ze-
wnętrznej) oraz przesył, poprzez system 
kanalizacji tłocznej z 5 pompowniami, 
na oczyszczalnię w Buczynie. Łączna 
długość sieci rozdzielczej grawitacyjnej 
to ok.3.200m, sieci przesyłowej tłocznej 
– ok. 2.000m, a przyłączy – ok.1.300m. 
W ramach zadania zostanie wykonany 

nowy odcinek sieci wodociągowej, który 
uzbroi teren przeznaczony pod nową za-
budowę mieszkaniową w Kłębanowicach 
oraz zamontowane zostaną nowe hydranty. 
Łączna długość odcinka to ok. 190 m, ilość 
hydrantów – 7 szt. Przewidywany koszt 
sieci rozdzielczej z przyłączami powinien 
się zamknąć w kwocie 3,8 mln złotych, 
sieci przesyłowej na oczyszczalnię ście-
ków w Buczynie – w kwocie 530 tyś. zł. 
            Marek Woźniak

Droga 
z dotacją
W roku bieżącym planowana jest również 
do remontu droga gminna prowadząca 
do gruntów rolnych stanowiąca 
przedłużenie ul. Włókienniczej (za 
projektowaną ul. Włókienniczą) 
w kierunku farmy fotowoltaicznej. 

oraz pieszych i rowerzystów oraz ochrona 
drogi przed zalewaniem. Przewidywany 
koszt robót to niecałe 300 tyś. złotych. 
Jednocześnie miło nam poinformować, 
że Gmina Radwanice otrzymała pomoc 
finansową w formie dotacji celowej 
z budżetu Województwa Dolnośląskiego 
na remont ww. drogi. Kwota pomocy 
finansowej wyniesie 80.000 zł. 
 
            Marek Woźniak

Dofinansowanie z programu „Zdalna Szkoła”
i „Zdalna Szkoła +”

w ramach której Wójt gminy Radwanice 
podpisał umowę o dofinansowanie na 
kwotę 45 000,00 zł na zakup 21 laptopów, 
które znów zostaną przekazane do szkół 
z terenu gminy Radwanice. Działanie jest 

finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020
      Małgorzata Stroka
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Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

WOJEWODA DOLNOŚLLĄSKI

Czy to się kiedyś skończy?

21.04.2020 r. Wójt Gminy Radwanice 
podpisał umowę o dofinansowanie 
projektu pn.:  „Usuwanie odpadów 
z folii rolniczej, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po 
nawozach i typu Big Bag” z Na-
rodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na kwotę 10 450,00 zł. 

Całkowita wartość projektu to kwota 
20 900,00 zł. W ramach realizacji zadania 
rolnicy z terenu Gminy Radwanice będą 
mieli możliwość przekazania odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej na 
miejsce zbiórki wskazane przez gminę, 
skąd zostaną one odebrane i przekazane do 
odzysku lub unieszkodliwienia. W wyniku 
realizacji projektu poddanych zostanie 
odzyskowi lub unieszkodliwieniu 20,9 
Mg odpadów pochodzących z rolnictwa. 
O terminie i miejscu zbiórki odpadów 
poinformujemy Państwa po wyborze 
wykonawcy zadania.    
                    Małgorzata Stroka

Pod kontenerami możemy spotkać znacz-
ną ilość śmieci czekającą na wywózkę. 
Natomiast smutny jest fakt, iż niektórzy 
wyrzucają śmieci do lasów, czy parków. 
Pozostawiają śmieci porzucone przy dro-
gach oraz innych miejscach do tego nie 
wyznaczonych. Czy nasza gmina musi 
tak wyglądać? Kiedy to się skończy?  
Zadbajmy o to by nasze śmieci trafiały do 
miejsc zgodnych z  ich przeznaczeniem. 
Od nas zależy jak będzie wyglądała nasza 
gmina i jej okolica. Naszym obowiązkiem 
jest dbanie o przestrzeń, w jakiej żyjemy  
i poruszamy się na co dzień. Niech każ-
dy z nas poczuje się odpowiedzialny za 
odpowiednie i właściwe segregowanie 
odpadów. Przejdźmy więc wszyscy do 
działania i zacznijmy przestrzegać pro-
stych jasnych zasad segregacji odpadów, 
a nikt już więcej nie zostanie  pociągnięty 
do odpowiedzialności za łamanie zasad. 
            Jolanta Kozołup

20.05.2020 r. Wójt Gminy Radwanice 
podpisał umowę o dofinansowanie 
projektu pn.: ,,Budowa drogi gminnej 
wraz z kanalizacją deszczową oraz 
oświetleniem drogowym w miej-
scowości Radwanice” z Wojewodą 
Dolnośląskim. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 
4 298 065, 89 zł, z czego 1 864 860, 51 zł 
zostanie dofinansowane ze środków Fun-
duszu Dróg Samorządowych. W ramach 
realizacji projektu planowana jest budowa 
drogi przy ulicy Południowej o długości 
1,258 km, łączącej drogę krajową nr 12 
z drogą gminną przy ul. Włókienniczej. 
Wybudowana infrastruktura drogowa 

DOTACJE DLA OSP   66 780,00 zł dla OSP
 
Miło jest nam poinformować, że Jednostki OSP z Gminy Radwa nice pozyskały środki 
finansowe z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 

Jednostka OSP Radwanice pozyskała: 16 000,00 zł. na remont 
strażnicy oraz 40 000,00 zł. na sprzęt przeciwpożarowy oraz 
środki ochrony osobistej strażaka. 
Jednostka OSP Łagoszów Wielki pozyskała 9 780,00 zł, a jednostka 
OSP Sieroszowice pozyskała 1 000,00 zł. na remont strażnicy. 
    
            OSP Radwanice 

DOTACJA Z NARODOWEGO 
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODO-
WISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
NA ODZYSK LUB UNIESZKODLI-
WIANIE ODPADÓW ROLNICZYCH

będzie zawierać oświetlenie drogowe, 
kanalizację deszczową, chodniki, pobo-
cza oraz ścieżkę rowerową. Jest to tylko 
część planowanej do budowy inwestycji, 
ponieważ dodatkowo wraz z realizacja 
projektu, zostanie wykonany odcinek drogi 
przy ul. Włókienniczej oraz  odcinek drogi 
krajowej nr 12. Inwestycja planowana jest 
do zakończenia jeszcze w tym roku.  
     
     
    Małgorzata Stroka

DOTACJA Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Czy podoba wam się brud i nieład w naszej gminie? 
Niestety niektórzy mieszkańcy nie szanują miejsca 
w którym mieszkają. 
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Bałagan na PSZOK – zakup monitoringu

Wpis na hipotekę dla 
zalegających z podatkami

W związku z rosnącym zadłużeniem niespłacanych  zobowią-
zań  dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego oraz opłaty od posiadania psa w celu jej 
wyegzekwowania, stosownie do przepisów art. 34 Ordynacja 
Podatkowa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2019 
poz.900) wobec zalegających z płatnościami za podatki będzie 
tworzona  hipoteka. W  przypadku braku zapłaty w wyznaczo-
nym terminie, po uprzednim  pisemnym wezwaniu podatnika 
do zapłaty zobowiązania, Wójt Gminy Radwanice będzie 
zmuszony dokonać wpisu hipoteki  przymusowej w księdze 
wieczystej na nieruchomości podatników wykazujących zale-
głość powyżej  jednego tysiąca złotych. Aby uniknąć  wpisu do 
hipoteki przymusowej stanowiącej zabezpieczenie należności 
zaległych zobowiązań podatkowych, przypomina się podatni-
kom o dokonywaniu terminowych płatności poszczególnych  
rat  w wysokości  zgodnie z otrzymaną decyzją wymiarową  
zobowiązań należnych wobec  Urzędu Gminy.
           Elżbieta Kulig

Koncepcja budowy PSZOK
w Radwanicach 

W lutym 2020r. Gmina Radwanice przekazała dotację celowa 
na pomoc finansową w wysokości 50.000 zł na wykonanie 
dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na „Budo-
wę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
na działce nr 93/31 obręb Radwanice”. PSZOKi służyć będą 
mieszkańcom gminy do zbierania odpadów komunalnych,                                          
w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio 
z terenu ich nieruchomości. Głównym elementem punktów 
będzie plac utwardzony z zadaszoną rampą rozładunkową.                
Plac stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową 
dla pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych, miej-
sce wyładunku odpadów oraz powierzchnię magazynową dla 
pojemników i kontenerów na odpady.W Centralnym Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można będzie 
bezpłatnie oddać niemal wszystkie odpady, które powstały 
w gospodarstwie domowym. 
       
     Jolanta Kozołup

Z przykrością informujemy, iż borykamy się z pro-
blemem tzw. dostawek do pojemników (DZWONÓW) 
na surowce wtórne ustawionych  na terenie gminy 
Radwanice.

Drodzy mieszkańcy pojemniki te służą tylko i wyłącznie do 
zbierania takich odpadów jak szklane butelki, słoiki, butelki po 
piwach, które należy wrzucić do pojemnika. Puste plastikowe 
butelki, puszki po napojach, puste opakowania po chemii go-
spodarczej, torebki foliowe, kartony po mleku, sokach, puszki 
po konserwach, zakrętki od słoików itp. należy umieścić w po-
jemniku koloru żółtego. Natomiast gazety, czasopisma, katalogi, 
opakowania z papieru i tektury, zeszyty, książki należy wrzucić 
do pojemnika koloru niebieskiego. 

Co zrobić z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi ? 

Oddać bezpłatnie do Centralnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach przy 
ul. Działkowej 18. Punkt czynny jest od poniedziałku 
do piątku w godz. od 12:00 do 19:00 oraz w soboty od  
godz. 10:00 do 15:00 w razie pytań  dzwoń  606 276 657.

Podsumowując  bardzo prosimy nie dostawiać do pojemników 
żadnych odpadów, których nie da się wrzucić z uwagi na ich 
gabaryty jeśli problem  będzie narastał Gmina  będzie zmuszona 
zakupić monitoring w celu ustalenia  sprawców. W przypadku 
zidentyfikowania sprawcy podrzucanych odpadów sprawę bę-
dziemy kierować do Komisariatu Policji w Polkowicach w celu 
nałożenia grzywny do 500 zł (art. 145 ustawy z dnia 20 maja 
1971r. Kodeksu wykroczeń ). Poniżej przedstawiam kilka zdjęć 
jak wyglądają zaśmiecone PSZOKi w naszej Gminie. 
    
                   Jolanta Kozołup

PSZOK w Kłębanowicach

PSZOK ul. Akacjowa

PSZOK w Lipinie
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Premie dla młodych rolników
Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 
2020 r. młodzi rolnicy mogą składać 
w ARiMR wnioski o przyznanie premii 
na rozpoczęcie samodzielnego go-
spodarowania. Pomoc finansowana 
jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może 
ubiegać się osoba, która w dniu złożenia 
wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je 
w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też 
posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni 
co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie 
w nim działalności rolniczej nie wcześniej 
niż 24 miesiące przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy. 
Jednym z warunków przyznania 150 tys. 
zł. premii jest utworzenie gospodarstwa 
rolnego o wielkości ekonomicznej nie 
mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej 
niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy 

Informujemy, że od dnia 15.06.2020 r. 
osoby chcące brać udział w naborze 
wniosków na wymianę źródeł ciepła w 
ramach Programu grantowego na wymianę 
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
z terenów wybranych gmin Legnicko – 
Głogowskiego Obszaru Interwencji mogą 
wykonywać uproszczone audyty energe-

powierzchni użytków rolnych w gospo-
darstwie. Musi być ona co najmniej równa 
średniej krajowej, a w województwach, 
w których średnia powierzchni gospodarstw 
jest niższa niż krajowa - gospodarstwo 
musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. 
Natomiast maksymalna powierzchnia nie 
może być większa niż 300 ha. 
Premia w wysokości 150 tys. zł będzie 
wypłacana w dwóch ratach: 
• I - w wysokości 120 tys. zł - na wnio-

sek o płatność pierwszej raty złożony 
po spełnieniu przez młodego rolnika 
warunków, z zastrzeżeniem których 
została wydana decyzja o przyznaniu 
pomocy, w terminie 9 miesięcy od 
dnia doręczenia tej decyzji; 

• II - w wysokości 30 tys. zł - na wnio-
sek o płatność drugiej raty złożony 
po realizacji biznesplanu. 

Zgodnie z przepisami rolnik musi prze-
znaczyć całą kwotę premii na inwestycje 
dotyczące działalności rolniczej lub 
przygotowania do sprzedaży produktów 

rolnych wytwarzanych w swoim gospo-
darstwie. Ważne jest, że co najmniej 
70 proc. tej kwoty musi zostać wydane 
na inwestycje w środki trwałe. Dotacji 
nie może przeznaczyć na chów drobiu 
(z wyjątkiem produkcji ekologicznej), 
prowadzenie plantacji roślin wieloletnich 
na cele energetyczne oraz prowadzenie 
niektórych działów specjalnych produkcji 
rolnej.
Wnioski będą przyjmowały oddziały 
regionalne ARiMR. W czasie trwania 
na terenie kraju stanu epidemii ARiMR 
zachęca, by przekazywać w następujący 
sposób: w formie dokumentu elektronicz-
nego na elektroniczną skrzynkę podawczą, 
za pośrednictwem platformy ePUAP lub 
przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce 
Pocztą Polskiej. Dokumenty można również 
dostarczyć do specjalnych wrzutni, które 
ustawione są w placówkach terenowych 
Agencji lub osobiście.   
                       Rafał Sip

WYMIANA PIECÓW

tyczne niezbędne do złożenia wniosku o 
dofinansowanie. Dokument musi spełniać 
wymogi programowe, dlatego konieczne 
jest skorzystanie z rekomendowanych 
audytorów, których lista wraz z numera-
mi kontaktowymi znajduje się na stronie 
www.radwanice.p l w zakładce wymiana 
źródeł ciepła.

