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Aplikacja „BLISKO”
Aplikacja umożliwia bezpłatnie otrzy-
mywanie informacji o imprezach 
kulturalnych i sportowych, ważnych 
wydarzeniach z terenu naszej gminy, 
bezpłatnych badaniach lekarskich i pro-
gramach zdrowotnych, awariach (wody, 
prądu, gazu), zagrożeniach meteoro-
logicznych, konieczności ewakuacji 
mieszkańców z określonych rejonów 
– zapraszamy do zarejestrowanie się 
w bezpłatnej aplikacji „BLISKO”

Wkroczyliśmy w okres wzmożonego zachorowania 
spowodowanego epidemią koronawirusa. Z tygodnia na 
tydzień wprowadzane są przez rząd RP coraz dalej idą-
ce obostrzenia i zakazy. Bardzo proszę wszystkich miesz-
kańców o ich przestrzeganie. Wspólna odpowiedzialność 
za nasze zdrowie i życie może uchronić nas od przykrych 
konsekwencji jakimi są ciężka choroba, bądź nie daj Bóg 
utrata życia. Przetrzymajmy ten trudny dla nas czas aby-
śmy mogli cieszyć się lepsza przyszłością.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z ciekawymi mate-
riałami dotyczącymi zadań realizowanych przez nasz samorząd, a także do przeczy-
tania artykułów o ludziach i ich pasjach. Zachęcam wszystkich, tych którzy mają 
jakieś nawet najdrobniejsze hobby, pasje, zainteresowania aby pokazali się szerszej 
publiczności. Pochwalmy się tym co robimy.

Masz już zarejestrowaną APLIKACJĘ BLISKO? Ponad 560 mieszkańców naszej gminy korzysta z aplikacji 
„BLISKO”. Jeżeli nie posiadasz jeszcze tej aplikacji, zachęcamy do pobrania i wyszukania Gminy Radwanice.

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko

Szanowni Państwo
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W dniu 27 sierpnia 2020 r. Rada 
Gminy w Radwanicach podjęła 
uchwałę o utworzeniu nowej jed-
nostki organizacyjnej od 1 stycznia 
2021 roku. 

Nowa jednostka to Centrum Usług Wspól-
nych Radwanice. Jak wskazuje nazwa 
jednostki głównym zadaniem Centrum 
będzie wspólna obsługa administracyjna, 
finansowa i organizacyjna jednostek oświa-
towych tj. Szkoły Podstawowej w Buczynie 
oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Radwanicach. Te czynności będą mogły 
się odbywać na podstawie porozumień 

Od ostatniego wydania biuletynu, 
Rada Gminy w Radwanicach 
spotkała się raz na obradach sesji 
oraz na posiedzeniach komisji 
stałych. Obrady zwoływane były 
w trybie zwyczajnym. 

8 października 2020 r. – odbyło się  
posiedzenie KOMISJI STAŁYCH. 

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

wozdanie z wykonania budżetu gminy 

Centrum Usług Wspólnych Radwanice
zawartych pomiędzy dyrektorami szkół 
a dyrektorem Centrum Usług Wspólnych.
Cele jakie przyświecały utworzeniu 
jednostki to: 
1/ możliwość prowadzenia wspólnej jed-

nakowej dla obu szkół rachunkowości 
i polityki kadrowo-płacowej,

2/ odciążenie dyrektorów szkół od pracy 
administracyjnej a skupienie się wy-
łącznie na pracy dydaktycznej,

3/ oszczędność budżetu gminy na skutek 
zmniejszenia zatrudnienia administracji  
i obsługi przy zachowaniu dotych-
czasowego zakresu wykonywania 
obowiązków.

Jak z powyższego wynika od 1 stycznia 
2021 roku w szkołach zostaną zlikwido-
wane stanowiska administracyjne i obsługi 
a pracowników przejmie nowa jednostka, 
która zawrze z nimi nowe umowy o pracę
Centrum Usług Wspólnych będzie mogło 
zawierać porozumienia z dyrektorami 
jednostek kultury na prowadzenie spraw 
finansowo-księgowych.  Nowa jednostka 
będzie miała siedzibę w starym budyn-
ku szkolnym przy ul. Szkolnej 14 na 
pierwszym piętrze. Na dzień dzisiejszy 
mamy już wyłonionego w drodze na-
boru dyrektora a będzie nim Pani Arleta 
Wojcińska - dotychczasowy kierownik 
administracyjno-gospodarczy w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym.   
   Józef Machera

za I półrocze 2020 r. oraz przeprowadziła 
kontrolę inwestycji w terenie - świetlica 
w Lipinie.

• Komisja Zadań Budżetowo - Gospodar-
czych analizowała złożone wnioski do 
budżetu gminy na 2021 rok.

• Komisja Zadań Społecznych analizowała 
stan czytelnictwa w gminie i bazę biblio-
teczną oraz przeprowadziła  wizytację 
biblioteki i filii.

 
8 października 2020 r. - XX Sesja Rady 
Gminy – podjęto uchwały w sprawie:

• zmiany wieloletniej prognozy finan-

sowej Gminy Radwanice, (Uchwała Nr 
XX/140/20);

• zmiany budżetu gminy Radwanice na 
2020 rok, (Uchwała Nr XX/141/20);

• udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Polkowickiego, (Uchwała Nr 
XX/142/20).

Z materiałami oraz protokołami z sesji 
można zapoznać się na stronie internetowej:
https://euslugi.radwanice.pl,  https://bip.
radwanice.pl/ 

                    Elżbieta Łucka

KALENDARIUM RADY GMINY
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Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

PROGRAM
REGIONALNY

Z przyjemnością informujemy, że dnia 
01.10.2020 r. otrzymaliśmy oficjalną 
informację, że złożony wniosek o do-
finansowanie pn.: „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Gminie Radwanice” 
do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego  otrzymał 

W wyniku wniosku o uzyskanie środ-
ków Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19 dla gmin i powiatów, złożonego 
w sierpniu br. do Dolnosląskiegu Urzedu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, Gmina 
Radwanice otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 1.244.038,00 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych na re-
alizację działan inwestycyjnych zapla-
nowanych w latach 2020-2022. Otrzy-
mane środki zostana wykorzystane na 
realizalizację inwestycji pn.: „Budowa 
kompleksu sportowo- rekreacyjnego  
w miejscowości Lipin wraz z infra-
strukturą techniczną i obiektami towa-
rzyszącymi”, które współfinansowane 
będzie również z Programu Sportowa 
Polska 

PROGRAM SPORTOWA POLSKA

Dnia 01.10.2020 br. Ministerstwo Spor-
tu ogłosiło listę podmiotów w protokole 
zbiorczyn nr 11, które otrzymały dofi-
nansowanie w ramach Programu Mini-
stra Sportu „Sportowa Polska”. Na li-
ście pozytywnie ocenionych wniosków 
znalazła się również Gmina Radwanice  
i obecnie oczekuje na podpisanie umo-
wy o dofinansowanie projektu pn.: 
„Budowa kompleksu sportowo- rekre-
acyjnego w miejscowości Lipin wraz 
z infrastrukturą techniczną i obiektami 

DOFINANSOWANIE NA BUDOWĘ KANALIZACJI W RAMACH RPO WD 2014-2020

DOFINANSOWANIE NA KOMPLEKS SPORTOWY

Projekt zagospodarowania kompleksu sportowego

pozytywną ocenę formalną oraz me-
rytoryczną i tym samym znalazł się na 
liście wniosków zakwalifikowanych do 
dofinansowania w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
W ramach projektu możliwe będzie 

towarzyszącymi”. Całkowita wartość 
inwestycji wynosi 3.316.273, 97 złotych 
z czego kwota 861.900,00 zł zostanie 
dofinansowana ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, natomiast 
1.244.038,00 zł z wspomniajego już 
Rządowego Programu Inwestycji Lo-
kalnych. W ramach realizacji projektu 
planowane jest powstanie infrastruktu-
ry sportowo- rekreacyjnej zawierającej 

zrefundowanie 79% wartości środków 
wydanych na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Borów- Prze-
sieczna, przy ul. Stolarskiej oraz ul. Po-
łudniowej w latach 2018-2020. Wartość 
dofinansowania wynosi 1.389.249,41 zł. 

boisko wielofunkcyjne tj. boisko do gry 
w piłkę ręczną, 2 boiska do gry w ko-
szykówkę i 3 boiska do gry w siatków-
kę o łącznej powierzchni 1728 m2, kort 
tenisowy, skatepark, siłownie plenero-
wą oraz budynek socjalno- sanitarny. 
Inwestycja planowana jest do realizacji  
w 2021 r.  
         Małorzata Sroka

RZĄDOWY FUNDUSZ 
INWESTYCJI LOKALNYCH
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W dniu 05.11.2020 r. podpisano umowę i przekazano 
teren na dokończenie działań związanych z przebudową 
drogi powiatowej w Sieroszowicach. 

Do wykonania jest chodnik, stworzenie bezpiecznej zatoki au-
tobusowej oraz wyniesione przejście dla pieszych. W tym roku 
powiat polkowicki dzięki dofinansowaniu Gminy Radwanice 
oraz pozyskanym środkom z Funduszu Dróg Samorządowych 
przebudował już znaczną część tej drogi i zbudował chodnik. 
Obecna inwestycja to kontynuacja poprzednich prac, tak aby 
było jeszcze bezpieczniej. Mamy nadzieję, że przy sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych zadanie uda się zrealizować 
jeszcze w tym roku. Całość zadania finansowana z budżetu 
Gmniy Radwanice.

Przebudowa drogi 
powiatowej w 
miejscowości Sieroszowice 
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Bieżące inwestycje na terenie gminy
W ramach prac remontowych w po-
mieszczeniu głównym wykonano sufit 
podwieszany z montażem instalacji 
grzewczo – chłodzącej oraz klimatyzato-
rami sufitowymi, wymieniono instalację 
elektryczną oraz zamontowano lampy 
kasetonowe. Wykonawca dostarczył rów-
nież sadzonki drzew liściastych i iglastych, 
które zostały posadzone przez mieszkań-
ców i docelowo będą stanowiły naturalny 
ekran akustyczny. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 75.982,92 zł z czego 30.000,00 
zł uzyskano w ramach dofinansowania 
z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. 