Zapraszamy do zapoznania się z infor-
macjami na temat programu również 
w Urzędzie Gminy Radwanice pod nr 
tel.: 76 759 20 42 lub 76 759 20 37
     
  Małgorzata Stroka



15

URZĄD



16

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji w sprawach:
• podatku od nieruchomości
• podatku rolnego
• podatku leśnego

Nowe wzory informacji oraz deklaracji podatkowych mają zastosowanie do sytuacji, w których nabycie bądź zbycie nierucho-
mości nastąpiło począwszy od 1 lipca 2019 r.

Przykład nr 1:
W dniu 28 czerwca 2019 r. Pan Jan Kowalski i jego żona zakupili (akt notarialny) działkę budowlaną nr 100, z kolei w dniu 
3 lipca 2019 r. zakupili działkę budowlaną nr 200. W pierwszym przypadku małżonkowie zgłoszą nabycie nieruchomości na 
gminnym druku informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1), natomiast w drugim na obowiązującym od 1 lipca 2019 
r. druku IN-1 wraz z załącznikami (ZIN-1 – załącznik: dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu oraz 
ZIN-3 – załącznik: dane pozostałych podatników).

Celem opracowania jest przybliżenie zasad wypełniania nowych formularzy składanych przez osoby fizyczne. Jak widać z przed-
stawionego przykładu nowe wzory informacji podatkowych są bardziej rozbudowane (zawierają załączniki) i szczegółowe. Na ich 
wypełnienie trzeba więc zarezerwować więcej czasu i mieć pod ręka, np. akt notarialny, z którego dowiemy się o nr: działki i księgi 
wieczystej, czy też – w przypadku gruntów rolnych – rodzaju i klasie użytku rolnego. Niewątpliwie największą zaletą „nowych” 
formularzy jest ich ogólnokrajowy charakter, co oznacza, że bez względu na miejsce położenia nieruchomości (gminę, na terenie 
której konkretna działka jest położona) zgłoszenie nabycia/zbycia nieruchomości dokonuje się przy użyciu tych samych druków.
Konstrukcja wszystkich trzech formularzy dotyczących, tak podatku od nieruchomości, jak i podatku rolnego, czy leśnego jest 
identyczna. Poniżej zamieszczono opis wypełniania informacji w sprawach podatku od nieruchomości IN-1 wraz z załącznikami 
(przykład nr 2) oraz podatku rolnego IR-1 wraz z załącznikami (przykład nr 3).

Ważne!
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności 
uzasadniające powstanie tego obowiązku. W rezultacie w polu 
okres od którego informacja obowiązuje nie wpisuje się mie-
siąca, w którym, np. zakupiono/sprzedano nieruchomość, lecz 
miesiąc następujący po nim.

Przykład nr 2:
Pan Jan Kowalski wraz z żoną Ewą Kowalska w dniu 1 czerw-
ca 2020 r. zakupili położoną w Radwanicach nieruchomość 
w  postaci działki gruntu nr 1/1 (tereny mieszkaniowe - B) o 
powierzchni 1500 m2, na której znajduje się budynek miesz-
kalny, o powierzchni użytkowej 110m2 i wolnostojący garaż 
o powierzchni użytkowej 35m2.

Opisane w powyższym przykładzie nabycie podatnicy zgłoszą 
w urzędzie gminy na formularzu IN-1 oraz załącznikach ZIN-
14 i ZIN-35. W Informacji o nieruchomościach i obiektach 
budowlanych (IN-1) należy wpisać dane jednego z podatników, 
a następnie wykazać powierzchnię działki gruntu oraz po-
wierzchnię użytkową budynku mieszkalnego i garażu. Na tym 
formularzu znajduje się również miejsce na złożenie podpisów 
obydwu podatników. W załączniku ZIN-1 należy natomiast 
wykazać, m.in. miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, 
czyli działki oraz zabudowań, a także nr geodezyjny działki, nr 
księgi wieczystej, nr obrębu oraz powierzchnię nieruchomości 
gruntowej i powierzchnię użytkową zabudowań. Z kolei w 
ostatnim z wymienionych załączników, czyli ZIN-3 wpisuje 
się dane drugiego podatnika.

Deklaracje podatkowe - nowe wzory
Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych w sprawach podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. 



17

URZĄD

Przykład nr 3:
Pan Jan Kowalski wraz z żoną Ewą Kowalska w dniu 5 czerwca 2020 r. zakupili położoną w Radwanicach nieruchomość rolną 
w postaci działki gruntu nr 1/2 o powierzchni 0,6000 ha. Zgodnie z informacją z rejestru gruntów działka nr 1/2 o pow. 0,6000 
ha w części o powierzchni:

• 0,2000 ha to grunt orny klasy IIIa (R IIIa),
• 0,1500 ha to grunt orny klasy IVb (R IVb),
• 0,2500 ha grunt orny klasy V (R V).

Oprócz ww. działki gruntu podatnicy są właścicielami nieruchomości rolnej – działka gruntu nr 5/30 o powierzchni 0,4500 ha 
stanowiącej grunty orne klasy VI (RVI). Nieruchomość znajduje na terenie Gminy Żukowice.

Ważne!
Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, o łącz-
nej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby 
fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
Zgłoszenie nabycia użytków rolnych opisane w przykładzie nr 3 należy dokonać na formularzu IR-1 oraz załącznikach ZIR-16, 
ZIR-27 oraz ZIR-38. W Informacji o gruntach (IR-1) należy wpisać dane jednego z podatników, złożyć oświadczenie o posiadaniu/
nieposiadaniu gospodarstwa rolnego, a także wykazać powierzchnię użytków rolnych stanowiących/niestanowiących gospodar-
stwa rolnego, które podlegają opodatkowaniu z podziałem na klasy bonitacyjne. Na tym formularzu znajduje się również miejsce 
na złożenie podpisów obydwu podatników. W załączniku ZIR-1 należy natomiast wykazać, m.in. miejsce położenia działki, 
a także jej nr geodezyjny, nr księgi wieczystej, nr obrębu oraz powierzchnię. W następnym, tj. ZIR-2 należy wykazać ww. dane 
odnoszące się do zwolnionej z opodatkowania części działki stanowiącej grunt orny klasy V. Z kolei w ostatnim z wymienionych 
załączników, czyli ZIR-3 wpisuje się dane drugiego podatnika.

Ważne!
Należy pamiętać, że jeżeli grunt orny jest zabudowany oznaczony ewidencyjnie jako Br, to zabudowania na nim posadowione 
należy wykazać już na informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1). Co oznacza, że w przypadku nabycia/
zbycia nieruchomości stanowiącej grunty rolne zabudowane należy złożyć obydwa formularze, czyli IR-1 i IN-1.
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Nowe pozwolenia na budowę
Coraz więcej osób osiedla się na terenie naszej Gminy. Wskazują na to wydane przez 
Starostę Polkowickiego nowe pozwolenia na budowę. Od dnia 01.01.2020 r. wydano 
35 pozwoleń na budowę, w tym:
     - 16 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych
     -  4 pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych zmieniły swoich właścicieli
     -  2 pozwolenia na budowę sieci infrastruktury
     -  2 pozwolenia na budowę nowych farm fotowoltaicznych oraz 2 zmiany 
           wydanychwcześniej pozwoleń      
                 Judyta Saczka

Już niebawem mieszkańcy naszej 
gminy uzyskają dostęp do szybkiego 
Internetu światłowodowego. 

Wszystko za sprawą współfinansowanego ze 
środków unijnych Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki 
FIBEE I oraz FIBEE IV wybudują otwartą 
sieć światłowodową, która udostępniona 
będzie zarówno lokalnym, jaki i ogólnopol-
skim dostawcom usług światłowodowych 
(Internet i telewizja cyfrowa).
Chcesz pomóc zmienić swoją okolicę? 
Jesteś właścicielem nieruchomości, na 
której zaplanowano przebieg sieci światło-
wodowej lub jej umieszczenie na słupie? 

Wciąż czekamy na deklaracje!
Deklaracje można złożyć w nastę-
pujący sposób:

- osobiście w siedzibie Związku w Po-
lkowicach przy ul. Małej 1, przy wejściu 
znajduje się skrzynka, do której można 
wrzucić wypełnioną deklarację; podob-
ne skrzynki, oznaczone logo ZGZM, są 
dostępne w urzędach gmin Chocianów, 
Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, 
Pęcław, Przemków i Radwanice
- przesłać drogą pocztową na adres Biura 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, 
ul. Mała 1, 59-100 Polkowice
- elektronicznie na skrzynkę podawczą 
funkcjonującą w ramach ePUAP pod 
adresem http://www.epuap.gov.pl (do-
puszczalne formaty plików: .pdf, .doc, 
.docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten 
sposób wymaga posiadania certyfikatu 
kwalifikowanego lub profilu zaufanego.
     
            Jolanta Kozołup

Ważne informacje 
ze Związku 
Gmin Zagłębia 
Miedziowego !

Wyraź na to zgodę i pomóż dotrzeć do 
większej liczby domów w Twojej okolicy.
Wszystkich mieszkańców, którzy chcą 
sprawdzić, czy ich adres jest objęty projektem 
i uzyska dostęp do usług światłowodowych, 
zapraszamy na stronę: getfibre.pl
     
  Jolanta Kozołup

Odpowiednie 
oznakowanie 
pojemników jest 
obowiązkiem 
każdego właściciela 
nieruchomości. 

W Urzędzie Gminy w Radwa-
nicach przy ul. Przemysłowej 
17 w pokoju nr 11 oraz biu-
rze Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego przy ul. Małej 
1 w  Polkowicach można 
odebrać bezpłatne naklejki do 
naklejenia na swoje pojemniki. 
    
      Jolanta Kozołup

Światłowód w twojej okolicy

NAKLEJ NAKLEJKĘ NA POJEMNIK BIO I ODPADY ZMIESZANE
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Powstaną nowe oznakowania pio-
nowe i poziome na ulicach:
Akacjowa, Topolowa, Brzozowa, 
Olchowa,  Cisowa, Wierzbowa, 
Świerkowa, Parkowa, Kasztanowa, 
Klonowa, Modrzewiowa i Dębowa 
w Radwanicach. 

Wprowadzenie docelowej organizacji 
ruchu wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu drogowego 
oraz usprawni ruch pojazdów. Przy ulicy 
Parkowej w Radwanicach zostanie 
wyznaczone miejsce dla osób niepełno-
sprawnych, które ułatwi mieszkańcom 
korzystanie  z  Ośrodka Zdrowia, Policji 

19 czerwca ruszył 7. nabór wniosków w ramach dzia-
łania 9 – „Tworzenie grup producentów i organizacji 
producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-
2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne 
ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 
sierpnia 2020 r.

Nabór wniosków dotyczy przyznania pomocy na tworzenie grup 
producentów i organizacji producentów rolnych. Warto pamiętać, 
że taka forma zrzeszania ułatwia negocjacje cenowe – dotyczy 
to zarówno sprzedaży produktów, jak i zakupu środków do 
produkcji. Podmioty zainteresowane tą formą współpracy będą 
mogły składać wnioski w oddziałach ARiMR do 17 sierpnia.
Kto może złożyć wniosek o wsparcie?
Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych 

Nawet 5 tysięcy zł dofinansowania na 
przydomowe instalacje wodne można 
otrzymać w ramach ministerialnego 
programu, którego celem jest zbie-
ranie i wykorzystywanie wód opado-
wych. Nabór wniosków rozpoczął się  
1 lipca 2020 r. 

Program skierowany jest do właścicieli 
domów jednorodzinnych. Dofinansowanie 
będzie udzielane na montaż takich instalacji 
jak np. zbiornik retencyjny podziemny 
lub nadziemny, oczko wodne, instalacje 

Organizacja ruchu 

Dotacja dla producentów rolnych lub organizacja producentów
uznanych od 1 czerwca 2019 r. na podstawie usta-
wy z 15 września 2000 r. o grupach producentów 
rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób 
fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe lub 
średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się 
również organizacje producentów uznane na podstawie przepi-
sów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków 
rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku 
mleka i przetworów mlecznych.Wsparcia nie może otrzymać 
podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa 
drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.
Szczegółowe informacje można otrzymać w oddziałach regio-
nalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 
oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
                  Rafał Sip

rozsączające czy zbiornik na deszczówkę 
na działce. Przyznane środki będą mogły 
pokryć maksymalnie 80% kosztów budowy 
takiej instalacji. Wnioski o dotację w ramach 
programu „Moja Woda” przyjmują Woje-
wódzkie Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Program będzie 
realizowany w latach 2020-2024. Na jego 
realizację rząd zamierza przeznaczyć około 
100 mln złotych. 
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/
srodki-krajowe/programy-priorytetowe/
moja-woda/

Ruszył nabór wniosków do 
programu „Moja Woda”

Nowe oznakowanie ulic w RadwanicachMiejsce parkingowe przy ul. Parkowej

oraz pobliskich pawilonów. Natomiast 
w miejscowościach Dobromil i Drożyna 
powstaną nowe przystanki autobusowe.