We wrześniu br. rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Kłębanowice. 

Przedszkole w Buczynie

Trwają czynności odbiorowe przebudowa-
nych na Przedszkole Publiczne pomiesz-
czeń Szkoły Podstawowej w  Buczynie. 
Efektem inwestycji są dwie sale przed-
szkolne dla łącznej liczby 38 dzieci wraz 
z przystosowanymi łazienkami oraz 
szatnią. W związku ze spowolnieniem 
procedur administracyjnych koniecznych 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
obiektu, związanych z panującą pande-
mią, mamy nadzieję, że przedszkolaki 
zawitają do nowych wnętrz w pierwszej 
połowie listopada br. Inwestycja koszto-
wała 298.113,74 zł  i zostanie w całości 
sfinansowana z budżetu gminy. 

Marek Woźniak
Honorata Perłakowska - Leszczak

Świetlica wiejska w Lipinie

Z końcem września br. oddano do użyt-
kowania rozbudowany obiekt świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Lipin. Efektem 
prawie sześciomiesięcznych prac jest 
nowoczesny obiekt z dwoma salami, za-
pleczem kuchennym oraz pełnym węzłem 
sanitarnym. Budynek został dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren 
wokół świetlicy uporządkowano i zago-
spodarowano zielenią oraz nasadzeniami 
krzewów ozdobnych. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 1.054.110,00 zł z tego 
500.000,00 zł stanowiło dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów WiejskichDZIŚ DAWNIEJ



7

NOWE ALTANY

  Nowy Dwór       Sieroszowice
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Dziękujemy za udział w konkursie 
„IMIONA DLA RODZINY SŁONI”.

Wpłynęły 42 zgłoszenia i kreatywne propo-
zycje imion dla naszych słoni. W dniu 21 
września 2020 r. Komisja Konkursowa w 
wyniku obrad podjęła następującą decyzję:

LAUREATKĄ KONKURSU została Pani 
EDYTA ŻUROWSKA, a słonie według 
jej pomysłu dostają cudne imiona:

Radwanek – największy słoń, stojący 
w środku, imię od miejscowości Radwa-
nice, która tak jak słoń jest największa 
i stoi w centrum
Buczynka – imię od miejscowości Buczy-
na, słoń skierowany w stronę Buczyny
Jakubek - imię od miejscowości Jakubów, 
słoń skierowany w stronę Jakubowa
    
           Martyna Szylko

Wyniki konkursu 
IMIONA DLA RODZINY SŁONI
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Piszą o nas w Głosie Głogowa
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Miejsce piknikowe przy sali wiejskiej w Łagoszowie Wielkim
W dniu 19.09.2020 r. odbyło się 
otwarcie miejsca piknikowego przy 
sali wiejskiej w Łagoszowie Wielkim.

 Uczestniczyły w nim osoby, które włożyły 
swój ogromny wkład pracy w stworzenie 
tego miejsca. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do P. Jarosława Hofmańskiego, 
P. Marioli Hofmańskiej, P. Sary Hofmań-
skiej, P. Mieczysława Hofmańskiego, 
P. Henryka Łużak, P. Stefana Niemasz, 
P. Henryka Kowalskiego, P. Mariusza 
Olejnik, P. Józefa Olejnik, P. Grzegorza 
Kujawskiego, P. Lesława Grzejdziak.
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Tegoroczna edycja usuwania wyrobów 
zawierających azbest zakończona
Zakończono odbiór, a w części gospo-
darstw domowych  również demontaż 
wyrobów zawierając azbest - głównie 
falistych azbestocementowych, którymi 
pokryte był dachy. 

W 2020  roku prace prowadzono w miesiącu 
wrześniu. Odpady odebrano z 6  posesji 
z których wpłynęły zgłoszenia na ten rok. 
Łącznie odebrano 1602 m2 płyt falistych 
azbestocementowych co stanowi 26,34 tony 
odpadów, za kwotę 18.830,34 zł. Zadanie jest 
współfinansowane ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Odbiór odpadów azbestowych reali-
zowany jest jeden raz w ciągu roku.Kolejna 
edycja w 2020 roku. Zapraszamy do składania 

zgłoszeń od grudnia b.r. Odbiór jest organizo-
wany jeden raz w danym roku i odbywa się 
w miesiącach lipiec, sierpień lub wrzesień. 

Wnioski o usuniecie azbestu w 2021 roku  
można składać w UG Radwanice do końca 
stycznia 2021r.          Rafał Sip
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Budowa PSZOK przy ul. Stolarskiej w Radwanicach 
Jak wcześniej informowaliśmy w lutym 2020r. Gmina Radwanice przekazała dotację celową na pomoc finansową w wysokości 
50.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia  na „Budowę Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych na działce nr 93/31 obręb Radwanice.PSZOKi służyć będą mieszkańcom gminy Radwanice do zbierania 
odpadów komunalnych, w szczególności odpadów, które nie są odbierane bezpośrednio z terenu ich nieruchomości. W Central-
nym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można będzie bezpłatnie oddać niemal wszystkie odpady, które 
powstają w gospodarstwach domowych takie jak: papier,  szkło, tworzywa sztuczne, odpady komunalne ulegające biodegradacji, 
w tym bioodpady zużyte baterie i akumulatory, zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, meble, zużyte opony i inne odpady 
wielkogabarytowe. Już wkrótce rozpoczną się prace związane z budową Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, zakończenie  budowy i uruchomienie nastąpi na przełomie maja/czerwca 2021 roku. Najniższą ofertę złożył 
wykonawca Ragen sp. z o. o. z Głogowa. Cena oferty 904.993,84 zł. Termin realizacji 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Zamawiający dokona wyboru oferty po sprawdzeniu czy spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w ogło-
szonym postępowaniu. Planowane podpisanie umowy – pierwsza połowa listopada 2020r. Postepowanie o udzielenie zamówie-
nia publicznego prowadzi Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.         Jolanta Kozołup

LIDER W INNOWACJACH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI GRYPY
Gmina Radwanice wzięła udział 
w konkursie Samorządowy Lider 
organizowanym przez Ogólnopolski 
Program Zwalczania Grypy. 

Celem, którego jest aktywizacja jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie 
realizacji programów zdrowotnych oraz 
popularyzacja samorządowych programów 
zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki 
grypy. Przedmiotem Konkursu był wybór 
samorządów, które podejmują aktywne 
działania, mające podnieść świadomość 
Polaków i ograniczyć medyczne, społeczne 
oraz gospodarcze skutki zachorowań na 
grypę.Ogólnopolski Program Zwalczania 
Grypy wyróżnił samorządy, które w naj-
większym stopniu angażowały się w reali-
zację projektów zdrowotnych w  zakresie 
profilaktyki grypy. W tym roku przyznano 
17 tytułów Samorządowego Lidera, wśród 
nich znalazła się nasza gmina. Jednostki 
terytorialne zostały nagrodzone w dwóch 
kategoriach: Nowy Lider dla jednostek 
samorządu terytorialnego, które wysłały 
zgłoszenie do konkursu po raz pierwszy 
oraz realizowały w 2019 roku program  
w zakresie profilaktyki grypy oraz Lider 
w  Innowacjach dla jednostek realizujących 
program zdrowotny dla innej grupy niż 
osoby starsze. Gmina Radwanice otrzymała 
tytuł „Lidera w innowacjach w zakresie 
profilaktyki grypy”. Działania samorządu, 
jak podkreśla OPZG pozwalają na upo-
wszechnienie szczepień przeciw grypie, 
które stanowią największą ochronę przed 
groźnym wirusem. Bezpłatne szczepienia 
przeciw grypie są szczególnie ważne dla 
osób z grup ryzyka: przewlekle chorych, 
diabetyków, seniorów i dzieci. Grypa naj-
częściej atakuje zimą – szczyt zachorowań 
przypada zazwyczaj w pierwszych trzech 
miesiącach roku. W przypadku seniorów, 

dzieci, czy przewlekle chorych i niepeł-
nosprawnych szczepionka zapobiega nie 
tylko zachorowaniu, ale przede wszystkim 
wystąpieniu groźnych dla zdrowia i życia 
powikłań pogrypowych. Prawdopodo-
bieństwo ich wystąpienia wśród osób po 
60 roku życia wzrasta niemal trzykrotnie. 
Jak powszechnie wiadomo szczepienia 
profilaktyczne są jedną z metod ochrony 
przed chorobami zakaźnymi, ale przede 
wszystkim powodują łagodniejszy przebieg 
choroby oraz niwelują groźne dla życia 
powikłania. Szczepienie ochronne ma na 
celu uczenie organizmu odporności na 
zakażenie poprzez wytworzenie odpo-

wiednich przeciwciał na dany patogen. 
Poprzez wykonanie masowych immunizacji, 
oprócz nabycia indywidualnej odporności, 
zyskujemy także grupową odporność 
populacyjną. Program profilaktycznych 
szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 
60 roku życia organizowany jest w gminie 
od 2015 roku a od roku 2016 dodatkowo 
dla osób niepełnosprawnych. Również 
w  tym sezonie br. gmina realizuje bez-
płatne profilaktyczne szczepienia przeciw 
grypie dla osób powyżej 60 roku życia 
i niepełnosprawnych, które wykonuje 
Ośrodek Zdrowia w Radwanicach.   
             Elżbieta Łucka
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Rafał Sip
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Szkółka Kolarska MTB Bez Balastu 
Podczas „środowych godzin Wójta 
dla mieszkańców” reprezentacja 
Szkółki Kolarskiej MTB Bez Balastu 
pojawiła się w siedzibie tut. urzędu 
i przyniosła zdobyty puchar do 
gminnej kolekcji. 