           Jolanta Kozołup
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Alicja i Jerzy Babiarz z rodziną

Józefa i Mieczysław Żygało Krystyna i Władysław LechowiczElżbieta i Zygmunt Babiraccy

Krystyna i Jan Skałeccy z rodziną Elżbieta i Józef Steciąg z rodziną

To właśnie ta piękna okazja była powodem sobotniego spo-
tkania, podczas którego wręczone zostały Medale za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP 
mieszkańcom gminy Radwanice.Prawdziwie zgodne i dobre 
małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe pro-
blemy i  bolączki, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, 
tolerancję oraz wzajemny szacunek.W gronie Szanownych Ju-
bilatów znaleźli się Państwo:
Krystyna i Jan Skałeccy
Elżbieta i Zygmunt Babiraccy 
Alicja i Jerzy Babiarz
Józefa i Mieczysław Żygało
Elżbieta i Józef Steciąg
Krystyna i Władysław Lechowicz
Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko. 
Pod adresem dostojnych Jubilatów skierował słowa uznania 
i podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie oraz 
za piękny przykład dla młodego pokolenia. Oprócz medali zo-
stały także wręczone pamiątkowe listy gratulacyjne, okolicz-
nościowe upominki  i tort. Wzniesiono także toast za zdrowie 
Jubilatów.Wystąpienie Wójta,  zwieńczone zostało słowami 
wiersza:

„Małżeństwo ma czasem dni ciche 
i w myślach na siebie złorzeczy,

lecz każde z nich wtedy ma rację, 
bo jedno drugiemu nie przeczy. 
Dopóki na ciebie się gniewam 

i póki na mnie się złościsz, 
możemy zasypiać spokojnie, 

oboje bronimy miłości.”

DOSTOJNI JUBILACI W SZCZĘŚLIWEJ GMINIE
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, „Złote Gody to rocznica niezwykła, 
tak jak niezwykli są ludzie przeżyli razem 50 lat.
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Janina i Zdzisław Cech Janina i Lesław Nester

100 lat temu, 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojtyła. 
Zanim został papieżem, studiował polonistykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, grywał w przedstawieniach 
teatralnych i pisał wiersze. 

Do seminarium wstąpił w 1942 roku, wtedy też zaczął studio-
wać teologię. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 
roku. Ukończył doktorat, napisał też pracę habilitacyjną, jednak 
Ministerstwo Oświaty odmówiło przyznania mu habilitacji. 
• W 1958 roku został biskupem pomocniczym Krakowa. 

Wtedy też przyjął znane do dziś na całym świecie hasło 
przewodnie swojej posługi: „Totus Tuus” (Cały jestem Twój)

ŻELAŹNI I SZMARAGDOWI JUBILACI 

Od Karola Wojtyły do Jana Pawła II
• W 1964 roku Karol Wojtyła został arcybiskupem metropolitą 

krakowskim, a w 1967 roku nominowano go kardynałem. 
• 16 października 1978 roku został wybrany na papieża 

i przyjął imię Jana Pawła II. 

Był pierwszym papieżem z Polski, pierwszym po 455 latach 
papieżem niebędącym Włochem i najmłodszym papieżem od 
1864 roku. Jan Paweł II był autorem wielu encyklik, listów 
apostolskich, a także książek i wierszy. Charakterystyczną cechą 
jego pontyfikatu były pielgrzymki, a głoszone przez niego nauki 
przyczyniły się do transformacji ustrojowej nie tylko w Polsce, 
ale także w pozostałych państwach bloku wschodniego. Swoją 
aktywność zaczął ograniczać dopiero w ostatnich latach ponty-
fikatu, gdy zmusił go do tego stan zdrowia. Jan Paweł II zmarł 
2  kwietnia 2005 roku, po 26 latach bycia papieżem. 1 maja 2011 
roku Jan Paweł II w rekordowym tempie został beatyfikowany. 
Już 3 lata później, 27 kwietnia 2014 roku zakończył się proces 
jego kanonizacji. Tym samym Papież Jan Paweł II został ogło-
szony świętym Kościoła katolickiego Pierwszą pielgrzymkę 
do Polski Jan Paweł II odbył już w czerwcu 1979, a  ostatnią 
w  sierpniu 2002 roku. Łącznie odwiedził Polskę 9  razy. Za 
każdym razem gromadził wokół siebie tysiące wiernych, a nie-
które z jego homilii i przemówień pamiętane są do dzisiaj. Dwa 
razy odwiedził Dolny Śląsk - w 1983 (Wrocław – Partynice) 
i  1997 r. (Legnica) W naszej gminie stoi pomnik poświęconych 
wielkiemu Papieżowi - Polakowi. Jego imieniem nazywano 
również ulicę w Radwanicach. 
                Marta Zakrzewska

Złoci Jubilaci to nie jedyne pary, 
które świętowały rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego. 

Nasza Gmina może poszczycić się  parą 
z  najdłuższym stażem małżeńskim. 
Państwo Janina i Lesław Nester to Nasi 
„Zelaźni” jubilaci. Przeżyli razem 65 
lat. To bardzo pogodne osoby, dumne 
ze swoich dzieci wnuków i prawnuków. 

Natomiast w dniu 5 czerwca, 55 lat  temu 
przysięgę małżeńską  złożyli Państwo 
Janina i Zdzisław Cech, mieszkańcy miej-
scowości Buczyna. Dzięki  gościnności 
Szanownych Jubilatów mieliśmy okazję  
się spotkać, powspominać ich najmilsze, 
jak i te trudniejsze chwile, które przeżyli 
razem od momentu gdy zdecydowali się 
wspólnie iść przez życie.  
Drodzy Jubilaci, życzymy Wam, aby 

nadchodzące dni, miesiące, lata były 
pełne,  optymizmu i radości. Aby upły-
wały w spokoju, w otoczeniu kochającej 
rodziny, dzieci i wnuków. A zdrowie 
zawsze Wam  dopisywało i dawało siłę 
do dalszego trwania we wspólnej miłości, 
przyjaźni i zaufaniu.
„Prawdziwą miłość poznaje się nie po 
sile, lecz po czasie jej trwania.” Robert 
Browning
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GSK Radwanice Sp. z o.o. informuje, 
że wielu mieszkańców gminy 
Radwanice posiada zaległości 
w  płatnościach za dostawę wody 
i odbiór ścieków. 

Aktualnie rozpoczęła się akcja doręczania 
wezwań do zapłaty za ww. zadłużenia. 
Brak uregulowania wymienionych zadłu-
żeń w wyznaczonym terminie, docelowo 
przyczyni się do odcięcia dostawy wody i 
odbioru ścieków. Zastępczy punktu poboru 
wody wyznaczony zostanie w miejscowo-
ści Radwanice, przy ul. Przemysłowej. 
Dodatkowo sprawa zostanie skierowana 
na drogę postępowania sądowego, a po 
uzyskaniu tytułu wykonawczego wszczęte 
zostanie postępowanie egzekucyjne celem 

ZADŁUŻENIA – UGODY

wyegzekwowania należności dłużnych.
Wszyscy zadłużeni mieszkańcy mają 
możliwość podpisania z Gminną Spółką 
Komunalną Radwanice Sp. z o.o. ugody 
umożliwiającej spłatę długu w uzgodnio-
nych ratach. W przypadku chęci podpi-
sania ugody prosimy o osobisty kontakt 
w siedzibie GSK Radwanice Sp. z o.o. 
– Kłębanowice 9A. 

Jednym z zadań GSK Radwa-
nice Sp. z o.o. jest utrzymanie 
czystości ulic, placów i parków. 

W tym celu zakupiona została zamiatarka, 
która rozpoczęła już pracę i wkrótce pojawi 
się na ulicach wszystkich miejscowości 
Gminy Radwanice. Dbamy o to, aby 
utrzymanie ulic w optymalnym stanie, 
było nie tylko kwestią estetyczną, ale 
również przyczyniło się do bezpieczeństwa 
pieszych i kierowców.

SAMODZIELNE ODCZYTY WODOMIERZY I E-FAKTURY

W związku z sytuacją COVID - 19 jaką mieliśmy w Polsce i niestety nadal mamy, GSK 
Radwanice Sp. z o.o. w dalszym ciągu  zachęca do samodzielnych odczytów wodo-
mierzy i przekazywania do spółki ich wskazań telefonicznie lub drogą elektroniczną. 
Ta forma przekazywania stanu liczników sprawdziła się w 100 procentach, za co 
niezmiernie Wam dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę! 

telefon: 76 831 01 83
SMS: 668 204 193

e-mail: biuro@gsk.radwanice.pl

Bardzo dobra praktyką okazało się przesyłanie faktur droga mailową. Z każdym 
dniem zyskuje ona coraz więcej nowych zwolenników, za co również dziękujemy!
Przypominamy, że oświadczenia dostępne są w biurze GSK Radwanice lub na naszej 
stronie internetowej http://www.gsk.radwanice.pl/

DBAMY 
O CZYSTOŚĆ 
ULIC
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USŁUGA KOSZENIA 
TRAWY

UTRZYMANIE PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY

Masz już dosyć koszenia 
trawy? Nie masz na to 
czasu lub siły? 
Zleć to nam!

GSK Radwanice Sp. z o.o. 
wprowadza nową usługę – 
koszenie trawy na prywatnych 
posesjach. Usługa wyceniania 
jest na podstawie wizji lokalnej 
i oceny wielkości powierzchni 
koszonej, wysokości trawy 
oraz zanieczyszczeń. Gorąco 
zachęcamy do skorzystania 
z oferty. 

Więcej szczegółów 
tel. 76 831 01 83

Jednym z priorytetów GSK Radwanice Sp. z o.o. jest utrzymanie 
porządków na terenie gminy. 

Potrzebujesz trochę gotówki, masz dużo 
wolnego czasu, lubisz aktywny tryb życia? 
Ta informacja jest właśnie dla Ciebie!

SZUKAJCIE NAS 
NA FACEBOOKU

Chcąc być bliżej mieszkańców GSK Radwanice Sp. z o.o. 
założyła profil na Facebook’u.

https://www.facebook.com/gskradwanice/

Profil na Fb umożliwi mieszkańcom dostęp do najważniejszych 
informacji oraz ciekawostek.

Zachęcamy do polubienia naszego profilu. 

W celu sprawnej realizacji 
wiążących się z tym zadań 
spółka zakupiła samochód 
dostawczy. Służy on nie tyl-
ko do codziennej pracy, ale 
również zakup ten przyczynił 
się do owocnej współpracy 
z jednostkami gminy m. in. 
w ramach współpracy z GOPS 
w Radwanicach – przewozimy 
żywność z Caritas Diecezji 
Legnickiej, sprzęt gospodar-
stwa domowego, drewno na 
opał dla potrzebujących. 

POSZUKUJEMY CHĘTNYCH 
DO ODBYCIA STAŻU W GSK 

RADWANICE SP. Z O.O.

Poszukujemy chętnych do odbycia  
3 - miesięcznego stażu 

w GSK Radwanice Sp. z o.o.

Więcej informacji 
 tel. 76 831 01 83
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Pożar w Nowej Kuźni
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CEMENTARZE KOMUNALNE
GSK Radwanice Sp. z o. o. 
zarządza trzema cmentarzami 
komunalnymi znajdującymi się 
w Jakubowie, Łagoszowie 
Wielkim i Sieroszowicach.

W celu ułatwienia dostępu do wszystkich 
ważnych informacji spółka zakupiła ga-
bloty a w nich zamieszczony został m.in. 
regulamin cmenatrza, cennik opłat, nr 
kontaktowy. Istnieje również możliwość 
zamieszczania nakrologów. 

Utrzymanie cmentarzy komunalnych w należytym porządku to tylko jedno z zadań 
spółki. Chcąc poszerzyć zakres usług już wkrótce wprowadzona zostanie dodatkowa 
odpłatna usługa sprzątania i czyszczenia grobów. Będzie to wygodne rozwiązanie dla 
osób starszych czy chorych, dla tych, którzy są daleko lub dla tych, którzy najzwyczaj-
niej nie mają czasu, aby udać się na cmentarz i uporządkować grób lub wokół niego.
Dodatkowo możemy również zapalić znicz czy położyć kwiaty. Wszystko to zostanie 
udokumentowane fotograficznie (przed i po) i przesłane do zlecającego usługę.

Cennik ww. usług już wkrótce będzie można znaleźć na stronie ww.gsk.radwanice.
pl, facebook’u https://www.facebook.com/gskradwanice/ oraz wśród informacji 
zamieszczonych w gablotach znajdujących się przy cmentarzach. 

Wypalanie traw szkodzi - od lat 
alarmują ekolodzy, naukowcy, stra-
żacy, a mimo to wiosną i jesienią 
każdego roku słyszymy o licznych 
pożarach łąk, pastwisk, nieużytków 
i trzcinowisk, które zostały świado-
mie wywołane przez ludzi.

Wypalanie traw często związane jest 
z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego 
odrostu trawy. W świadomości zachował 
się bowiem mit, że wypalanie traw i pozo-
stałości roślinnych poprawi żyzność gleby, 
zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny 
plon siana. Nic bardziej mylnego. Wypa-
lenie wierzchniej warstwy gleby pociąga 

W związku z prowadzoną przez GSK Radwa-
nice Sp. z o.o. inwentaryzacją cmentarzy, 
prosimy mieszkańców Gminy Radwanice, 
którzy dokonali rezerwacji miejsc na cmenta-
rzach o kontakt z biurem GSK Radwanice  
Sp. z o.o., celem potwierdzenia miejsca 
rezerwacji (tel. 76 831 01 83).

INFORMACJA DLA 
REZERWUJĄCYCH 
MIEJSCA NA 
CMENTARZACH

SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE 
POMNIKÓW

Wypalanie traw
za sobą obniżenie jej wartości użytkowej 
nawet na kilka lat. Zahamowane zostają 
naturalne procesy rozkładu pozostałości 
roślinnych, dzięki którym tworzy się 
urodzajna warstwa gleby. Wysoka tem-
peratura niszczy roślinność, powoduje 
degradację gleby i  stanowi poważne 
zagrożenie dla zwierząt. Największy pożar 
w gminie Radwanice w wyniku podpalenia 
miał miejsce w okolicach Nowej Kuźni 
6 kwietnia br. Z ogniem walczyło tam 21 
zastępów straży pożarnej. Spłonęło ponad 
40 hektarów nieużytków oraz pół hektara 
znajdującego się w pobliżu lasu. Akcja 
gaśnicza trwała wiele godzin. W akcję 
ratowniczą włączyły się jednostki strażackie 

z powiatu polkowickiego oraz samoloty 
gaśnicze z kilku leśnych baz lotniczych.
W 2020 r. strażacy z jednostek OSP w  gmi-
nie Radwanice wyjeżdżali aż 18 razy do 
wezwań dotyczących pożarów. Z czego 
większość miała miejsce w kwietniu i była 
związana z pożarami w okolicach Nowej 
Kuźni, Nowego Dworu i Teodorowa. Mimo 
licznych ostrzeżeń osoby wypalające tra-
wy wydają się nieświadome szkód, które 
wyrządzają przyrodzie i zagrożenia jakie 
sprowadzają na ludzi.