Udział w cyklu trudnych i wymagających 
zawodów w ramach Ligi Szkółek Kolarskich 
MTB Aglomeracji Wałbrzyskiej pozwolił 
naszym zawodnikom zająć drużynowo 
1 MIEJSCE. GRATULACJE dla wszyst-
kich zaangażowanych w ten sukces. Cała 
drużyna liczy 25 dzieci, a ich zmagania 
kolarskie można śledzić na Facebooku 
na profilu Stowarzyszenie Aktywiści 
Społecznej Integracji BEZ BALASTU.
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VII Międzypokoleniowy Przełajowy Bieg Pojednania „Rodzina bez przemocy” 
3 października 2020 r. na terenach Fundacji Krzyżowa odbył się VII Międzypokoleniowy Przełajowy Bieg Pojednania „Rodzina 
bez przemocy”, będący jednocześnie Dolnośląskim Finałem Otwartych Biegów Przełajowych LZS. Na starcie biegów stanęło 
375 zawodniczek i zawodników w 18 kategoriach biegowych. Na zawodach Zespół Szkolno- Przedszkolny, gminę Radwanice, 
i jako jedyni powiat polkowicki, reprezentowało 28 uczniów pod opieką p. Cecylii Łakomiec i p. Anny Trochanowskiej.

Cała impreza odbywała się z zachowaniem przepisów wynikających z pandemii, zachowano starty o różnych porach, dystans 
społeczny, wejść na teren Krzyżowej strzegli strażacy z płynami do zdezynfekowania rąk, a przy wejściu do pomieszczeń obowią-
zywały maseczki. Nasi zawodnicy osiągnęli w Krzyżowej bardzo dobry wynik sportowy zdobywając 277 punktów do klasyfikacji 
gmin i powiatów województwa dolnośląskiego. Za te zawody gmina Radwanice została sklasyfikowana na 5 miejscu wśród 
21 gmin reprezentowanych na biegach (za takimi gminami jak: Oława, Świdnica, Lwówek Śl., Kłodzko), a powiat polkowicki 
na 6 miejscu na 11 powiatów.

Na Finałach Biegów Przełajowych w Krzyżowej wśród naszych sportowców najlepszy wynik osiągnęła Kornelia Szylko, 
która zajęła I miejsce w biegu dziewcząt (rocznik 2010-2011) i została mistrzynią województwa dolnośląskiego.

Wyniki zawodników ZSP Radwanice:

I miejsce Kornelia Szylko (dziewczęta rocznik- 2010-2011)
V- Weronika Węgrzycka (dziewczęta rocznik- 2008-2009)
VI- Hanna Dziuńko (dziewczęta rocznik- 2008-2009)
VII- Bartłomiej Moskwa (chłopcy rocznik- 2008-2009)
VIII- Kacper Węgrzycki (chłopcy rocznik- 2004-2005)
X- Błażej Depta (chłopcy rocznik- 2010-2011)
X- Sebastian Mietliński (chłopcy rocznik- 2006-2007)
XII- Wojciech Konieczny (chłopcy rocznik- 2008-2009)
XVI- Olaf Bęben- Rzeczycki (chłopcy rocznik- 2008-2009)
XVIII- Julia Kusiak (dziewczęta rocznik- 2008-2009)

Ponadto w zawodach wzięli udział:
Zuzanna Ignas, Oskar Miklarz, Tymoteusz Buczek, Oskar Kulig, Sebastian Chucaluk, Krystian Śnieszko, Dominik Łaszewski, 
Krystian Frąckowiak, Michał Żyta, Nicola Kowalska, Amelia Chodorowska, Olaf Ciosek, Amelia Danowska, Zofia Gabrysz, 
Karolina Kiekierz, Zofia Kosidło, Gracjan Kijaszko, Wiktor Pietruszka.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, za miejsca I- VIII pamiątkowe statuetki, a dodatkowo za miejsca I-III ple-
caczki. Na mecie każdy biegacz otrzymał pamiątkowy medal.
Wyjazd do Krzyżowej na Dolnośląski Finał Biegów Przełajowych mógł się odbyć dzięki środkom finansowym pozyskanym 
na działalność UKS „Iskra” Radwanice od Wójta i Rady Gminy Radwanice oraz przychylności Dyrekcji ZSP w Radwanicach.
                 Cecylia Łakomiec (ZSP w Radwanicach)

Jakub Rymarowicz w dniu 20 wrze-
śnia debiutował na Mistrzostwach 
Polski low kick seniorów w Stara-
chowicach. 

To był udany debiut. W półfinale pokonał 
ubiegłorocznego medalistę Mistrzostwa 
Świata. Następnie w dniu 3 października  
reprezentował naszą gminę w swojej 
pierwszej zawodowej walce na gali MFC18. 
Mimo wygranej przeciwnika zebrał ze sobą 
cenny bagaż doświadczeń. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

NASZ 
MISTRZ
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... w dniu 19 września przy wspaniałej słonecznej po-
godzie mogli skorzystać z wyjątkwego spaceru po  
Jakubowie pod przewodnictwem P. Bożeny Pajdosz.

Ogrom wiedzy i przekazanych ciekawostek przez P. Bożenę 
pozwoliły oderwać myśli od codzienności i  bliżej poznać nasz 
Jakubów. W tym samym czasie na Winnicy Jakubów trwała 
druga edycja Festiwalu „Winiarze i Przyjaciele”.
       
        Martyna Szylko

Mieszkańcy Jakubowa
             i nie tylko…
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

W przyszłym roku odbędzie się „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”. 

Spis zostanie przeprowadzony na podstawie interaktywnego formularza spisowego, który będzie dostępny na stronie GUS  
(Główny Urząd Statystyczny). Metoda samospisu internetowego zakłada, iż respondenci swoje dane przekażą samodzielnie, 
za pomocą specjalnej aplikacji, z której będą mogli skorzystać z własnego komputera lub urządzania mobilnego. Każda osoba, 
która samodzielnie dokona samospisu będzie uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Samospis będzie przeprowadzany  
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku. 
 
Obowiązkiem spisowym zostaną objęte:

    • Osoby fizyczne zamieszkałe stale i czasowo przebywające w budynkach oraz w pomieszczeniach nie będącymi mieszkaniami  
      na terenie Polski.
    • Osoby fizyczne nie mające zamieszkania,
    • Mieszkania, budynki,
    • Obiekty zbiorowego zakwaterowania,
    • Inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Odmowa wypełnienia tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary o czym mowa w art. 30 projektu ustawy spisowej.

Dane, które będą gromadzone w trakcie spisu to:

    • Charakterystyka demograficzna osób,
    • aktywność ekonomiczna osób,
    • poziom wykształcenia,
    • niepełnosprawność,
    • migracje wewnętrzne i zagraniczne,
    • charakterystyka etniczno – kulturowa,
    • gospodarstwa domowe i rodziny,
    • stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Respondenci, którzy w pewien sposób nie będą w stanie skorzystać z aplikacji, będą spisani za pomocą jednych z metod uzu-
pełniających tj. :

    • CATI – wywiad telefoniczny wspierany programem komputerowym
   • CAPI – wywiad prowadzony bezpośrednio przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu  
       przenośnym

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu zostanie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS oraz stronie 
spisu.

Marta Młodecka
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Referat
finansowy

Mieszkańcy gminy tworzą 
z mocy prawa wspólnotę 
samorządową1.

Obecnie, w tym trudnym dla Nas 
Wszystkich okresie pandemii, 
chyba jak nigdy wcześniej potrze-
bujemy – Jako Mieszkańcy Gminy 
Radwanice – owej wspólnoty i to 
wspólnoty przez duże W. Wyrazem 
tego na co dzień niech będzie dbanie 
o siebie nawzajem przez przestrze-
ganie obowiązujących wymogów 
sanitarnych, ale również przez 
płacenie podatków i innych opłat, 
do ponoszenia których zobowiązują 
Nas przepisy prawa. W tym miejscu 
należy wspomnieć, że jednym ze 
źródeł dochodów własnych gminy, 
dzięki którym realizuje ona swoje 
zadania są dochody z podatków 
i opłat, m.in. z podatku od nie-
ruchomości, podatku rolnego, 
podatku leśnego, czy podatku od 
środków transportowych, a także 
opłaty od posiadania psa, opłaty 
targowej, czy skarbowej.Biorąc pod 
uwagę powyższe Referat finansowy 
przypomina o:
• każdorazowym sprawdzeniu nr 
rachunku bankowego, na który 
wpłacają państwo podatek, gdyż 
od 1 stycznia 2020 r. w związku 
ze zmianą banku obsługującego 
gminę zmieniły się nr indywi-
dualnych rachunków, na które 
należy wpłacać podatek;

• terminowym opłacaniu kolejnych 
rat podatków – 15 września br. 
minął termin płatności 3 raty, 
termin płatności 4 raty przypada 
na dzień 15 listopada 2020 r. 
Nieregulowanie należności podat-
kowych powoduje wzrost kosztów 
o 11,60 zł – koszty upomnienia, 
a końcowo może zakończyć się 
nawet zajęciem rachunku ban-
kowego przez naczelnika urzędu 
skarbowego;

• zgłaszaniu nabycia/zbycia grun-
tów i nieruchomości, a także 
przystąpienia do użytkowania/
zakończeniu budowy nowych 
budynków mieszkalnych/nie-
mieszkalnych;

• zgłaszaniu nabycia/zbycia psa;
• wysokości opłaty od posiadania 

psa, która od 2020 r. wynosi 70 
zł rocznie.

Miłosz Konieczny
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„Szczęśliwe małżeństwo – to długa 
rozmowa, która wciąż wydaje się 
zbyt krótka” Andre Maurois. 

Złożona przysięga zobowiązuje do bycia 
ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i cho-
robie, chociaż przeciwności w życiu bywa 
wiele, i tych rodzinnych i materialnych, 
a często i zdrowotnych. Jednak, jak wi-
dać, jest to możliwe…To wielki dar móc 
przeżyć wspólnie ze współmałżonkiem 
50 lat. Żywym tego dowodem są nasi 
Jubilaci, Państwo Halina i Władysław 
Mamzer którzy  24 października 2020 

50 lat minęło…

roku świętowali swoje „Złote Gody”.Pan 
Władysław to społecznik , sołtys miej-
scowości Jakubów z dwudziestoletnim 
stażem. Oczywiście nie byłoby to możliwe 
bez wsparcia i pomocy swojej połówski 
żony Haliny. To para która z uśmiechem 
na twarzach nie poucza, tylko cieszy 
się z  każdej chwili przeżytej we dwoje, 

wspiera się wzajemnie i darzy szacunkiem 
Życzymy, aby nadchodzące dni, miesiące, 
lata  były pełne optymizmu i radości. Niech 
upływają Wam Drodzy Jubilaci w spokoju, 
w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci 
i wnuków. Niech zdrowie zawsze Wam 
dopisuje i daje siłę do dalszego trwania 
we wspólnej miłości, przyjaźni i zaufaniu.

Marta Młodecka
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Pasowanie na ucznia 

Pierwszaki z naszych szkół już po ofi-
cjalnym pasowaniu na ucznia Życzymy 
Wam dużo siły i wytrwałości w dążeniu 
do zdobywania wiedzy. Nie zrażajcie się 
niepowodzeniami! Nie poddawajcie się 
w ciężkich chwilach! Przyjaźń, radość 
i uśmiech pomoże Wam pokonać każdą 
przeszkodę

Pasowanie 2020
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W bieżącym roku Gminna Spółka 
Wodna w Radwanicach otrzymała 
dotację na konserwację rowów 
melioracyjnych z Urzędu Wojewódz-
kiego w kwocie 63.772 zł. 

Środki te wykorzystano w miesiącu 
wrześniu i październiku na konserwację 
rowów melioracyjnych zgłoszoznych do 
konserwacji przez członków Gminnej Spółki 
Wodnej w miejscowościach Radwanice, 
Sieroszowice, Kłębanowice, Łagoszów 
Wielki. Łącznie poddano konserwacji 
4560 mb rowów. Należy przypomnieć 
że rzeka Szprotawa, Kanał Północny, 

Doprowadzalnika A, kanał Skłoba, 
Błotny, Nowodworski, Kłębanówka, 
Młynówka, Szprotawica,  kanał Przem-
ków-Krępa, Krępa – Radwanice są 
własnością Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie i na tych 
kanałach Gminna Spółka Wodna nie 
może podejmować działań. Wnioski 
w  sprawie tych kanałów należy składać 
do Nadzoru Wodnego w Polkowicach, 
ul. Górna 6, 59-100 Polkowice, tel. 
605 421 170. Ze środków Budżetu gmi-
ny Radwanice wykonano konserwację 
4 rowów melioracyjnych: Odbierającego 
wody opadowe z kanalizacji burzowej 

z  osiedla w Radwanicach w kierunku 
m. Lipin, odcinka rowu odwadniającego 
budowaną ulicę Południową w Radwani-
cach, odcinka rowu melioracyjnego przy 
drodze powiatowej w m. Nowa Kuźnia, oraz 
odcinka rowu melioracyjnego należącego 
do gminy Radwanice w m. Łagoszów 
Wielki. Ponadto wykonano również kon-
serwację dwóch stawów w m. Buczyna. 
Pierwszego zlokalizowanego w parku 
za rzeką Szprotawa niedaleko pomnika 
przyrody – dęba o nazwie „Buczek”, oraz 
stawu przy remizie OSP w Buczynie. Koszt 
konserwacji stawów wyniósł 37.000 zł. 

Melioracje Staw przy remizie OSP w Buczynie

Staw w Buczynie w parku za rzeką
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Wilga, czyli gatunek średniego ptaka 
wędrownego z rodziny wilgowatych, 
pochodzenia tropikalnego.

Ptak ten, zamieszkuje umiarkowaną część 
kontynentu Eurazji oraz północno-zachod-
nią Afrykę, na południowym wschodzie 
występuje od Azji Mniejszej po północny 
Iran, jak i również wyspowo w północnej 
części półwyspu Arabskiego. Na terenie 
naszej gminy zwierzę te widziane było 
w okolicach Nowej Kuźni przy kępach 
leśnych, w lasach w miejscowościach 
Kłębanowice-Łagoszów Wielki oraz 
w  lasach obrębu Radwanice, Pudło i Lipin.
Zazwyczaj wilgi przebywają wysoko 
w koronach drzew, są bardzo płochliwe 
i  trudne do zaobserwowania. Ich obecność 
można wywnioskować na podstawie cha-
rakterystycznego, melodyjnego, fletowego 
gwizdania. Śpiewają często, gdy zanosi 
się na deszcz, czyli zwiększa się wilgot-
ność powietrza. Swoje gniazda tworzą na 
bocznych, cienkich gałęziach z  daleka od 
pnia. Gniazdo jest w kształcie głębokiej, 
stabilnej czarki, umiejętnie uwite z su-
chych źdźbeł traw i pasem łyka. Brzegi są 
mocno przymocowane do gałązek w ich 
rozwidleniu. Wyściółkę stanowią włosy, 
wełna i pióra. Konstrukcja jest wykonana 
w bardzo wyrafinowany sposób. Wyglądem  

przypomina koszyczek, który zręcznie 
zwisa pomiędzy poziomymi gałęziami. 
Buduje je przeważnie samica. Wilga jest 
ptakiem nieco wiekszym od szpaka, mie-
rzy ok. 23 cm . Obie płcie tego gatunku 
są podobnej wielkości i mogą ważyć od 
51 do 90 g. Posiadają tęczówki koloru 
czerwonego, dziób koloru różowego oraz 
niebieskoszare nogi. Samiec posiada pióra 
jaskrawożółte, skrzydła są czarne z żółto 
plamą u nasady lotek dłoniowych, ogon 
jest czarny z żółtymi nogami, a przez jego 
oko przechodzi czarny pasek. Samica 
ma ubarwienie szarozielono-żółtawe na 

wierzchu, o ciemniejszych od grzbietu 
oliwkowozielonych skrzydłach i ogonie, 
który podobnie jak u samca ma żółte 
brzegi. Od spodu samica jest białoszara 
z podłużnym kreskowaniem. Starsze sa-
mice bywają tak żółte jak młodsze samice, 
lecz pozbawione kreskowania na spodzie 
ciała, od samców różni je oliwkowy pasek 
przez oko, lotki drugorzędowe i środkowe 
sterówki. Młode podobne do samicy, ale 
z ciemniejszym dziobem i ciemnobrązo-
wymi oczami. Na terenie Polski gatunek 
ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. 
         Rafał Sip

Samiec

Samica

„Nieznane” 
zwierzęta 
w Gminie 
Radwanice

W i l g a
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Do rozpoczęcia budowy niezbędne jest określenie warunków zabudowy. O wydanie stosownej decyzji należy wystąpić wówczas, 
gdy dla danego gruntu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przed   przystąpieniem do sporządzania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy sprawdzić w urzędzie gminy 
czy dla danego terenu miejscowy plan jest już uchwalony, czy może są już prowadzone prace nad planem i jak bardzo są one 
zaawansowane.

Jeżeli plan już istnieje wniosek będzie bezprzedmiotowy. W takim przypadku występuje się do urzędu gminy z wnioskiem o wy-
danie wypisu z miejscowego planu, w którym warunki zabudowy zostały już określone.

Jeżeli prace planistyczne nad planem są mocno zaawansowane postępowanie w sprawie wniosku zostanie zawieszone, a warunki 
zabudowy zostaną określone dopiero w opracowanym planie zagospodarowania przestrzennego
.
Wniosek należy złożyć na formularzu (dostępnym na stronie internetowej urzędu gminy www.radwanice.pl w zakładce: druki do 
pobrania → druki do pobrania - referat gospodarczy → wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego) kierując go do Wójta. W formularzu powinno się wskazać:

• nasze dane jako wnioskodawcy;
• oznaczenie nieruchomości: adres, oraz dane ewidencyjne (nr działki itp.);
• granice terenu objętego wnioskiem - oznaczone na kopii mapy zasadniczej (szczegóły dotyczące mapy wskazane są na  

      formularzu);
• opis budynku jaki zamierzamy wybudować (jego przybliżoną powierzchnię i wysokość, ilość pięter, określenie czy ma być  

       budynkiem mieszkalnym, przemysłowym, handlowo usługowym, czy mieszanym (np. dom razem ze sklepem), oznaczyć na  
      mapie rozplanowanie położenia: budynków (np. dom i garaż), szamba, miejsc postojowych, wjazdów;

• zapotrzebowania na wodę, energię i sposób odprowadzenia ścieków oraz innych potrzeb co do infrastruktury technicznej  
      (np. warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oświadczenie o możliwości przyłączenia odbiorcy do  
      sieci elektroenergetycznej itp.);

• czy i w jaki sposób planowany obiekt będzie wpływał na środowisko (w przypadku budownictwa jednorodzinnego raczej  
      nie jest potrzebne).

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy wiąże się z koniecznością poniesienia opłat skarbowych. 
Od 24 lipca br. Obowiązują wyższe opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwana potocznie tarczą antykryzysową 4.0, w art. 50 
wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Skutkiem wprowadzonych zmian będzie pod-
wyższenie prawie 6-krotnie opłaty skarbowej za wdanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wcześniej 
opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosiła 107,00 zł, natomiast od 24 lipca 2020 r. wynosi 598,00 zł.

Powyższa podwyżka nie będzie jednak dotyczyła wszystkich. Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zwolnienie, którym zostali objęci właściciele 
i użytkownicy wieczyści. Oznacza to, że właściciel lub użytkownik wieczysty, chcąc złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
dotyczącej swojej nieruchomości, nie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej. Opłata w pełnej wysokości będzie należna od wniosków  
o wydanie decyzji składanych przez osoby inne niż właściciele lub użytkownicy wieczyści bez względu na to, czy planują wy-
budowanie budynku mieszkalnego.