Art. 82 §  4. z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks Wykroczeń:

„Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości 
roślinne na polach w odległości mniejszej 
niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na 
pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów 
bądź w sposób powodujący zakłócenia w 
ruchu drogowym, a także bez zapewnie-
nia stałego nadzoru miejsca wypalania, 
podlega karze aresztu, grzywny albo 
karze nagany”. Przypomnijmy, że kara za 
podpalenia to grzywna do 5 tys. zł oraz 
do 8 lat więzienia.
       Marta Zakrzewska
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Chrońmy owady zapylające

Akcja „Pomóc chcemy, więc szyjemy” 

Owadopylność. Jest to zoogamiczny 
sposób zapylania kwiatów, czyli 
poprzez owady przenoszące pyłek.

Są to tzw. owady zapylające. Charakte-
ryzuje je aparat gębowy typu ssącego, 
dzięki któremu zwierzęta przystosowane 
są do spożywania  pokarmów jak nektar 
oraz pył kwiatów. Kwiaty dzięki elemen-
tom swojego przystosowania do bycia 
zapylonym, m. in.  barwnym płatkom, 
zapachu okwiatu, ukrytym miodniku, 
produkowaniu dużej ilości pyłku o dużych 
ziarnach, bogatych w substancje odżywcze, 
zwabiają do siebie te owady. Pomimo, że 
zazwyczaj z zapylaniem barwnych kwia-
tów kojarzone są pszczoły, to nie są one 
jedynymi odpowiedzialnymi za to zjawisko 
stworzeniami. Bardzo ważną rolę w całym 
procesie odgrywają inne owady tj. muchy, 
chrząszcze, osy, motyle dzienne i nocne, 

mrówki, biedronki, trzmiele, murarki, 
błonkówki i muchówki.W maju ubiegłego 
roku w m. Łagoszów Wielki maiło miejsce 
zdarzenie w wyniku którego podtruciu lub 
całkowitemu obumarciu uległy pszczoły z 
kilkunastu uli. W interwencji na miejscu, 
która odbyła się na wniosek pszczelarza, 
brali udział policjanci, przedstawiciel urzędu 
gminy i Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Polkowicach, oraz Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Lubina. 
Z uwagi na bardzo zimne i deszczowe 
dni poprzedzające to zdarzanie, podczas 
interwencji wydawało się ,że to była 

przyczyna opadania pszczół na trawę 
na terenie nieruchomości gdzie znajdują 
się ule. Nie stwierdzono również chorób 
mogących spowodować padnięcia pszczół. 
Pobrano jednak próbki martwych pszczół 
i wysłano do badania do Państwowego 
instytutu Weterynaryjnego w Puławach pod 
kątem zatrucia pestycydami. Otrzymano 
wyniki potwierdzające zatrucie pszczół 
pestycydami. Apelujemy do rolników 
aby wykonywali zabiegi pestycydami, 
ale i innymi środkami ochrony roślin 
zgodne z zasadami, tak by nie robić szkody 
pszczelarzom ale i sobie, bo bez owadów 
zapylających plony roślin uprawnych będą 
na pewno niższe. 
         Rafał Sip

Nadszedł czas , aby opowiedzieć 
Wam historię – historię, którą na-
pisało życie.

Całkiem niedawno temu w zaciszach 
domowych, no może nie do końca, bo 
wśród stukotu maszyn do szycia, działy 
się wielkie rzeczy. A wszystko zaczęło się 
tak:Pewnego dnia pomyślałam, że warto 
również w naszej gminie zorganizować 
akcję szycia maseczek. Pierwszą osobą, 
która przyszła mi na myśl była Anna Ra-
chwalska, ponieważ wiedziałam, że ma 
doświadczenie w tej materii. Zadzwoniłam 
i zapytałam, co myśli o takiej akcji. Usły-
szałam, że nie ma się nad czym zastanawiać, 
tylko działać. P. Ania zamówiła niezbędne 
materiały i akcja ruszyła, bo pod wpisem 
na fb z pytaniem o pomoc pojawiło się 
mnóstwo pozytywnych komentarzy. 
11 domów zamieniło się w pracownie 
krawieckie. Niektórym nie było lekko. 
Pierwsze spotkanie z maszyną do szycia 
zaliczyły: Martyna Sioma, Joanna Tryler 
i Katarzyna Stefan . Brawo dziewczyny! 

Były też z nami mistrzynie, które „szyły 
i szły jak burza”: Renata Kołodziej, 
Małgorzata Stępień, Katarzyna Kostek, 
Barbara Pejko, Marlena Wilk, Bożena 
Ściernicka, Małgorzata Fiodor. Wspólne 
szycie łączyło pokolenia. Przykładem 
są: Lidia Konieczna, Jolanta Mikiele-
wicz, Agnieszka Jackowska i Zuzanna 
Mikielewicz-Górkiewicz. Szyły mamy, 
które musiały znaleźć czas pomiędzy 
gotowaniem a zdalnym nauczaniem: Anna 
Rachwalska, Agata Juda i Kamila Musiał. 
Zaangażowane były całe rodziny. Tu warto 
wspomnieć o p. Bolesławie Ściernickim, 

który zgłosił do akcji żonę Bożenę i dzielnie 
jej towarzyszył. Uszyliśmy 750 maseczek 
dla seniorów 65+ z gminy Radwanice. 
Serdecznie dziękuję wszystkim szyjącym 
paniom. Gorące podziękowania kieruję do 
tych, którzy pomogli w dystrybucji mase-
czek, a są to Sołtysi, OSP Buczyna, OSP 
Łagoszów Wielki, GOPS w Radwanicach, 
radna gminy Radwanice p. Karolina Żyta 
i najmłodsza wolontariuszka Liliana wraz 
z mamą Martyną. Dziękuję p. Ewie Flak 
za to, że wraz ze mną wsparła tę akcję 
finansowo. Ta historia zdarzyła się u nas 
– w gminie Radwanice. Jest dowodem 
na to, że w trudnych chwilach możemy 
na siebie liczyć.
   Izabela Jokiel

Wyniki pobranych próbek
W badanych próbkach stwierdzono

- Acetamipryd: 0,001 mg/kg [E]
- Chloropiryfos: 0.016 +/-0,008 mg/kg [E]

- Deltametryna: 21.0 mg/kg [N]
- Fipronil: 0,002+/- 0,001 mg/kg [E]

- Permetryna: (suma izomerów): 0,008 +/- 0,004 mg/kg [E]
- Tiaklopryd: 0,003 +/- 0,001 mg/kg [E]

Wykryte związki to substancje aktywne środków ochrony 
roślin, które mogły być przyczyną zatrucia pszczół
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Świadczenie wychowawcze 500+

1. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można składać online 
od 1 lutego 2021 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 kwietnia 2021 
r. drogą tradycyjną w GOPS Radwanice

2. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 luty 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone naj-

później do dnia 30 czerwca 2021 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej 

do dnia 31 lipca 2021 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie 

za czerwiec, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
• Złożenie wniosku w okresie od lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od 

lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie 

od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Świadczenia Rodzinne

1. Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 będzie można 
składać online od 1 lipca 2020 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), 
a od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną w GOPS Radwanice.

2. Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest na okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października roku następnego.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone 

najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 września 2020 r. do 31 października 2020 r.  oznacza, że świadczenie zostanie wy-

płacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 listopada  2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone 

najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

1. Wnioski o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 będzie można 
składać online od 1 lipca 2020 r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), 
a od 1 sierpnia 2020 r. drogą tradycyjną w GOPS Radwanice.

2. Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku 
następnego.

• Złożenie wniosku w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. oznacza, że świadczenie za październik zostanie 
wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2020 r.

• Złożenie wniosku w okresie od 1 września 2020 r. do 30 września 2020 r.  oznacza, że świadczenie za październik 
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.

• Złożenie wniosku w okresie od 1 października  2020 r. do 31 października 2020 r. oznacza, że świadczenie zostanie 
wypłacone najpóźniej do 31 grudnia.

• Złożenie wniosku w okresie od 1 listopada  2020 r. do 30 listopada 2020 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone 
najpóźniej do 31 stycznia następnego roku.

• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia  2020 r. do 31 stycznia  2021 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone 
najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.

OKRESY ŚWIADCZENIOWE 
I TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
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Jednorazowe świadczenie z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego „Dobry Start”

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca 2020r. przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez 
bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2020r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej)w GOPS Radwanice. Wniosek 
należy złożyć do 30 listopada 2020r.

Wniosek można złożyć w ośrodku pomocy społecznej. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej 
są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie 
złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy 
od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie 
przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.
                    GOPS

Informujemy, że w ramach programu 
PROGRAMU FEAD 2014-2020 z po-
mocy żywnościowej od 1 stycznia 
do 26 maja skorzystało 128 osób. 

W sumie pracownicy socjalni oraz wo-
lontariusze wydali 5600 kg żywności.

Cel Programu to udzielenie wsparcia 
osobom doświadczającym najgłębszych 
form ubóstwa poprzez udostępnienie 
pomocy żywnościowej w formie paczek 
lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej 
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej, czyli dochód nieprzekra-
czający 200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy 
społecznej (tj. 701 zł).
- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, 
czyli dochód nieprzekraczający 200% 
kryterium dochodowego uprawniające-
go do korzystania z pomocy społecznej  
(tj. 528 zł).
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy 
zgłosić się do właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania ośrodka pomocy 
społecznej (OPS) lub do organizacji 

partnerskiej wydającej żywność w celu 
zakwalifikowania do odbioru żywności.
Osoby potrzebujące otrzymują artyku-
ły: warzywne i owocowe, skrobiowe, 
mleczne, mięsne, a także cukier i olej. 
Osoby potrzebujące mogą także skorzystać 
z  bezpłatnych szkoleń lub warsztatów 
dotyczących m.in. przygotowywania 
posiłków, dietetyki oraz zdrowego odży-
wiania, sprawnego zarządzania budżetem 
domowym, zapobiegania marnowaniu 
żywności w celu zwiększenia samodziel-
ności i włączenia społecznego.
W transporcie oraz rozładunku żywno-
ści pomagali: Volkswagen Polkowice, 
Gminna Spółka Komunalna Radwanice, 
dzielnicowi z Radwanic. 
  Dziękujemy za wsparcie.

INFORMACJA

BUCZYNA JAKUBOWSKA
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Pomoc dla osób niepełnosprawnych 
w dobie 
koronawirusa

Od  22 kwietnia 2020 r. otwarty jest ponownie punkt  
konsultacyjny dla osób uzależnionych.

 Spotkania  odbywają się indywidualnie w dniach: poniedziałek 
od 17.00 – 20.00, środa od 14.00 – 18.00 ul. Szkolna 5 A (przy 
budynku GOK) PORADY SĄ BEZPŁATNE  

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom związanym 
z obecną sytuacją z COVID-19 umożliwiamy Wam konsultacje 
telefoniczne:
• dla osób uzależnionych od alkoholu 
• dla osób współuzależnionych, członków rodzin osób 

uzależnionych
Dyżur telefoniczny pełni Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewodni-
cząca Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie pod tel. 516 912 209

Pomoc udzielana jest osobom nie-
pełnosprawnym, które na skutek wy-
stąpienia zagrożenia epidemicznego 
oraz stanu epidemii w czasie od 9 
marca do 4 wrzenia 2020 r. utraciły 
możliwość korzystania – przez co 
najmniej 5 kolejnych następujących 
po sobie dni roboczych – z opieki 
świadczonej w placówce rehabili-
tacyjnej. 

Punkt 
konsultacyjny

Zgłoś przemoc

To dofinansowanie kosztów związanych 
z zapewnieniem opieki w warunkach do-
mowych w wysokości 500 zł miesięcznie. 
Pomoc udzielana będzie w ramach progra-
mu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych cho-
robami zakaźnymi” Program realizowany 
jest przez Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc 
w  wysokości 500 zł miesięcznie na jedną 
osobę niepełnosprawną przydzielana jest 
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Co 
ważne, w każdym z miesięcy wykazanych 
we wniosku musi wystąpić brak możli-

wości korzystania z opieki w placówce 
rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 
5 kolejnych następujących po sobie dni 
roboczych. 
Kto może otrzymać wsparcie?
Wsparcie skierowane jest do osób niepeł-
nosprawnych, które są:
• uczestnikami warsztatów terapii 

zajęciowej
• uczestnikami środowiskowych domów 

samopomocy
• podopiecznymi dziennych domów 

pomocy społecznej
• podopiecznymi placówek rehabi-

litacyjnych, których działalność 
finansowana jest ze środków PFRON 

• uczestnikami programów zatwierdzo-
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nych przez Radę Nadzorcza PFRON 
i w ramach tych programów korzy-
stają ze wsparcia udzielanego przez 
placówki rehabilitacyjne

• ełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) 
uczestnikami zajęć rewalidacyjno
-wychowawczych (organizowanych 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej) dla 
dzieci i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu głębokim

• pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) 
wychowankami specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych oraz spe-
cjalnych ośrodków wychowawczych, 
funkcjonujących na podstawie ustawy 
Prawo oświatowe

• Jak złożyć wniosek?
Wnioski należy składać poprzez System 
Obsługi Wsparcia finansowanego ze środ-
ków PFRON (system SOW). W przypadku 
braku możliwości skorzystania z Systemu 
SOW dopuszczalny jest inny sposób 
złożenia wniosku (np. elektronicznie, 
drogą pocztową lub osobiście). W takim 
przypadku wzór wniosku należy pobrać 
ze strony Funduszu. – Zachęcamy do 

składania wniosków przez system SOW, to 
dzisiaj najbezpieczniejsze rozwiązanie. Co 
ważne, nie trzeba mieć profilu zaufanego 
lub podpisu elektronicznego – wystarczy 
założyć konto w systemie. Dzięki SOW 
możliwe jest załatwienie sprawy bez wy-
chodzenia z domu na każdym jej etapie:
• wypełnienie i złożenie wniosku
• dokonanie ewentualnych uzupełnień
• uzyskanie informacji o przyznaniu 

dofinansowania
Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, 

można złożyć elektroniczny wniosek 
przez Internet również w dzień wolny 
od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni 
w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko 
zdalnie. W imieniu osób niepełnoletnich 
oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub 
całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić 
opiekunowie prawni tych osób.
Ważne terminy! Przyjmowanie wniosków 
rozpoczął się od 10 kwietnia br. Można je 
składać w trybie ciągłym, ale nie później 
niż do 4 września br. 