Opłatę skarbową należy uiścić przelewem na konto lub zapłacić w kasie w siedzibie Urzędu Gminy w Radwanicach, w chwili 
złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni 
od złożenia wniosku (dowodem zapłaty może być wydruk potwierdzający wykonanie przelewu w banku). To samo dotyczy opłaty 
skarbowej za pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika konieczne jest uiszczenie ‒ 17,00 zł. Wyjątkiem jest 
posiadanie pełnomocnictwa notarialnego, które jest zwolnione z opłaty.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami do wniosku. 
W  przypadku gdy wniosek jest niekompletny, wówczas organ, do którego złożono wniosek, ma obowiązek wezwać do uzupeł-
nienia braków formalnych wnioskodawcę w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Gdy dokumenty nie 
zostaną uzupełnione we wskazanym terminie, wniosek nie zostanie rozpatrzony.
              Marlena Szymczyk

Decyzja o warunkach zabudowy. Kiedy i jak ją uzyskać?
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Zanieczyszczanie i zaśmiecanie Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

1. Buczyna:
    dz. 338/10 pow. 0,1281 ha – 26.209,00 zł
    dz. 338/11 pow. 0,1281 ha – 26.209,00 zł
    dz. 338/12 pow. 0,1085 ha – 22.199,00 zł
    dz. 338/14 pow. 0,1104 ha – 22.588,00 zł
    dz. 338/15 pow. 0,1081 ha – 22.117,00 zł
    dz. 338/16 pow. 0,1059 ha – 21.667,00 zł
    dz. 338/17 pow. 0,1052 ha – 21.523,00 zł
2. Drożów:
    dz.  29/4  o pow. 0,3100 ha – 70.000,00 zł
3. Kłębanowice:
    dz.  113/7  pow.  0,1025 ha – 37.402,00 zł
    dz. 119/3 o pow. 0,1153 ha – 40.643,00 zł
4. Nowy Dwór:
    dz. 30/2 pow. 0,1200 ha – 41.568,00 zł
    dz.  27  pow.  1,3300 ha – 83.369,00 zł

Nieruchomości gminne 
na sprzedaż!

Zanieczyszczanie i zaśmiecanie 
Osiedlowych Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że w ostatnim czasie kolejny 
raz otrzymaliśmy zgłoszenie o zanieczysz-
czeniach i zaśmieceniach w Osiedlowych 
Punktach Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych. Działania polegające 
na zaśmiecaniu czy zanieczyszczaniu 

osiedlowych PSZOK’ów wypełniają 
znamiona wykroczenia (art. 145 ustawy 
z  dnia 20 maja 1971r. Kodeksu Wykroczeń) 
i podlegają karze grzywny do 500,00 zł. 
Odpady budowlane, wielkogabarytowe, 
zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne 
należy oddać bezpłatnie do Centralnego 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Polkowicach przy ul. 
Działkowej 18. Punkt czynny jest od po-

niedziałku do piątku w godz. 12:00 – 19:00 
oraz w soboty w godz. 10:00 – 15:00.  
 
          Jolanta Kozołup

Gmina Radwanice posiada na sprzedaż 
działki budowlane w miejscowościach:

W razie zainteresowania którąkolwiek z działek prosimy o kontakt pod numerem telefonu 76 831 14 36
                   Judyta Saczka
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Anna Suchudolska mieszkanka 
Radwanic. Te cuda na poniższych 
zdjęciach to jej dzieło. 

Od kiedy zaczęła się Pani przygoda 
z szyciem poduszek?
Szycie na maszynie towarzyszy mi od 
młodych lat. Pierwsze szycie zaczęło 
się w szkole podstawowej, na zajęciach 
technicznych szyliśmy fartuszki. Ponie-
waż maszyna (stary dobry Łucznik) była 
w domu od zawsze przerabianie ciuchów, 
naszywanie łat, podwijanie nie było mi 
obce. Od jakiegoś czasu zbierałam się na 
zakup nowej maszyny, zawsze z mamą 
obiecywałyśmy sobie, że przy jakiejś okazji 
zafundujemy sobie nową. Aż pewnego 
czerwcowego dnia, bez żadnej okazji, 
stwierdziłam że nadszedł czas. I  pojawiła 
się nowiutka maszyna. 

Kiedy pojawiła się pierwsza poduszka? 
Czy była prezentem dla kogoś?
Nie miałam pomysłu jak wypróbować 
nową maszynę, pomyślałam o patchworku 
i wtedy przyszło mi do głowy, że uszyję 
sobie poszewki na poduszki. Z końcówek 
zadługich zasłon i kilku materiałów zamó-
wionych przez internet uszyłam poszewki 
do salonu. Na początku miały być dwie, 
wyszło sześć Potem były poduszki i kocyki 
na prezent dla nowych członków rodziny, 
a z resztek uszyłam maskotki słonie –  
w końcu mieszkam w Radwanicach.

Jakie wzornictwo i kolorystyka najczę-
ściej przeważają?
Przeważają szarości ale również biel, czerń, 
mięta, róż, błękit. Zależy dla kogo szyję 
i jakie są oczekiwania. W dzisiejszych 
czasach dostępność wzorów i kolorów 
jest w zasadzie nieograniczona. Jeśli ktoś 
upatrzy sobie konkretne zestawienie to 
staram się je odzwierciedlić i dodać coś 
od siebie.

Ile czasu tygodniowo poświęca Pani 
swojej pasji?
W zasadzie całe popołudnia spędzam 
przy maszynie. Każdego dnia staram się 
znaleźć trochę czasu na uszycie następnej 
poduszki. To strasznie wciąga, zwłaszcza 
wtedy gdy gotowa poszewka podoba się 
osobie dla której szyję. Oczywiście mam 
też kilka pomysłów, które staram się 
realizować nie dla konkretnej osoby lecz 
dla przyjemności i cieszę się gdy znajduje 

Pasje naszych mieszkańców 
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ona nowego właściciela.
Którą poduszkę ze swojej kolekcji lubi 
Pani najbardziej?
Chyba pierwsze które uszyłam dla siebie, 
chociaż każda następna musi mi się podo-
bać, inaczej nie mogłabym jej oddać innej 
osobie. Jestem trochę za bardzo dokładna 
i nie mogłabym zostawić czegoś co do 
końca nie spełnia moich oczekiwań. Mam 
kilka poszewek, które nie do końca są 
takie jakie być powinny i leżą do poprawy.

Ile czasu trwa uszycie jednej poduszki?
Wszystko zależy od tego z czego szyję. 
Jeżeli jest to poduszka z jednego materiału 
to z wykrojem i wszyciem zamka 2-3 
poduszki w jedno popołudnie. Patchwork 
i pikowanie trwa dłużej, trzeba dopasować 
wzory, kolory – taka układanka. Jednak te, 
przy których jest najwięcej pracy lubię szyć 
najbardziej, każdy etap cieszy jak widzisz 
efekty, jak powstaje coś niepowtarzalnego 
i oryginalnego.

Czy Pani krawiectwo ogranicza się tylko 
do szycia poduszek?
Nie tylko. Był czas kiedy szyłam z filcu 
- organizery do torebek, etui na laptopy, 
tablety. Nie lubię marnować materiału 
dlatego czasem powstają też maskotki. 
Ostatnio uszyłam torbę śniadaniówkę z 
materiału przeznaczonego na siedziska na 
krzesła. Czasem tak jest, że z materiału 
przeznaczonego na konkretną rzecz powstaje 
coś zupełnie innego. Jednak najbardziej 

lubię szyć poszewki i myślę że w okresie 
jesienno-zimowym, kiedy nie ma innych 
zajęć w ogrodzie poświęcę więcej czasu 
na moją pasję.Przy okazji chciałabym 
podziękować mojej rodzinie – mężowi 
i mamie za wsparcie i wyręczanie mnie 
w niektórych obowiązkach domowych. 

To także ich zasługa że mogę tyle czasu 
poświęcić na to co lubię. DZIĘKUJĘ 
SERDECZNIE ZA ROZMOWĘ I  ŻY-
CZĘ KOLEJNYCH, PRZYJEMNYCH 
KRAWIECKICH WYZWAŃ.  
            Martyna Szylko

Gmina Radwanice przyznała stypendium szkolne dla 18 uczniów zamieszkałych na terenie gminy. 

Stypendium szkolne udzielane jest na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia czy też pełnoletniego uczniai przysługuje wyłącznie:
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół  

       artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak  
      niż do ukończenia 24 roku życia,

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu 
      ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Jest to świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może otrzymać uczeń 
zamieszkujący w Gminie Radwanice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna 
lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendia socjalne udzielane są w formie świadczenia pieniężnego 
w drodze decyzji administracyjnej.
Świadczenia pieniężne przyznane zostały za I semestr roku szkolnego 2020/2021 i wypłacone jednorazowo z góry za dwa miesiące 
tj. listopad – grudzień, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia tj.:
  -   dochód do 300 zł po 200 zł miesięcznie,
  -   dochód do 528 zł po 160 zł miesięcznie.                Elżbieta Łucka

Stypendium szkolne 
- pomoc finansowa dla uczniów

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Radwanice do podzielnia się swoimi 
pasjami. Wszystkich „mieszkańców z pasją” zapraszamy do kontaktu: Urząd Gminy 

Radwanice pok. nr 7 lub telefonicznie 76 759 20 19.
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W sprawie prawidłowej segregacji odpadów BIO i zmieszanych wszyscy gramy do jednej bramki. Jak w każdym meczu mogą 
zdarzyć się potknięcia, dlatego postanowiliśmy wprowadzić żółte i czerwone kartki, aby zasygnalizować Państwu nieprawidło-
wości w segregacji.Kartka żółta dotyczy brązowych pojemników na odpady BIO najczęstsze przewinienia:

     - Bio odpady wyrzucane w workach
     - umieszczanie mięsa, kości, wędlin, odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu, płynnych odpadów kuchennych (zlewki)

Kartka czerwona dotyczy pojemników na odpady zmieszane
najczęstsze przewinienia:
    - wyrzucanie opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach), plastikowych i szklanych butelek
    - wyrzucanie odpadów niebezpiecznych - w tym opakowań po farbach, świetlówek
    - wyrzucanie odpadów poremontowych - gruz, elementy armatury sanitarnej, rury

Kartki będą przyznawane przez pracowników odbierających odpady w przypadku stwierdzenia błędów w segregacji.