Zbieranie nakrętek to wciąż jedna 
z najpopularniejszych akcji charytatyw-
no-ekologicznych polegająca na łączeniu 
przyjemnego z pożytecznym. Plastik tego 
rodzaju jest cennym surowcem, który 
przekazany do skupu pozwala zdobyć 
środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
lub sfinansowanie leczenia dla najbardziej 
potrzebujących. Na terenie naszej gminy 
również prowadzona jest akcja zbierania 
nakrętek, w którą włączyły się: Zespół 
Szkolno – Przedszkolny, Szkoła w Buczy-
nie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
TPD Radwanice, Urząd Gminy i osoby 

prywatne. Zbieramy dla Franka z Głogowa 
oraz dla Jakuba i Tomka z Przemkowa. 
W gminie Radwanice jest nas wielu i na-
krętek wystarczy, aby pomóc Frankowi 
i tym dzielnym maluchom. Zatem ZBIE-
RAMY NAKRĘTKI I POMAGAMY! 
Pojemnik na nakrętki znajduje się przy 
Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Radwanicach. Stąd prośba do poten-
cjalnych darczyńców o wsparcie dla 
naszej akcji nakrętkowej. Liczy się każda, 
nawet najmniejsza pomoc. Wierzymy, 
że wspólnymi siłami uda nam się choć 
trochę pomóc.

W trakcie realizacji jest druga edycja 
Gminnego Programu Opieki nad 
Zabytkami dla Gminy Radwanice 
na lata 2020-2023. 

Nowe założenia programowe - nowe 
priorytety w zakresie ochrony i opieki 
dziedzictwa kulturowego gminy. Nowe 
zadania mające na celu polepszenie 
ogólnej sytuacji obiektów zabytkowych, 
jak i mieszkańców gminy. Program to  
strategiczny dokument w zakresie ochrony 
zabytków, który ma na celu poprawę stanu 
zabytków z terenu gminy.

Gminny 
Program 
Opieki nad 
zabytkami
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Jak powinnam się zwracać do duchow-
nego prawosławnego ksiądz czy pop?

Proszę księdza po prostu. Słowo „pop” 
powstało ono w czasach, kiedy rządzili 
komuniści. Stworzyli w Związku Radziec-
kim takie obraźliwe określenie księdza. 
Rzeczywiście jest to dość potoczne okre-
ślenie, które się utarło. Występowało ono 
często w mediach. Nie powinno się tak 
mówić, gdyż słowo „pop” jest poniżające. 
Powiedzieć „pop” do księdza prawo-
sławnego to tak jak w religii katolickiej 
powiedzieć „klecho”.

Czy mógłby ksiądz przybliżyć nam 
historię tutejszej parafii prawosławnej?
Prawosławie na tych ziemiach pojawiło 
się w momencie akcji „Wisła” w 1947 
roku, kiedy Łemkowie zostali przymuso-
wo wywiezieni z gór Beskidu na tereny 
odzyskane. W większości pochodzili oni 
z Bielicznej, Izb, Brunary, Czarnej, Klim-
kówki, Binczarowej, Wysowej i Florynki. 
Od tej pory zaczęło się liczyć to życie 
prawosławne. Wiadomo każdy człowiek 

poszukuje Boga, kontaktu z wspólnotą 
wiary. Wtedy pierwsze nabożeństwo w 
Buczynie zostało odprawione w prywatnym 
mieszkaniu na św. Dymitra 8 listopada 
1947 roku. Obecna świątynia była ewan-
gelicka, datowana na wiek XVII. Po II 
wojnie światowej, po wyjeździe Niemców, 
Państwo zasugerowało przejęcie świątyni. 
Społeczność prawosławna zgodziła się 
przejąć świątynię i w miarę swoich sił 
oraz zasobności odremontowali, co trwało 
dość długo. Wzmianka jest, że w 1962 
poświęcono częściowo odremontowaną 
świątynię, którą z czasem społeczność 
przystosowała do kultu religii prawosław-
nej.  Od tamtej pory prawosławie istnieje 
w gminie Radwanice.

W jakim języku odbywają się msze?
Nabożeństwa sprawowane są w języku 
cerkiewno-słowiańskim, jest to stary 
słowiański język, którym posługiwali 
się ludzie na tym terenie. W IX wieku 
na Morawy przybyli Cyryli i Metody, 
którzy dostosowali alfabet do języka 
tych ludzi. Historia mówi, że św. Cyryl 

dostał ten alfabet od Boga, który mówi 
„idź głoś właśnie w tym języku”. Jest 
pierwszym językiem narodowym. To 
jest nasza tradycja, historia. Natomiast 
kazania staram się wygłaszać w języku 
łemkowskim, chociaż nim nie jestem, 
gdyż pochodzę z Podlasia.  

Jak to się stało, że podjął ksiądz decyzję 
o zostaniu duchownym?
Z samego początku nie interesowałem 
się Cerkwią, dopiero św. pamięci babcia 
od strony mamy zabierała mnie często na 
nabożeństwa do cerkwi, z która byliśmy 
związani. Proboszcz można powiedzieć 
mnie wypatrzył, że jestem dość często 
w  Cerkwi. Później zostałem ministrantem, 
u nas się mówi prysłużnik, miałem wtedy 
ok. 11 lat i od tamtej pory tak się zaczęło. 
Wszystkie nabożeństwa w Cerkwii mają 
takiego ducha, że człowiek zapomina o 
tym świecie, odrywa się całkowicie.

Nigdy ksiądz nie zwątpił?
Nie miałem nawet takich myśli, żeby 
całkowicie zrezygnować, odejść, że to nie 

 ks. ihumen Jerzy Omelianiuk

W roli głównej…



31

URZĄD

jest dla mnie. Wtedy zmienił się system, 
wcześniej było, że po szkole podstawowej 
idzie się do seminarium, a teraz trzeba 
mieć maturę. Musiałem pójść do szkoły 
średniej, zdałem maturę, następnie posze-
dłem na akademię chrześcijańską- teologię  
i tam już 5 lat.  

Ciężka droga nauki….
Tak, ale nie trzeba się poddawać, są 
wzloty i upadki. Były takie momenty, 
raczej nie zwątpienia, ale tego czy dam 
radę. Najważniejsze jest to, aby nie upaść 
i nie popaść w rozpacz. Jeśli wpadniemy 
w taką rozpacz, że nie ma już wyjścia, to 
wtedy całkowicie odetniemy się od tego. 
Bóg nie będzie nas rozliczał z naszych 
upadków tylko niepowstań. 

Jak ksiądz trafił tutaj na parafię?
Był to wielki przypadek. Kiedy skończyłem 
kierunek teologiczny i obroniłem magistra, 
nie wiedząc czy mam zrobić jeszcze jeden 
kierunek, który tak chciałem zrobić, posze-
dłem na pedagogikę. W ten czas arcybiskup 
św. pamięci Jeremiasz powiedział: „semestr 
ci się skończył i  nie masz co do roboty 
to przyjeżdżaj do mnie”. Spakowałem się 
i przyjechałam.  Nie wiadomo co mnie 
tutaj czeka. Przyjechałem w 2006 roku 
jako świecka osoba. Początkowo byłem 
w Zielonej Górze następnie w Jeleniej 
Górze. Później zostałem oddelegowany 
tutaj. Arcybiskup Władyka Jeremiasz za-
proponował, oczywiście na moją prośbę, że 
mnie wyświęci – rukopołożenie. 18 marca 
2007 roku zostałem kapłanem, a  owołany 
na proboszcza 1 listopada 2007 r.  
I jest się proboszczem do czasu…
W kościele prawosławnym nie ma wy-
znaczonych lat kadencji, albo na własne 
żądanie, albo musiałoby coś się wydarzyć 
aby ksiądz został zwolniony z parafii.
A jak się tutaj żyje…  
Przyjeżdżając tutaj byłem mile zaskoczony, 
że jest współpraca i życzliwość, można 
powiedzieć, że tak normalnie. Nie było 
większych problemów, z każdej strony 
od ludzi czuje się taką dobroć. Są pytania 
typu: jak tam w Cerkwi, jak się modlicie, 
czy uznajecie Matkę Boską itp. to jest 
zrozumiałe. Tak samo jakbym ja zaszedł 
do kościoła katolickiego i zadał pytanie, 
a dlaczego tak jest. Kto pyta nie błądzi.
 
Różnic jest pewnie całe mnóstwo, takie 
większe różnice między katolicyzmem 
a prawosławiem?
Wiadomo są, to różnice dogmatyczne. 
Pierwszy taki najważniejszy jest pocho-

dzenie Ducha Św., gdzie u nas pochodzi 
od Ojca przez Syna, posłany w świat, to 
jest znacząca różnica. Jeszcze prymat 
papieski, niepokalanie poczęcie, czy 
grzech pierworodny.
A obrzędy…
Chociaż jadąc na zachód Europy czy do 
Ameryki to są parafie prawosławne, które 
używają liturgii rzymskiej. Są oczywiście 
pewne zasady, przepisy co można, a co nie 
można zrobić. Dość często jest, jeśli ktoś 
przychodzi z zewnątrz, kto nie obcował 
z prawosławiem, to dla niego jest albo 
zbyt teatralne, albo po co oni to wszystko 
robią. W kościele katolickim wszystko 
jest uproszczone, okrojone – ksiądz 
mówi, chór odpowiada i nic się nie dzieje.  
U nas każdy gest kapłana, wyjście czy 
wejście symbolizują. Trochę ciężko mi tak 
opowiadać, co innego jeśli przykładowo 
byśmy byli na liturgii, to wtenczas bym 
omawiał, co jest po kolei, dlaczego to 
się dzieje tak a nie inaczej, teraz to może 
być abstrakcja.
Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć jak wygląda 
liturgia w kościele prawosławnym to…
Nie jest zabronione, oczywiście może 
przyjść na mszę, w każdą niedzielę o 10.00.
 
Zapytam oczywiście o krzyż i co oznacza 
ukośna poprzeczka
Poprzeczka ukośna, to wcześniej była 
prosta jako podnóżek dla Pana Jezusa. 
Następnie Ojcowie zmienili na  ukośną. 
Jak wiemy z Nowego Testamentu, że  po 

lewej i po prawej stronie Chrystusa byli 
ukrzyżowani rozbójnicy. Ten po prawej 
stronie przyznał się do swojej winy, Pan 
Jezus wspomniał za nim, poszedł do nieba,  
a ten po lewej złorzeczył i poszedł do piekła.
Prawosławni księża mogą zakładać 
rodziny. Tak. Kandydat, który chce zo-
stać księdzem musi wstąpić w związek 
małżeński. 
Czyli jest to obowiązek…
Tak, jest to obowiązek. Cerkiew prawo-
sławna dopuszcza celibat, chociaż nie 
jest rekomendowany, gdyż jest tylko 
w zakonie, klasztorze. Ja jestem akurat 
zakonnikiem, przyjąłem postrzyżyny 
mnisze i od roku jestem tzw. ihumenem 
(II stopień w hierarchii zakonnej). To 
pomaga unormalizować życie. Cerkiew 
daje wybór czy życie rodzinne czy w celi-
bacie. Ksiądz mający rodzinę to wzór do 
naśladowania. Sfera duchowa przekłada 
się na sferę cielesną.

Ksiądz nie chciał zmienić zdania i za-
łożyć jednak rodzinę?
Nie, ten stan zakonny był zawsze moim 
powołaniem. Kiedyś jak z mamą rozma-
wiałem to się zdziwiła, ale stwierdziła, 
że jest to twój wybór. Nikt nie próbował 
mnie zniechęcić. Każdy musi się odnaleźć 
w tym do czego został powołany i robić 
to z pasją. 

Dziękuję za rozmowę   
             Elżbieta Łucka
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Państwo Gąska ze Strogoborzyc są 
właścicielami dwóch psów rasy Czar-
ny terier rosyjski. Mentor i Czarek, 
bo tak nazywają się te psy, to oczka 
w głowie pani Ewy i pana Piotra.
 
Mentor skradł serca swoich właścicieli 
4 lata temu, natomiast Czarek dołączył 
do rodziny dwa lata temu.  Od momentu 
pojawienia się pierwszego psa państwo 
Gąska stali się pasjonatami rasy Czarny 
terier rosyjski. Rasa powstała na przełomie 
lat 40 i 50 XX w. drogą selekcji potom-
stwa z ras rotweileów, airedale terierów, 
nowofundlandów i sznaucerów olbrzymów.
Psy nieoficjalnie nazywane są „psami 
Stalina” ze względu na rozpoczęcie prac 
nad wyhodowaniem tej rasy w okresie 
stalinowskim. Hodowla początkowo 
nadzorowana była przez kynologów 
z wojskowego ośrodka hodowli i szkolenia 
Czerwona Gwiazda pod Moskwą. Celem 
twórców było uzyskanie dużego, silnego 
psa, dającego się układać. Rasa czarny 
terier rosyjski uznana została przez FCI 
w 1984 roku. Czarek i Mentor to pewne 
siebie psy, w każdej sytuacji opanowane, 
pełne godności. Są nieufne wobec obcych. 
Cechuje je szybka reakcja obronna. Są 
to psy przyjaźnie nastawione, niezwykle 
wytrzymałe i zrównoważone. Jeśli ktoś 
miał kontakt z Czernyszem, jest pod 
jego ogromnym wrażeniem. Czasami 
wystarczy tylko jedno spotkanie i ludzie 
decydują się na posiadanie takiego psa. 
Najczęściej jest to miłość do końca życia. 
One są jak tatuaż – masz jednego i zaraz 
chcesz drugiego – mówi pani Ewa.Świetnie 
wyczuwają ludzkie intencje, doskonale 
zapamiętują zarówno przyjaciół, jak 
i wrogów. Właściciele mówią o nich, że 
potrafią kochać całym sercem i równie 
mocno się uprzedzić, jeśli mają ku temu 
powody.Rasa bardzo wyjątkowa, warta 
poświęcenia jej uwagi i części swojego 
życia. Psy potrzebują stałego kontaktu 
z człowiekiem. Wymagają również konse-
kwentnego wychowania z jasno określo-
nymi zasadami, które będą przestrzegane. 
- Jeżeli ktoś ma styczność z tymi psami, 
to później już nie chce innego - podkreśla 
właścicielka.Co roku państwo Gąska wraz 
ze swoimi pupilami jeżdżą na zloty miło-
śników czarnych terierów rosyjskich do 
Szklarskiej Poręby. To doskonała okazja 
na wymianę doświadczeń, podzielenie się 
wiedzą. Pomimo swoich gabarytów psy 

są bardzo przyjaźnie nastawione. Czarny 
terier nie nadaje się dla każdego. Wymaga 
cierpliwego, odpowiedzialnego i dyspo-
nującego czasem właściciela. Potrzebuje 
również pracochłonnej i systematycznej 
pielęgnacji, takiej jak: strzyżenie, kąpa-
nie, czesanie, prawidłowe odżywianie.
Czarne teriery rosyjskie to nie tylko psy 
o imponującym wyglądzie, to także psy 
o niebywałej inteligencji i unikatowym 
sposobie bycia. Nie ma się co dziwić, że 
pani Ewa i Pan Piotr  zdecydowali się na 

posiadanie takich pięknych psów. Właściciele 
czarnych terierów potwierdzają, że z tych 
brązowych oczu można wyczytać emocje 
i w zasadzie porozumieć się z psami bez 
używania słów.  Każdy z psów to wiel-
kie pokłady psiej inteligencji. Życzymy 
pani Ewie i panu Piotrowi dużo radości 
z posiadania tak przepięknych i mądrych 
psów, a dla czworonogów dużo zdrowia!

        Marta Zakrzewska
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„Nieznane” 
zwierzęta 
w Gminie 
Radwanice 

Zimorodek
Zimorodek zwyczajny. Jest to gatu-
nek niewielkiego ptaka z podrodziny 
zimorodków. 

Polską nazwę zimorodka próbowano 
wywieść od ziemi, gdyż ptak ten często 
zakłada swoje gniazdo w norze w urwi-
sku nad rzeką, czasem dosyć daleko od 
brzegu. Jednakże tłumaczenie to nie jest 
poprawne ze względu na to, że nazwa 
ptaka nie łączy się z ziemią, a zimą, 
jakoby ptak miałby rodzić się w zimę.  
Zimorodek jest jednym z najbarwniejszych 
ptaków w naszym kraju. Wierch jego 
ciała pokrywa barwa niebieskozielona. 
Posiada on turkusowy grzbiet i ogon. 
Spód jego ciała i policzki są koloru rdza-
wo-brązowego, a gardło białego. Ma on 
nieproporcjonalnie długi i mocny dziób 
oraz bardzo krótkie nogi i ogon. Wg. Jednej 
z irlandzkich wersji opowieści o potopie, 
początkowo szary ptak został wysłany 
na zwiad z Arki Noego i opalił swój 
brzuszek w promieniach słońca, a błękit 
z jego grzbietu wziął się z błękitu nieba. 
Ptak ten osiedla się w miejscach, w których 
ma dostęp do płytkich i przejrzystych 
wód, koniecznie o wysokim wskaźniku 
czystości – jest to warunek na tyle ważny, 
że obecność zimorodka stała się swojego 
rodzaju wskaźnikiem wysokiej jakości  
śródlądowych wód – tkj. rzeki, strumienie, 
brzegi, jeziora i stawy. Do utworzenia gniazda 
zimorodkowi potrzebne są także zwisające 

ze stromych brzegów wodnych korzenie 
albo gałęzie. Zimorodki tworzą gniazda w 
norkach, które wygrzebują w  urwiskach. 
Samica i samiec kopią norkę dziobami 
i pazurkami,  jej szerokość wynosi około 
6 cm, a głębokość może mieć nawet metr 
długości i kończy się okrągłą komorą. 
Zimorodki żywią się głównie rybami. Zimo-
rodek chwyta ofiary za pomocą nurkowania 
pionowego w dół do wody ze stanowiska 
obserwacyjnego zlokalizowanego na gałęzi 
nad wodą. Zjada także wodne owady, żaby 
i raki. W czasie polowania osiada na gałę-
ziach przyrzecznych, czyhając na ofiarę. 
Zimorodek zanurza się w wodzie dosłownie 
na sekundę, w tym czasie nabija swoją 
ofiarę na dziób  i wraca do gniazda i tam 
albo ją konsumuje albo oddaje młodym. 
Samica tego gatunku składa nawet do 10 
śnieżnobiałych jaj. Wysiadywanie ich 
trwa od 18 do 21 dni, po wykluciu trwa 
okres intensywnego dokarmiania przez 
obojgu rodziców. Pisklęta narażone są 
na różnego rodzaju niebezpieczeństwa 
np. drapieżnictwo ze strony łasic i lisów. 
Również podczas pierwszych nurko-
wań ok. 4 dni po opuszczeniu gniazda 
młodociane ptaki mogą nasiąknąć wodą 
i utonąć. Wiele zimorodków, opuszcza-
jąc gniazdo rodziców nie umie jeszcze 
łowić ryb i tylko połowie z nich udaje 
przeżyć się dłużej niż tydzień lub dwa. 
Duża część piskląt pada także z powo-
du  wyziębienia lub braku pożywienia.  

Te piękne kolorowe ptaki fascynowały ludzi 
od zarania dziejów. W mitologii greckiej 
księżniczka Alkione i jej mąż Keyks zo-
stali zamienieni w zimorodki. Tworzyły 
one szczęśliwe i zgrane małżeństwo, jed-
nakże w akcie zarozumialstwa porównali 
się oni do Hery i Zeusa. Porównanie to 
sprowadziło na nich gniew bogów. Zeus 
doprowadził do śmierci mężczyzny, a jego 
żona z żalu rzuciła się do morza. Jednak 
mieszkańcy olimpu szybko pożałowali 
swojego gniewu i przemienili małżonków 
w parę zimorodków. Do tej pory w grec-
kiej kulturze funkcjonuje określenie „dni 
zimorodka” oznaczające okres spokoju. 
Również w epoce średniowiecza używano 
suszonej skóry tego wielobarwnego ptaka 
jako talizmanu, który za zadanie miał 
uchronić właściciela i jego domostwo 
przed uderzeniem pioruna. W Polsce 
zimorodek jest objęty ścisłą ochroną. 
Powodem zanikania tego małego ptaka 
jest utrata siedlisk, głównie przez niena-
turalną obudowę zbiorników wodnych 
i ich zanieczyszczenie oraz niepokojenie 
ich przez wędkarzy oraz wczasowiczów. 
Niegdyś zabijano także te ptaki dla ich 
kolorowych piór oraz z uwagi na to, że 
wyławiały one ryby. Musimy prowadzić 
działania mające na celu ochronę tego wy-
jątkowego gatunku, bo jest on perłą fauny 
występującej na terenie gminy Radwanice. 
   
         Rafał Sip
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Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego 
3 czrewca br. odbyła się uroczysta 
Gala AgroLigi 2019 r. 

Podczas wydarzenia prezydent Andrzej 
Duda uhonorował najlepszych przed-
siębiorców branży rolno-spożywczej 
i wyróżniających się rolników. Wśród 
wyróżnionych znaleźli się Państwo Adam 
i Grażyna Kaliszewscy, którzy zdobyli 
tyluł Laurea Konkursu AgroLigi 2019 
w kategorii Rolnicy. Ale zanim zdobyli 
ten tytuł, musieli pokonać konkurencję na 
etapie wojewódzkim.Konkurs AgroLiga 
jest organizowany od 1993 roku i podzie-
lony jest na II etapy. W pierwszym etapie 
wyłaniani są mistrzowie województwa, 
którzy w kolejnym etapie reprezentują 
swój region w krajowej edycji konkursu. 
Laureaci konkursu, zarówno szczebla 

Laureaci Konkursu 
Agro Liga 2019

krajowego, jak i wojewódzkiego, stają 
się symbolem przedsiębiorczości i go-
spodarności w polskim rolnictwie oraz 
agrobiznesie.Państwo Adam i Grażyna 
Kaliszewscy zostali Mistrzami Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Aby zdobyć 
ten prestiżowy tytuł należy wyróżniać się 
osiąganymi efektami technologicznymi 
i ekonomicznymi, rozwijać swą działalność 
przy pomocy funduszy unijnych oraz wy-
kazywać zaangażowanie w życie lokalnej 
społeczności. Wszystkie te cechy posiada 
Szkółka Drzew i Krzewów prowadzona 
przez państwa Kaliszewskich,  dzięki 
czemu możemy być dumni, że mieszańcy 
naszej gminy odnieśli sukces. Państwo 
Adam i Grażyna Kaliszewscy prowadzą 
60-hektarowe, rodzinne, dwupokoleniowe 
gospodarstwo rolne wraz z synem i synową. 
Szkółka powstała w 1995 roku. Dziś to 

gospodarstwo o wielkości 60 ha (z czego 
50 ha zajmują uprawy roślin ozdobnych 
w gruncie i w pojemnikach). W skład 
gospodarstwa wchodzi hala produkcyjna 
z linią technologiczną do doniczkowania 
roślin ozdobnych, w której wdrożono 
innowacyjną włoską technologię mulczo-
wania roślin w doniczce. Technologia ta 
pozwala na ograniczenie zużycia wody 
do 30% , a kosztów robocizny związanej 
z odchwaszczeniem do 70%. Prowadzona 
przez państwa Kaliszewskich Szkółka 
została dostrzeżona i wysoko oceniona 
przez jury Konkursu AgroLiga 2019 r. 
Dzięki swojemu zaangażowaniu i ciężkiej 
pracy państwo Adam i Grażyna Kaliszew-
scy zdobyli tytuł Mistrza Województwa 
dolnośląskiego oraz zostali Lauretami 
Konkursu AgroLiga 2019 na szczeblu 
ogólnopolskim. Konkurs jest promocją 
dobrych przykładów w rolnictwie, a uzy-
skanie tytułu laureata ogromnym sukcesem 
i prestiżem. Bardzo serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.
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Wielki sukces wokalistek z Gminy Radwanice! 

WOKÓŁ NAS

Urząd Gminy w Radwanicach zachęca 
do promowania gminy. Do rozdania dla 
mieszkańców są darmowe naklejki z logiem 
gminy Radwanice. Wszystkie osoby, które 
chciałyby otrzymać naklejkę, przykleić 
ją np. na swój samochód i tym samym 

promować gminę Radwanice, pokazać, że 
są dumne z miejsca, w którym mieszkają, 
mogą odebrać ją w Biurze Obsługi Klienta 
Urzędu Gminy. Dostępne są dwa rodzaje 
naklejek: transparentne oraz na białym tle. 
Ilość naklejek ograniczona!

Naklejki promocyjne

W Gaworzycach odbył się XX Re-
gionalny Przegląd Piosenki i Tańca 
Gaworzyce 2020 pod honorowym 
patronatem Starosty Polkowickiego.

W związku z zaistniałą sytuacją w tym 
roku została zmieniona forma tegorocznego 
wydarzenia - z konkursu zostały wyłączone 
grupy taneczne natomiast wokaliści prze-
słali swoje nagrania, które oceniła komisja 
w składzie: Monika Sagan, Krystyna 
Gwoździewska oraz Mateusz Kwapień.
Do konkursu przystąpiły również dwie 
uczennice z Gminy Radwanice. Z  dumą 
i wielka radością informujemy, że w ka-
tegorii 13 – 16 lat laureatką pierwszego 
miejsca została Lena Płaskoń a miejsce 

drugie zdobyła Joanna Grabowska, 
natomiast w kategorii 17 lat i dorośli, 
drugie miejsce wyśpiewała Aleksandra 
Stemplewska Serdecznie gratulujemy! 
     
   GOK w Radwanicach
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Zdalne nauczanie w ZSP
Rok szkolny 2019/2020 stał się 
historią, ale na pewno na długo 
zostanie w pamięci nas wszystkich: 
uczniów, rodziców i nauczycieli.