Powtarzające się naruszenia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą skutkować wydaniem decyzji usta-
lającej opłatę za gospodarowanie opłatami w stawce podwyższonej (64 zł/osoba lub 188zł/gospodarstwo domowe).

Jeśli nie są Państwo pewni jakie odpady umieszczać w pojemnikach na BIO i odpady zmieszane przypominamy o naklejkach na 
pojemniki, które te wątpliwości rozwieją.

Wspólnie wygrajmy ten mecz!
                     Jolanta Kozołup

Drodzy mieszkańcy
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W roli głównej…
Prezes Koła Pszczelarskiego - Sta-
nisław Andrzejak

Proszę powiedzieć – dlaczego właśnie 
pszczelarstwo? Skąd to zamiłowanie 
do pszczół?
Ogólnie jestem zafascynowany przyrodą, 
nie tylko zwierzęta ale także rośliny. 
Natomiast pszczelarstwo w rodzinie było 
od bardzo dawna, bracia mojego jednego 
dziadka byli pszczelarzami i mój dziadek 
z drugiej strony też był pszczelarzem. Ojciec 
nie mógł, gdyż miał wstrząs anafilaktycz-
ny. Doświadczenia nie miałem żadnego 
a z wykształcenia jestem technikiem 
elektrykiem. Pszczelarstwem zajmuję 
się 20 lat. Sprawia mi to przyjemność. 
Chociaż jest dużo pracy przy pszczołach, 
robię to z chęcią, relaksuję się. 

Czy miał Pan kogoś, kogo mógł się 
Pan radzić? 
Od dziadków nie, gdyż to pokolenie już 
zmarło, a zaczęło się od tego, że zawsze 
co roku kupowałem dużo miodu dla ro-
dziny. Miałem kontakt z pszczelarzami 
i  jak przeprowadziliśmy się do Radwanic 
to zaprzyjaźniłem się z Stanisławem Ja-
gielskim, który jest właśnie wielopokole-
niowym pszczelarzem. On zaproponował 
i podarował mi jedną rodzinę pszczół. 
Pokazał mi od czego zacząć. Do końca roku 
miałem już cztery rodziny i tak rozwinęło 
się. Trafiłem akurat w dobry okres, gdyż 
zaczęły się dofinansowania i szkolenia 
unijne, z których korzystałem. Wiedzę 
teoretyczną nabyłem właśnie z tych zajęć 
zorganizowanych, również podpierając 
się literaturą, czasopismami. Mam tytuł 
mistrza pszczelarstwa. Uważam, że trzeba 
być na bieżąco, gdyż wszystko zmienia się 
np. sprzęt czy materiał a nawet pszczoły. 

… a właśnie, jest różnica między ulami, 
jak było wcześniej a teraz?
Sam typ ula w zasadzie jest to samo. 
Zmieniły się linie pszczół na dobre, są 
bardziej miodne, nierojliwe i niezłośliwe, 
co jest bardzo ważne…(uśmiech) i sąsie-
dzi nie cierpią tak. Dużo lepiej przy tych 
pszczołach pracuje się. 

… czyli pszczoła sama z siebie nie zrobi 
krzywdy? 
Mam wnuki, które bawią się cały czas na 
podwórku i nic się nie dzieje. Przydarzy 

się, ale to jest przypadkiem, jak któryś 
wnuk przydepnie pszczołę, gdyż siłą 
rzeczy trochę ich tutaj jest. Na sezon 
większość pszczół wywożę na pożytki bo 
mają łatwiejszą pracę. Nie są złośliwie, 
pszczoła sama z siebie nie użądli, musi 
ktoś ją sprowokować np. przyciśnie czy 
przydepnie to wtedy ona broni się.  

Na jakich ulach Pan gospodaruje?
My gospodarujemy na typie wielkopol-
skim, na tym terenie najbardziej sprawdza 
się. Gospodarka korpusami - takie nasze 
określenie. Korpusy można przestawiać, 
dokładać i odpowiednią wielkość ula 
dostosowywać do siły rodziny. Jeśli duża 
rodzina można dołożyć korpusik, czy na 
pożytek czy na gniazdo, chociaż tak na 
gniazdo nie pozwala się rozbudowywać. 
Gdyż taka duża rodzina nie zawsze jest 
potrzebna, tylko mocna rodzina, bo nam 
zależy na miodzie. Łącznie posiadam 50 uli.
  
Jaka linia pszczół przeważa w Pana 
pasiece? Czy ma Pan ulubioną rasę 
pszczół? 
Każdy pszczelarz ma swoje preferencje. 
Ja po wielu latach doszedłem do tego, że 
sobie sam dobieram. Pszczelarze prze-

ważnie zamawiają matkę w instytutach, ja 
zamawiam matkę tzw. reprodukcyjną. To 
jest dana linia czysta, powiem tu jeszcze, 
że są też takie – kortówka CA, CT i one 
mają swoje zalety. Jedna zaczyna szybko 
rozwijać się a druga później, jedna jest 
dobra na wczesne pożytki a inna przez cały 
rok dobrze pracuje. Trzeba dostosować się 
do tego jakie mamy pożytki a mamy tutaj 
bardzo dobre. W hodowli pszczół to jest 
tak, że te czyste linie muszą skrzyżować 
się z następną linią, żeby były najlepiej 
produkcyjne, a następne pokolenie to już 
różnie bywa, to jest loteria. Najlepsze są 
w krzyżówkach pierwszej linii, dwie linie 
jak skrzyżują się to wtedy jest najlepsza 
wydajność pszczoły, jej praca i zalety. 
U nas pszczelarze maja dobre pszczoły. 
Ciekawostką jest, liczba pszczół w ulu, 
w sezonie to nawet do 100 tyś. dochodzi. 
Albo jedna matka, która znosi 2 tyś. jaje-
czek w ciągu dnia i jest karmiona tylko 
mleczkiem pszczelim.  

A choroby pszczół są?
Choroby niektóre nie da się wyelimino-
wać, jak np. szkodnik warroza. To było, 
jest i będzie. Przyszło z Azji. Co ciekawe, 
Azja z tym poradziła sobie, bo oni nic 
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nie robili w tym względzie, po prostu 
pszczoła sama uodporniła się. A myśmy 
zaczęli leczyć i musimy nadal. Są to linie 
delikatne i trzeba pilnować. Nie leczona 
rodzina ginie w ciągu góra 3 lat. 

… a to widać, jakieś oznaki są?
Szkodnik wyglądający trochę jak pchełka, 
kto ma dobry wzrok to gołym okiem za-
uważy. Wylega się w komórce pszczoły, w 
ulu, siedzi na larwie i wysysa hemolimfę 
pszczoły (pszczoła nie ma krwi tylko wła-
śnie hemolimfę). Uszkadza ją i zaczyna 
chorować, źle wygląda. Rodzina pszczela 
nie toleruje takiej pszczoły i  wyrzuca 
ją z ula. 

…czyli pszczoła musi być pracowita? 
Są pracowite, bo wiedzą, że muszą prze-
żyć. To jest ciekawy organizm. Zacznijmy 
od tego, że żyje już ponad 150 mln lat, 
jeszcze przed dinozaurami. Musiały wy-
kształcić takie cechy, które gwarantują 
im przeżycie. Teraz to najbardziej my 
szkodzimy, ta nowoczesna gospodarka 
a przede wszystkim ta chemia. 

A jak wygląda ta współpraca rolno
-pszczelarska? 
Doszliśmy już do tego, że rolnicy są 
świadomi. Przedtem to różnie bywało. 
W zeszłym roku zdarzyło się zatrucie 
pszczół w gminie ale był to przypadek. 
Pszczelarz niby pracuje, żeby mieć jakiś 
zysk. Natomiast jest udowodnione naukowo, 
że 85% pracy uzyskuje środowisko, dzięki 
temu, że zapylają, nie pszczelarz. Warzywa, 
tak jak np. rzepak o ¼ ma większą wy-
dajność, jeżeli go pszczoła zapyli. Sąsiad, 
duży rolnik wie o tym bardzo dobrze. My 
współpracujemy. Rolnicy teraz, Ci z dużą 
gospodarką, będący po przeszkoleniach 
są bardziej świadomi. Wiedzą kiedy robić 
opryski i  czym wykonać. Śmiało pszczoły 
stawiam na jego uprawie, wiem, że nie 
zginą. Musi być również zgoda plantatora 
(właściciela gruntu) aby stawiać ule na 
jego pożytku. Rolnicy chętnie się zgadzają, 
gdyż dla niego jest to wydajność. Chcą 
jak najwięcej, a my chcemy do pewnych 
granic, jak jest powyżej to pszczoły tyle 
nie przyniosą. 

A miód? Jakie miody można nabyć 
w  pasiece Pana?
Jak mówiłem tutaj mamy bardzo dobry 
teren pożytkowy. Zaczyna się od wie-
lokwiatów, gdyż wiadomo na wiosnę 
wszystko kwitnie. U nas zazębia się od 
razu z rzepakiem. Z akacją jest gorzej 

ale sobie radzą, tak samo lipy jest mało. 
Następnie gryka, przeważnie jest, patrząc 
na nasz teren to wystarcza. Pszczoły mają 
najlepszy start na wiosnę. Jest leszczyna, 
wierzba, klon, dużo wczesnych pożytków, 
gdzie pszczoła może szybko rozwinąć się. 
A to jest bardzo ważne, bo rodzinę trzeba 
przygotować na wiosnę. Zaczynam bardzo 
szybko, bo pszczoła aby się rozwijać, żeby 
rodzina była mocna to musi mieć: ciepło, 
pokarm i wodę. 

…czyli zima nie sprzyja pszczołom?
Wbrew pozorom mroźną zimę lepiej 
znoszą niż ciepłą. Szybko startujemy, 
dosyć wcześnie, końcem lutego, na po-
czątku marca. Jak mówiłem wcześniej, 
pszczołom dostarczamy wodę, jak trzeba 
to podajemy do ula; pokarm mają, jeżeli 
nie to podajemy małe dawki aby je roz-
buzować; ciepło to wkładamy takie małe 
grzejniczki elektryczne - taka ciekawostka, 
żeby miały ciepło i rozwijały się. Pogoda 
również zmienia się co ma wpływ na to 
jak przygotować rodzinę.