Kiedy 12 marca wprowadzono czasowe 
ograniczenie funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty z powodu stanu zagrożenia 
epidemiologicznego, nikt nie spodziewał 
się, że zapowiadane 2 tygodnie zawieszo-
nych zajęć dydaktycznych przekształcą się 
w  trzymiesięczne nauczanie zdalne. Wszyscy 
myśleliśmy wówczas, że opuszczamy szkołę 
na chwilę... Nawet nie przypuszczaliśmy, 
że będzie to początek nowej formy eduka-
cji, której do tej pory w polskim systemie 
oświatowym nie doświadczono i która 
stała się dla nas wszystkich ogromnym 
wyzwaniem.  Zdalna nauka to egzamin, 
który zdaliśmy bardzo dobrze. W Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym zdalne naucza-
nie od początku prowadzimy za pomocą 
aplikacji Zoom. Uczniowie i nauczyciele 
razem rozwiązują w niej zadania, widzą się 

i słyszą, mogą sobie udostępniać ekrany 
swoich komputerów. Choć wydawało 
się, że nie wszyscy nauczyciele, rodzice 
i uczniowie będą gotowi na taką rewo-
lucję, to zajęcia przez internet z dnia na 
dzień idą coraz lepiej i sprawniej. Dzięki 
wsparciu Gminy dzieci, które nie posiadały 
odpowiedniego sprzętu do uczestnictwa 
w lekcjach online, udało się wyposażyć 
w tablety. Ułatwiło to kontakt uczniów 
z  nauczycielami. Nauczyciele podjęli 
trudną pracę za pomocą nieznanej im 
wcześniej platformy edukacyjnej zoom. 
Przeszli szereg szkoleń, dzięki którym 
lekcje stały się ciekawsze. Ostatnie ty-
godnie, to dla wszystkich „wyjątkowa 
lekcja”. Doceniamy odpowiedzialne 
podejście uczniów, dla których ten czas 
jest szczególnie trudny. 
Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego w Radwanicach pragną 
też wyrazić słowa podziękowania dla  
wszystkich Rodziców za zaangażowanie 
w realizację zdalnego nauczania, mobilizo-

wanie swojego dziecka do wykonywania 
ćwiczeń i zadań oraz projektów utrwalają-
cych dotychczasową wiedzę i umiejętności. 
Dziękujemy również Wam Uczniowie, za 
zdanie najtrudniejszego egzaminu z jakim 
nam przyszło się zmierzyć: za odpowie-
dzialność i dojrzałość. Pamiętajmy, razem 
można więcej.Ostatnie miesiące pokazują, 
że wyszliśmy zwycięsko z tej wyjątkowej 
sytuacji. Ciężko pracowaliśmy każdego 
dnia, dzięki czemu odbudowaliśmy życie 
szkolne w nowej rzeczywistości - wirtu-
alnej. Ten wyjątkowy czas zmienił jednak 
egzystencję nas wszystkich. Zetknięcie 
z trudami zaistniałej rzeczywistości spo-
wodowało, że uczniowie odczuli jeszcze 
większą potrzebę uzewnętrzniania swoich 
uczuć i emocji. Z tej potrzeby zrodziła się  
koncepcja gazetki szkolnej w formie kartek 
z pamiętnika, w której członkowie koła 
dziennikarskiego opowiedzieli o edukacji 
zdalnej, izolacji, o smutkach i radościach, 
czyli o swoim życiu w czasach pandemii.
Oto kilka przykładów:
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Pandemia koronawirusa trwa. Trwa 
także edukacja zdalna w szkołach 
i przedszkolach. 

Przedszkolaki z Radwanic od połowy mar-
ca „zostają w domach” razem ze swoimi 
rodzicami i rodzinami. Zaistniała sytuacja 
wymaga tego od nas wszystkich. Nauczyciele 
Publicznego Przedszkola w  Radwanicach 
na bieżąco starają się być w kontakcie z 
opiekunami maluchów.  Wychowawcy 
niejednokrotnie przypominali rodzicom i 
opiekunom, że nie muszą w domu tworzyć 
przedszkola, ani sali zabaw. Najważniejsze 
jest bycie razem w tych dniach! Warto 

„Przedszkolaki z Radwanic 
w czasie pandemii koronawirusa”

dzieciom czytać, rozmawiać z nimi, 
grać, tworzyć, malować, przytulać się, 
a przede wszystkim z całych sił kochać. 
Można się też razem nudzić, bo nuda jest 
czasem fajna, a dzięki niej przychodzą 
do głowy piękne pomysły. Wychowaw-
cy poszczególnych grup z Publicznego 
Przedszkola w Radwanicach przez cały 
czas trwania edukacji zdalnej dokładają 
wszelkich starań, by ułatwić rodzicom 
domową izolację. Powstały grupowe 
maile i grupy na portalach społeczno-
ściowych w celu sprawniejszej wymiany 
informacji i pomysłów na spędzenie czasu 
z dziećmi. Nauczyciele przesyłają swoim 

wychowankom: kolorowanki, utwory 
muzyczne, propozycje zabaw, filmów 
edukacyjnych, także sami nagrywają swoje 
filmy po to, by nauka i zabawa w tych 
trudnych wymagających izolacji dniach 
była przyjemniejsza i efektywna. Serdecz-
nie dziękujemy rodzicom za współpracę 
i chwalimy nasze dzielne przedszkolaki za 
wkład w pracę i zabawę. Efekty obejrzeć 
można w galerii. Pozdrawiamy wszystkie 
„Pszczółki”, „Żabki”, „Jeżyki”, „Motylki”, 
„Skrzaty”, „Słoneczka”, „Gwiazdeczki” 
i ich Rodziców, życzymy wszystkim dużo 
zdrówka i do szybkiego zobaczenia. 
            ZSP Radwanice
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III Gminny Konkurs pt. „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”
Mimo trudnego czasu związanego z pandemią na 
konkurs wpłynęło 77 przepięknych wiosenno-wiel-
kanocnych prac. 

Konkurs zaadresowany był zarówno do najmłodszych miesz-
kańców Gminy Radwanice jak również młodzieży i dorosłych, 
a jego celem było rozbudzenie zainteresowania pięknym 
zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi oraz 
propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych. Jury oceniło 
prace i przyznało nagrody w pięciu kategoriach wiekowych. 
I  tak laureatami zostali:

Kategoria I – przedszkole i grupy „O”
      I miejsce – Iga Skrok – 6 lat
     II miejsce – Alicja Chylarecka – 6 lat
    III miejsce – Jagoda Kędzierska – 5 lat

    wyróżnienie – Gabriela Hofmańska – 5 lat
                        Miłosz Titikowski – 6 lat
                        Zuzanna Leśniak – 6 lat

   Kategoria II – klasy I – III
      I miejsce – Bartosz Pulkowski kl. II
     II miejsce – Hanna Bobela – kl. III
             oraz  – Jakub Stadther – kl. II
    III miejsce – Jakub Kucharski – kl. I
    wyróżnienie: Szymon Tryler – kl. III
             Lena Krasicka – kl. III
             Maja Struska – kl. I
             Aurelia Rachwalska – kl. III

    Kategoria III – klasy IV – VI
      I miejsce – Jakub Piotrowski – kl. V
     II miejsce – Wiktor Bobela – kl. V
    III miejsce – Mateusz Węgrzynek – kl. VI
    wyróżnienie: Hanna Kałużka – kl.VI
                          Milena Titikowska – kl. VI

    Kategoria IV – klasy VII – VIII
      I miejsce – Joanna Grabowska – kl. VIII
     II miejsce – Urszula Piwko – kl. VIII
    III miejsce – Magdalena Piotrowska – kl VII

    Kategoria V – młodzież oraz dorośli 
      I miejsce – Marta Jamrozik
     II miejsce – Zuzanna Jamrozik
    III miejsce – Ewa Szulga

Niestety w tym roku nie mogliśmy się spotkać z Wami na 
uroczystym rozdaniu nagród tradycyjnie podczas „Kiermaszu 
Wielkanocnego”. W związku z sytuacją epidemiologiczną narody 
zostały odebrane przez rodziców laureatów osobiście w Siedzibie 
GOK z zastosowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Z wszystkich nadesłanych prac konkursowych stworzyliśmy 
galerię on-line, którą można podziwiać na naszym profilu Fa-
cebook (Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach). Serdecznie 
dziękujemy za wszystkie nadesłane do nas prace a laureatom 
gratulujemy zwycięstwa  i życzymy dalszych sukcesów w działa-
niach popularyzujących piękne tradycje i dziedzictwo kulturowe 
naszego kraju.         GOK
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Kolejny sukces GOK-u
Fundacja ORLEN rozstrzygnęła III edycję programu „Moje miejsce na Ziemi”. 

Wybór był niezwykle trudny, gdyż do programu wpłynęło bli-
sko 3000 wniosków. Wśród 300 laureatów znalazł się Gminny 
Ośrodek Kultury w Radwanicach. Dzięki pozyskanemu grantowi 
w wysokości 5 tys zł będziemy mogli wspólnie z Państwem 
zrealizować, kolejny projekt pn. „Radwanice pod skrzydłami 
aniołów”. W programie m.in.: warsztaty anielskie oraz wyjazd 
na Jarmark Bożonarodzeniowy do Wrocławia. Realizację pro-
gramu rozpoczynamy od października 2020.

          GOK
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23 czerwca Wójt gminy Radwanice wraz z pracowni-
kami urzędu, Radni gminy Radwanice, pracownicy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej 
Spółki Komunalnej oraz sołtysi podjęli wyzwanie – 
#GaszynChallenge. 

Przy radwanickich słoniach wszyscy razem „pompowaliśmy” dla 
Mii. Zasady Gaszyn Challenge są bardzo proste. Osoby nomino-

#Gaszyn Challenge

wane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, 
wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na 
konto chorego dziecka. Osoby nominowane mają 48 godzin 
na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.  
Na terenie naszej gminy inicjatywa spotkała się z dużym suk-
cesem. Dzięki wsparciu więcej dzieci będzie miało szansę na 
normalne życie. Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się 
w inicjatywę. Pompujemy dalej !!!

Od początku roku każde urodzone 
w gminie dziecko otrzymuje w pre-
zencie słonika szczęśliwej gminy, 
który jest symbolem szczęścia.

Oprócz tego nowonarodzone dzieci otrzy-
mują  kartkę z gratulacjami. Cieszymy się 
z każdego urodzonego w naszej gminie 
dziecka i mamy nadzieję, że będzie ich 
coraz więcej. 

Słoniki 
dla noworodków

Fundusz Inwestycji Samorządowych to środki przeznaczone 
na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 
mln zł do aż ponad 93 mln. 
Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko-
-wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu 
wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. W  ra-
mach Funduszu Inwestycji Samorządowych gmina Radwanice otrzyma 
w wsparcie w wysokości 1 224 038,00 zł. Fundusz ten to narzędzie, 
które pozwala samorządom zrekompensować straty spowodowane przez 
epidemię koronawirusa i podtrzymać realizację inwestycji. Źródłem fi-
nansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne. 
Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje 
ważne dla mieszkańców, jak remonty szkół i przedszkoli, inwestycje 
w  wodociągi i kanalizację, a także inne działania.

Ponad milion dla 
gminy Radwanice
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Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy dofinansowanie projektu: „Ten świat nie zaginął - nazywać nas będą Łemkami”, 
który wygrał w III edycji programu -  Moje miejsce na ziemi -  Fundacji Orlen.

Jego głównym celem jest:
Podtrzymanie tożsamości kulturowej, językowej i historycznej Łemków oraz przekazanie jej nowym pokoleniom.

Na jakie potrzeby odpowiada projekt?
Projekt jest świadomym, celowym działaniem ukierunkowanym na przekazanie nowym pokoleniom kultury i tradycji Łemków. 
Dzięki swojemu zasięgowi pozwoli także na integrację międzykulturową z  mieszkańcami gminy.
Realizacja projektu pozwoli na:
 - rozwijanie postawy otwartości, zrozumienia, wzajemnego szacunku;
 - na współpracę różnych podmiotów i jednostek organizacyjnych z terenu gminy i poza nią;
 - kształtowanie otwartości na różnice kulturowe oraz chęć ich wzajemnego poznawania i doceniania;
 - rozwijanie przyjacielskich kontaktów pomimo różnic kulturowych;
 - promocję kultury;
 - budzenie szacunku do historii;
 - kształtowanie świadomości swojego pochodzenia;
 - edukację międzypokoleniową, dzięki włączeniu seniorów jako swoistych przewodników;
 - kształtowanie w uczniach chęci podtrzymania i przekazania swojej kultury;
 - promocję gminy.

Autorem i pomysłodawcą projektu jest p. Dorota Maksymczak – nauczycielka języka łemkowskiego ucząca w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym  w Radwanicach, współautorem projektu jest dyrektor – Bogusława Niemasz.
            ZSP w Radwanicach

DOFINANSOWANIE Z FUNDACJI ORLEN
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Gminny Dzień Dziecka

Tegoroczny „Dzień Dziecka” w  Gminie 
Radwanice był pełen muzyki, kolorów 
oraz prezentów. 

Mimo tego, że w tym roku nie mogli-
śmy się spotkać z dziećmi na corocznej 
imprezie plenerowej, to jednak przy 
współpracy z przyjaciółmi mogliśmy 
spędzić ten wyjątkowy dzień z najmłod-
szymi mieszkańcami wszystkich sołectw, 
chociaż inaczej niż zwykle. Już od rana 
trwały prace przygotowawcze. Wraz ze 
strażakami OSP w Radwanicach i Nowej 
Kuźni oraz pracownikami Gminnej Spółki 
Komunalnej udekorowaliśmy i odpowied-
nio nagłośniliśmy auto, które w asyście 

dwóch wozów strażackich, przemieszczało 
się po ulicach wszystkich sołectw z rado-
snymi życzeniami, które  składał Gucio 
(dyrektor GOK Pan Bartosz Hejmej). 
Nie zabrakło również muzyki i deszczu 
baniek mydlanych. Równolegle w całej 
gminie domostwa najmłodszych z okazji 
ich święta odwiedzili nietypowi listonosze 
(Radni Gminy  Radwanice) ze specjalnymi 
przesyłkami zaadresowanymi do każdego 
dziecka zameldowanego w naszej Gminie 
w wieku od 0-do 12 lata. W Łagoszowie 
Wielkim w akcję dostarczania przesyłek 
włączyło się również Koło Gospodyń 
Wiejskich „Zgoda”. Prezentem była m.in  
kolorowanka pokazującą piękno wszystkich 

miejscowości naszej Gminy z życzeniami 
od Wójta Pawła Piwko, Przewodniczącej 
Rady Gminy Ewy Flak, Radnych oraz 
wszystkich dorosłych mieszkańców, za-
projektowana przez kadrę GOK. Mamy 
nadzieję, że tegoroczny Dzień Dziecka 
na długo zagości w pamięci wszystkich 
mieszkańców, przywołując zawsze uśmiech 
na twarzy tak, jak nam oraz współorga-
nizatorom: Urzędowi Gminy Radwanice, 
Radnym Gminy Radwanice, Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radwa-
nicach, Gminnej Spółce Komunalnej 
w Radwanicach, OSP w Radwanicach 
i Nowej Kuźni oraz Sołtysom Gminy 
Radwanice.
               GOK
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Konkurs Poezji i Prozy
Jak co roku nasza szkoła wzięła 
udział w Powiatowym Konkursie 
Poezji i Prozy Obcojęzycznej. 

Tym razem jednak zdalnie. Czy można 
recytować wiersze „zdalnie”? Można! 
I niektórym to naprawdę świetnie wychodzi!

I tak oto:
Zofia i Michał Brysiowie, uczniowie 
klasy III a, zajęli ex aequo III miejsce 
w kategorii klas I-III. 

W kategorii klas IV-VI II miejsce zajęła 
Hanna Kałużka z klasy 6a. 

Zadaniem uczniów było nauczyć się wiersza 
i fragmentu prozy w języku obcym (nasi 
zwycięzcy wybrali angielski) i nagrać 
film, w którym musieli wykazać się nie-

zwykłymi umiejętnościami recytatorskimi 
i aktorskimi. Gratulujemy! 

           ZSP Radwanice
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 W kategorii klas I - III
   I miejsce Lena Widawska
  II  miejsce Paweł Herman
   Bartosz Pulkowski 
 III miejsce Hanna Bobela 
   Jakub Kucharski
 Wyróżnienie: Julia Leja
   Antoni Łuka
   Jakub Stadther 
   Gabriela Szymańska

 W kategorii klas IV - VI
   I miejsce Krzysztof Szymański
  II  miejsce Wiktor Bobela
   Mateusz Węgrzynek
 III  miejsce Hanna Kałużka
 Wyróżnienie: Adam Leja      

            Opiekun SKO w ZSP w Radwanicach  
      Anna Jankowska

Laureaci gminnego konkursu SKO „Moja Karta”

Autor: Paweł Herman

Autor: Mateusz WęgrzynekAutor: Bartosz Pulkowski

Autor: Wiktor Bobela

Autor: Lena Widawska Autor: Krzysztof Szymański
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Dożynki Gminne 
30 sierpnia 
Zapraszamy serdecznie na Dożynki 
Gminne, które odbędą się 30 sierpnia 
2020 roku w Radwanicach.

Tegoroczne obchody w będą wyglądać 
nieco inaczej. Miejscem obchodów będzie 
plac przy Kościele NMP w Radwanicach. 
Inauguracja Dożynek tradycyjnie roz-
pocznie się dziękczynną mszą świętą. Po 
nabożeństwie nastąpi przekazanie chleba 
dożynkowego. Amatorzy regionalnej kuchni 
będą mogli skosztować traw=dycyjnych 
lokalnych przysmaków.

Szczegóły programu już wkrótce!

Zarząd Dolnośląskiego Związku 
Piłki Nożnej wykluczył możliwość 
bezpiecznego rozegrania zawodów 
rundy wiosennej 2019/2020. 

Na posiedzeniu w dniu 14 maja 2020 roku 
podjął decyzję o zakończeniu prowadzo-
nych przez siebie wszystkich rozgrywek. 
Zachowane zostały zasady awansów zgod-

Zakończenie sezonu piłkarskiego

nie z regulaminem rozgrywek natomiast 
zrezygnowano ze spadków. Jako kolejność 
drużyn w końcowej tabeli rozgrywek 
w sezonie 2019/2020 przyjęta została 
kolejność drużyn w tabeli po rozegraniu 
meczów ostatniej rozegranej kolejce po-
szczególnych klas i grup rozgrywek DZPN. 
Oznacza to, że LZS Płomień Radwanice 
zakończył sezon na 10. miejscu w  klasie 

okręgowej. Natomiast LZS Zadzior Buczyna 
uplasował się na 3 miejscu w A-klasie. 
Kiedy rozpocznie się sezon piłkarski 
2020/2021? Nadal otwartym pozostanie 
pytanie o datę rozpoczęcia nowego sezonu. 
To czy i kiedy rozgrywki ruszą zależy od 
stanu epidemiologicznego w kraju, bo 
bezpieczeństwo zawodników i kibiców 
jest tu najważniejsze.   
      Marta Zakrzewska
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Wójt gminy Radwanice ogłasza konkurs na nadanie imion radwanickim słoniom. W konkursie pn. „Imiona dla rodziny słoni” 
mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Radwanice. Uczestnicy konkursu muszą przesyłać swoje propozycje imion na 

e-mail: na adres sekretariat@radwanice.pl do dnia 28 sierpnia 2020 r. 
Regulamin dostępny na stronie www.radwanice.pl 
Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa. 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.radwanice.pl, a także na profilu FB. 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Radwanickie słonie poszukują imion!
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W związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołana epidemią koronawirusa polscy przedsiębiorcy i rolnicy liczą na nasze 
wsparcie. Razem pokonamy epidemię, razem uratujemy naszą gospodarkę i miejsca pracy. Podczas codziennych zakupów 
wybierajmy świadomie polskie produkty. Dzięki temu wspólnie przyczynimy się do uratowania miejsc pracy PAMIĘTAJ! 

Twój wybór ma ogromne znaczenie

Kupuj świadomie! Wybieraj PRODUKT POLSKI
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Na wakacjach w czasie pandemii koronawirusa powinniśmy zachować szczególną ostrożność, tym bardziej, 
jeśli podróżujemy z dzieckiem. 

Przed urlopem warto sprawdzić bezpieczne kierunki podróży i najważniejsze zasady reżimu sanitarnego w hotelach, na plażach 
i w restauracjach. Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie 
wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają wyjazdy zorganizowane takie jak kolonie lub kursy językowe. 
Ważne jednak, by w każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwie i zachowaniu odpowiedniej ostrożności. 

Nad morzem 
Morze to potężny żywioł, z którym trzeba się liczyć. Pamiętajmy zatem o kilku istotnych regułach:
    • Kąpmy się tylko w miejscach dozwolonych i pod opieką dorosłych. Jeśli miejsca strzeże ratownik – zawsze stosujmy się do 
       jego poleceń.
    • Miejsce na kąpiel musi być bezpieczne. Dlatego nie wolno się kąpać przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, 
       zaporach, a także w brudnej wodzie i tam, gdzie są silne wiry i prądy.
    • Nigdy nie kąpmy się w rwących rzekach. Idąc na plażę, nie zapominajmy o kremie z filtrem UV. 
    • Chcąc uchronić się przed udarem, między godziną 11 a 16 ukryjmy się w cieniu.
    • Nie zapominajmy o okularach przeciwsłonecznych i lekkim nakryciu głowy.
    • Pamiętajmy, by zabrać ze sobą wodę oraz coś do jedzenia.
    • Nie wchodźmy do morza podczas burzy, deszczu lub mgły.
    • Jeśli długo przebywaliśmy na słońcu – poczekajmy chwilę w cieniu, zanim wejdziemy do wody. Pozwoli nam to uniknąć 
       szoku termicznego.
    • Nie pływajmy w pobliżu wodorostów. Zwracajmy uwagę na dno i ukształtowanie zbiornika.
    • Pływajmy wyłącznie w obszarze wyznaczonym przez boje.

W górach
Jednym z największych zagrożeń w górach jest zmieniająca się w szybkim tempie pogoda. Przed każdą górską wycieczką do-
wiedzmy się, jakie są przewidywane warunki atmosferyczne!
    • Zawsze pamiętajmy o naładowanej komórce z numerem GOPR – 601 100 300.
    • Najlepiej wyruszajmy już wczesnym rankiem.
    • Zaplanujmy trasę, uwzględniając swoje umiejętności, pogodę oraz godzinę zachodu słońca.
    • Sprawdźmy, czy na wybranym przez nas szlaku są jakieś schroniska, szałasy, leśniczówki itp., w których można się schronić, 
      jeśli nagle zmieni się pogoda.
    • Przed górską wędrówką spakujmy do plecaka mapę.
    • Zabierzmy ze sobą: zapasowe skarpetki, czapkę, koszulę lub inne okrycie z długim rękawem, pelerynę, kurtkę lub płaszcz 
       przeciwdeszczowy.
    • Pamiętajmy o prowiancie – polecamy produkty z dużą zawartością węglowodanów, np. czekoladę lub baton energetyczny.
    • Przed wyjściem w góry poinformujmy kogoś, gdzie się wybieramy, jakim szlakiem i o jakiej porze planujemy wrócić. 
W razie nagłej zmiany pogody, szukajmy podstawowych oznaczeń szlaku turystycznego. Jest to prostokątny znak – kolorowy 
pasek, oznaczający kolor szlaku, pomiędzy dwoma białymi paskami. 

Bezpieczne 
wakacje 2020
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Spacer do lasu lub na łąkę
Wchodząc do lasu, poruszajmy się po wydeptanych ścieżkach. Każde miejsce wygląda podobnie, więc łatwo się zgubić, chodząc 
na przełaj. Jeśli dostrzeżemy dzikie zwierzę, nie zbliżajmy się do niego. Jeśli to ono idzie w naszym kierunku, zatrzymajmy 
się i  poczekajmy lub zróbmy powoli kilka kroków do tyłu. Nie rzucajmy się do ucieczki (zwierzę może ruszyć w pościg), nie 
patrzmy zwierzęciu w oczy ani nie pokazujmy mu zębów (odczyta to jako przejaw agresji).
    • Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt! To dla nich niezdrowe.
    • Stosujmy preparaty przeciw komarom, kleszczom, szerszeniom oraz osom.
    • Nie rozpalajmy ognisk w lesie i jego pobliżu.
    • Jeśli zauważymy pożar – dzwońmy po straż pożarną. Nie podchodźmy do ognia.

Wyprawa rowerowa
    • Starajmy się nie podróżować solo.
    • Zawsze jeździjmy w kasku.
    • Miejmy przy sobie apteczkę.
    • Sygnalizujmy ręką kierunek, w którym chcemy jechać.
    • Zwalniajmy na krętych drogach.
    • Słuchajmy i obserwujmy, czy nie zbliża się do nas inny pojazd, czy nie nadjeżdża pociąg lub tramwaj.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w podróży
Jeśli wybierasz się w podróż na wakacje z dzieckiem, dokładnie zaplanuj waszą trasę i zastanów się, jakie miejsca będziecie 
odwiedzać. Postaraj się maksymalnie skrócić czas przebywania w przestrzeniach ogólnodostępnych, gdzie może być dość tłocz-
no (np. dworzec kolejowy). I koniecznie zrezygnujcie z podróży, jeśli któryś z członków rodziny ma objawy infekcji (kaszel, 
katar, gorączkę).
Uwaga: zawsze warto mieć przy sobie własny płyn na bazie alkoholu lub chusteczki do dezynfekcji, aby w do-
wolnej chwili móc zdezynfekować ręce, np. przed posiłkiem. Zapakuj płyn do torebki lub bagażu podręcznego.
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Wakacyjna Krzyżówka dla dzieci
KUPON 

Hasło: .................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................... 
 

Imię i Nazwisko dziecka: . ............................................................................. 

 ................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania:  .......................................................................................... 

....................................................................................................................................................

 
wiek:  ...................................................................................................................................

* wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie

....................................................................................................................................................

 podpis rodzica/opiekuna

Zapraszamy dzieci z terenu Gminy 
Radwanice w wieku od 6 do 13 lat 
do udziału w wakacyjnym konkursie 
krzyżówkowym. 

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: 
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 
17, 59-160 Radwanice, (na kartkach pocz-
towych z naklejonym kuponem i dopiskiem 
„Wakacyjna krzyżówka”. 

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe 
rozwiązanie wylosujemy nagrodę w  postaci 
zestawu gier planszowych i edukacyjnych. 
Na rozwiązania czekamy do 31 lipca 2020 r. 

Udział dziecka w konkursie jest jedno-
znaczny z wyrażeniem zgody rodzica/
opiekuna na publikację danych osobowych 
(imienia i nazwiska) zwycięzcy konkursu 
w kolejnym wydaniu Biuletynu Informa-
cyjnego Urzędu Gminy Radwanice.
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Krzyżówka Biuletyn nr 22
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice, (na kartach poczto-
wych z naklejonym kuponem i dopiskiem „Krzyżówka – Biuletyn 22”.Wśród  osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlo-
sujemy 3 nagrody niespodzianki.  Na rozwiązania czekamy  do 31.07.2020 r. ( rozwiązania mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy 
gminy Radwanice). Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych (imienia i nazwi-
ska) zwycięzcy konkursu w kolejnym wydaniu Biuletynu.
Wyniki wykreślanki Biuletynu nr 20
W poprzednim numerze Biuletynu hasło wykreślanki brzmiało: „Zapraszamy na niebieski szlak rowerowy wokół naszej gminy” 
Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosowane zostały 3 osoby, które otrzymały nagrody. W losowaniu najwięcej szczę-
ścia mieli: pani Maria Żalejko, pan Michał Bienia, pan Kornel Szymański. Gratulujemy!