Który miód cieszy się największym 
zainteresowaniem wśród klientów?
Akacjowy oraz najbardziej lipowy, pre-
ferowany ze względu zastosowania na 
przeziębienie. Prawdę mówiąc to każdy 
miód ma właściwości, jest naturalnym 
antybiotykiem. W miodzie najważniejsze 
są enzymy pszczele, które są antynowo-
tworowe, wychwytują wolne rodniki 
w organizmie. To jest w każdym miodzie. 
Tak samo zalety miodu, właśnie antybak-
teryjne podobne są każdego gatunku.  Dla 
mnie najbardziej wartościowy jest miód 
wiosenny czyli wielokwiat, to tam jest 
wszystko, są kwiatki polne np. mniszek 
czy wierzba itp., co potrzebuje na wiosnę 
natura, żeby dobrze rozwijać się. Z ula 
mamy również dużo wartościowych 
produktów nawet leki pochodzą. Mamy 
mleczko pszczele czy pyłek pszczeli, 
który np. działa leczniczo na wątrobę 
i ją regeneruje. Propolis - kit pszczeli to 
są soki z drzew i żywica, które pszczoły 
znoszą do ula. Jest środkiem odkażającym, 
antybakteryjny, rozrabia się w spirytusie 
78% alkoholu aby nie skrzepło znowu 
i na bazie jego robione są np. maści, 
można również stosować bezpośrednio. 
Propolis w nadmiarze może szkodzić, 
w  małych ilościach nie. Jak zażywa się 
to jest mocno bakteriobójczy i mikroflora 
bakteryjna w organizmie też ginie. Jakiś 
okres można stosować, ale potem trzeba tą 
florę odbudować, stosować probiotyki np. 

jeść jogurty. Wszystko trzeba z umiarem. 
Wosk dodawany jest do kosmetyków. Jad 
pszczeli, który działa przeciwbólowo 
i  przeciwreumatycznie, Z czasem człowiek 
się uodparnia, jeśli jest często żądlony, 
chwilę zaboli moment ukłucia i przestaje. 
Przez to jesteśmy bardziej odporni np. na 
jad żmii działa jak szczepionka. Leki z ula 
są cudowne, naturalne bez chemii, która 
ma zawsze efekt uboczny. 

…a sprzedaż jak wygląda, tylko u siebie 
czy gdzieś jeszcze?
My pszczelarze występujemy teraz o  sprze-
daż bezpośrednią w gospodarstwie rolnym, 
np. rolnicy mogą sprzedawać warzywa 
a my możemy miód. Co ciekawe, to 
pszczelarze od dawna nie są opodatko-
wani, żadnym podatkiem od sprzedaży 
miodu. Państwo doceniło to co robimy 
dla środowiska, ten nasz wkład. Sprzedaję 
na miejscu. Mam miód dobrej jakości, bo 
z tym różnie bywa. Ludzie jak spróbują 
miodu to wracają i kupują. Nie musze 
dawać zarobić pośrednikom. 
 
Pszczelarstwo jest modne? Młodzi chcą 
zajmować się, są chętni?
Różnie to bywa. Był kiedyś jeden Pan, 
któremu nie wyszło, gdyż pszczoły mu 
popadały i zraził się. Trzeba dobrze zapo-
znać się z hodowlą pszczół, mieć kogoś 
kto pokaże, wyjaśni. Na to trzeba czasu, 
jak ktoś powiedział 3 lata wystarczy, to 
nieprawda. Ja prowadzę 20 lat i nadal coś 
mnie zaskakuje. Dużo pracy jest np. Ja 
mając 50 uli przy każdym trzeba zatrzy-
mać się i zobaczyć co dokładnie zrobić, to 
jest wyczerpujące, tym bardziej podczas 
upałów. Pszczołom trzeba pomagać a nie 
ingerować za dużo. Potem są efekty w po-
staci tego miodu. Ciekawostka – pszczoły 
podczas sezonu na swoje potrzeby, taka 
jedna rodzina potrzebuję 140 kg miodu aby 
rozwijać się, przynoszą i zużywają. Musi 
być duża rodzina aby ten nadmiar który 
uda nam się ukraść, był jak największy. 
To jest nasz zysk. 

…to z hodowli pszczół można się utrzy-
mać?
Powiem tak, doświadczony pszczelarz 
utrzyma się z tego. Jak ktoś ekspery-
mentuje, jak młodzi pszczelarze i słyszą 
o wydajności i szybko sobie przeliczą, że 
to się opłaca. Zaczyna rok, dwa i jemu nie 
wychodzi, bo popełnia błędy. Trzeba mieć 
trochę doświadczenia, a to z czasem, nie 
te dwa, trzy lata, tylko więcej. Powiem tak 
ja w sezonie najmniej mam tonę miodu, 
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tak w złym sezonie. Jak jest dobry rok 
to jest do dwóch ton miodu. Pogoda ma 
duży wpływ na urodzaj, np. w tym roku 
było gorzej mniej, ze względu na suszę. 

Zdarzają się jakieś nieprzyjemne wątki, 
np. kradzieże?
Tak zdarzają się, są teraz takie czasy–
wyścig szczurów. Około dwa lata temu 
pod Kłębanowicami były poprzewracane 
ule, ale trudno ustalić sprawcę, gdyż to 
w terenie. Albo kradzież, był przypadek 
w tym roku w gminie Grębocice, pośred-
nik ukradł rodzinę pszczół dla zarobku, 
sprzedawał tanio innym pszczelarzom. 
Ule są kosztowne np., korpus jeden to 
koszt ok. 450 zł.  

A teraz przejdźmy do Koła. Jest Pan 
Prezesem. Jakie koło podejmuje dzia-
łania, jak to wygląda?
Jestem prezesem drugą kadencję, a kaden-
cja trwa 4 lata. Obecnie trzeba być kołem 

otwartym, jeździć na spotkania, rozmawiać 
o potrzebach i rozwijać się. W Legnicy 
mamy okręgowy związek niezależny, który 
często organizuje w ramach dotacji unijnej 
konferencje i szkolenia, z których mogą 
korzystać pszczelarze, aby porozmawiać 
o wspólnych problemach, czy dowiedzieć 
się nowych rzeczy na temat roślin czy 
nowego sprzętu. Wspólnie z Związkiem 
organizujemy święto miodu w Przemkowie. 
Na poziomie naszej gminy, współpracujemy  
z Wójtem, zna nasze koło i potrzeby. 
Dostaliśmy dofinansowanie z gminy na 
rośliny pożytkowe dla pszczelarzy. Ogólnie 
ludzie nie zdają sobie sprawy co znaczy 
pszczoła. Albert Einstein powiedział, 
jeżeli zginą pszczoły to również ludzie 
zginą po czterech latach. To na pewno 
w czasie odwlecze się. Ale ciężko byłoby 
przeżyć bez pszczół. 

A ile członków liczy Koło?
Mamy 15 osób, nieduże koło, kameralne. 

Mamy nawet z zewnątrz pszczelarzy, 
którym u nas spodobało się i zostali. 
… spotykacie się często?
Tak mamy często zebrania, na których 
wymieniamy się doświadczeniem, spo-
strzeżeniami np. na temat materiału, 
sprzętu czy karmy. Rozdzielone mamy 
obowiązki, jest zarząd czyli prezes, sekretarz 
i skarbnik oraz komisja rewizyjna. Mamy  
również składki, które też odprowadzamy 
do związku w Legnicy. 

Jest prowadzony rejestr pszczelarzy?
Gminny, to my mamy jako zarząd u sie-
bie. Musi być deklaracja pszczelarza, że 
chce należeć. Jest zarejestrowany, ma 
podaną liczbę rodzin i ma ubezpieczenie 
od pożądleń.  

Dziękuje Panu za rozmowę i przekazanie 
tak wielu ważnych i ciekawych informacji. 
Życzę urodzajnych zbiorów. 
              Elżbieta Łucka
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Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Radwanicach 
zapraszają serdecznie 
na warsztaty:

JAK BYĆ DOBRYM I 
SKUTECZNYM RODZI-
CEM - czyli wprowadzenie 
do pozytywnej dyscypliny : ) 

Czym jest Pozytywna 
Dyscyplina?
Pozytywna Dyscyplina jest 
klasyczną metodą wycho-
wawczą rozwijaną od 30 
lat. Jej korzenie sięgają 
psychologii indywidualnej 
austriackiego psychotera-
peuty Alfreda Adlera, który 
jako jeden z pierwszych 
zainteresował się jednostką 
w szerszym kontekście 
społecznym i uważał, że 
wszyscy ludzie mają jedno 
podstawowe pragnienie: chcą 
czuć, że przynależą i że są 
ważni.

Pomaga rodzicom: – 
zrozumieć swoje dzieci 
– wspierać ich naturalny 
potencjał – wychowywać 
je na mądrych, pewnych 
siebie, odpowiedzialnych 
i wrażliwych dorosłych 
– SKUTECZNIE radzić 
sobie z codziennymi trudno-
ściami, takimi jak ubieranie 
się, wychodzenie z domu, 
sprzątanie, mycie zębów 
i tym podobne.

5 Fundamentalnych Zasad 
Pozytywnej Dyscypliny
1. Pomaga dzieciom po-
czuć łączność i przynależ-
ność, pomaga im poczuć,  
że są ważne w rodzinie i społeczności.
2. Jest jednocześnie pełna szacunku 

i wymagająca: miękka i zdecydowana 
w tym samym czasie, czyli twarda dla 
problemu i miękka dla osoby.

3. Jest skuteczna długofalowo: bierze pod 
uwagę to, co dziecko myśli, czuje, cze-
go się uczy i jakie podejmuje decyzje 
o  sobie samym i o swoim świecie i jak 
decyduje się postępować w przyszłości, 
aby przetrwać i odnosić sukcesy.

4. Uczy ważnych umiejętności społecznych 

i życiowych: szacunku, dbania o innych, 
rozwiązywania problemów, współpracy 
oraz umiejętności wnoszenia wkładu 
i bycia pożytecznym w domu, przed-
szkolu, szkole i większej społeczności.

5. Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bar-
dzo są zdolne i kompetentne. Zachęca 
je do konstruktywnego używania swojej 
osobistej siły i autonomii.

Pozytywna Dyscyplina dostarcza ro-
dzicom gotowych narzędzi i technik do 
pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem.

POZYTYWNA DYSCYPLINA została 
stworzona, aby kształcić młodych ludzi 
do bycia odpowiedzialnymi, pełnymi 
szacunku i zaradności członkami spo-
łeczeństwa.

Zapisy u pracowników socjal-
nych, ilość osób ograniczona. 

zapisy do 30 października 2020 r. 
 

tel: 76 - 759 - 20 - 29
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Miło nam poinformować, że wracamy 
z programem OPIEKI WYTCHNIE-
NIOWEJ DLA OPIEKUNÓW OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

Głównym celem programu jest wsparcie 
członków rodzin lub opiekunów osób 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad 
dziećmi z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności, osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności albo orzeczeniem 
równoważnym, poprzez możliwość 

uzyskania doraźnej, czasowej pomocy 
w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Program zapewnia m.in. świadczenie usługi 
opieki wytchnieniowej dla członków rodzin 
lub opiekunów, czasowe odciążenie ich 
od codziennych obowiązków łączących 
się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie 
czasu na odpoczynek i regenerację. Oprócz 
tego możliwe jest także m.in. podniesie-
nie poziomu kompetencji dotyczących 
wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez 
naukę technik wspomagania, pielęgnacji 

i prowadzenia działań rehabilitacyjnych 
w warunkach domowych, a także objęcie 
specjalistycznym poradnictwem w zakresie 
psychologicznych i społecznych aspektów 
wsparcia osób z niepełnosprawnością. 
Program jest realizowany dzięki wsparciu 
finansowemu: ze środków Funduszu So-
lidarnościowego przyznanych w ramach 
Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 
2020”, Powiatu Polkowickiego  Gminy 
Radwanice 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2020

Posiłek w szkole i w domu

W ramach rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radwanicach finansuje dożywia-
nie dzieci i młodzieży w szkołach, 
przedszkolach oraz innych placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych, 
a także posiłki dla osób dorosłych.

Prawo do pomocy w ramach programu 
„Posiłek w szkole i w domu” przysługuje: 
- osobie samotnie gospodarującej, której 

miesięczny dochód nie przekracza 
kwoty 1051,50 zł. (czyli 150 % kry-
terium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej); 

- osobie w rodzinie, w której miesięczny 
dochód na osobę nie przekracza kwoty 
792,00 zł (czyli 150% kryterium docho-
dowego na osobę w rodzinie); 

- rodzinie, której miesięczny dochód nie 
przekracza 150% odpowiedniej dla liczby 
osób w rodzinie sumy kwot kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie (czyli 
792,- zł x liczba osób w rodzinie) przy 
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 
jednego z wymienionych poniżej powodów 
(lub innych okoliczności uzasadniających 
udzielenie pomocy społecznej):

- sieroctwa; 
- bezdomności; 
- bezrobocia; 
- niepełnosprawności; 
- długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
- przemocy w rodzinie; 
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub  
  wielodzietności; 

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i prowadzenia gospodar-
stwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych; 

- trudności w integracji cudzoziemców, 
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą; 

- trudności w przystosowaniu do życia po  
  zwolnieniu z zakładu karnego; 
- alkoholizmu lub narkomanii; 
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Decyzja dotycząca przyznania pomocy 
w ramach programu „Posiłek w szkole 
i w domu” wydawana jest po przepro-
wadzeniu wywiadu środowiskowego, 
w trakcie którego pracownik socjalny 
ustala sytuację życiową,   w tym przede 
wszystkim rodzinną i materialną, osoby 
ubiegającej się o pomoc.
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Zapraszamy do PROGRAMU ŻYW-
NOŚCIOWEGO, który ruszy już od 
listopada 2020 r. 

Gmina Radwanice KOLEJNY RAZ przy-
stąpiła do realizacji Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa współfinansowane-

go z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym Realizatorem 
programu w Gminie Radwanice jest 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Radwanicach ul. Przemysłowa 7A. Od 
07 października 2020 roku w godzinach 
od 7.30 do 15.30 w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Radwanicach, wy-
dawane będą skierowania uprawniające 
do korzystania z pomocy żywnościowej w 
ramach programu żywnościowego FEAD. 
Wszyscy zainteresowani otrzymaniem 
żywności powinni zgłosić się do siedziby 
GOPS po odbiór skierowań. Skierowania 
będą wydawane przez pracowników so-
cjalnych obsługujących odpowiedni teren 
gminy. Osoby zainteresowane powinny 
przynieść ze sobą dokumenty świadczące 
o ich dochodach (małżonkowie oraz inne 
osoby tworzące wspólne gospodarstwo 
domowe). Kryteria udzielenia pomocy:
Dochód nie przekraczający 200% kryterium 
dochodowego ustalonego zgodnie z art. 
8 ustawy o pomocy społecznej: 1402 zł 
netto – dla osoby samotnej 1056 zł netto 
– dla jednego członka rodziny. O terminie 
wydawania żywności zainteresowani będą 
informowani po otrzymaniu dostawy 
żywności do GOPS-u.

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

Kącik kulinarny naszych 
mieszkańców

Składniki: 
- 4-5 jajek
- mała cebula lub pół dużej 
- puszka tuńczyka w sosie własnym 
- ser żółty 
- majonez 

Jajka ugotować na twardo, schłodzić, 
obrać i rozdzielić białko od żółtka . Cebulę 
pokroić w drobną kosteczkę a ser żółty 

Sałatka 
z tuńczykiem

Wspieranie Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w  Radwanicach oferuje dla miesz-
kańców gminy Radwanice wsparcie 
Asystenta Rodziny. 

Funkcję Asystenta Rodziny wprowadziła 
w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 
roku o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.
Asystent rodziny przez pewien czas wspiera 
rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie 
potrafiła pokonywać trudności życiowe, 
zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania 
dzieci.
W czasie wspólnych działań z członkami 
rodziny:
• pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, 

co potraficie i kto oraz gdzie może Wam 
pomóc,

• doradza jak pielęgnować niemowlę, 
opiekować się i wychowywać dzieci, 
żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń 
rodziców,

• pomaga w codziennej organizacji dnia 
rodziny, znajdowania sposobów spędzania 
wspólnego czasu rodziny,

• pokazuje jak sprawnie wykonywać  
   obowiązki domowe,
• doradza jak zarządzać pieniędzmi,
• informuje jak działają urzędy, placówki  
  wsparcia rodziny i dziecka,
• wyjaśnia jak wypełniać dokumentację  
  oraz realizować sprawy urzędowe,
• wspiera w kontaktach z pracownikami  
  szkoły, przedszkola, sądu, poradni,  
  przychodni, policji, urzędów i innych  
  instytucji,
• pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe  
  i znaleźć pracę,
• chroni dzieci przed niebezpiecznymi  
   zachowaniami dorosłych.
Asystent rodziny spotyka się z rodziną 
w domu rodziny oraz czasem towarzyszy 
członkom rodziny w instytucji. Początko-
wo spotyka się z rodziną często, potem 
coraz rzadziej. Asystent rodziny prowa-

dzi dokumentację, planuje z rodziną, 
co i jak zrobić oraz pisze sprawozdania 
z wykonanych działań. Współpracuje 
z innymi pracownikami różnych instytucji 
pracującymi z rodziną dla dobra całej 
rodziny, a przede wszystkim, aby dzieci 
czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Asystent rodziny pomaga zrealizować 
to, co rodzina chce oraz co inne służby 
społeczne wymagają od rodziny. Pomaga 
tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

zetrzeć na tarce na drobnych oczkach.
Układać w misce warstwami : Białka 
zetrzeć na grubych oczkach na to warstwa 
sera żółtego następnie warstwa majonezu. 
Na majonez układamy tuńczyka oraz drobno 
posiekaną cebulkę. Sałatkę kończy warstwa 
startych żółtek na drobnych oczkach. 
                             Smacznego :)
             Pani Asia z Przesiecznej 
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3 października 2020 po raz pierwszy 
w naszej gminie odbyły się Zawody 
Strzeleckie na „Powitanie Jesieni” 
dedykowane dzieciom oraz młodzieży. 

Do zawodów zgłosiło się 12 śmiałków, 
w tym trzy dziewczyny. Celem zawodów 
była popularyzacja strzelectwa sportowego 
wśród lokalnej społeczności, wyłonienie 
najlepszych zawodników w poszczegól-

Dzięki współpracy „Przyjaciół 
Radwanic” z lokalnymi instytu-
cjami i chętnymi mieszkańcami, 
w  Gminie Radwanice zrealizowany 
został projekt pod nazwą „Zielona 
ostoja na mapie Radwanic”. 

Celem wspólnych działań było zago-
spodarowanie terenu przy Gminnym 
Ośrodku Kultury”. „Zielona ostoja”, to 
miejsce otwarte na mieszkańców całej 
gminy, którzy zechcą odpocząć i spotkać 
się z sąsiadem na wspólnych rozmowach 

nych konkurencjach w strzelaniu z broni 
krótkiej oraz długiej. Każdy mógł oddać 
po sześć strzałów na każdym z przy-
gotowanych stanowisk. O zwycięstwie 
decydowała liczba zebranych punktów. 
I tak największą celnością w I Zawodach 
Strzeleckich Gminy Radwanice zostali:
I miejsce - Wojciech Ciężabka
II miejsce - Danil Zabolatnyi
III miejsce - Bartosz Kaliciak  

Laureaci zostali uhonorowali pucharami, 
które wręczył Wójt Gminy Radwanice 
Pan Paweł Piwko. Pozostali uczestnicy 
otrzymali upominki oraz pamiątkowe 
dyplomy. Organizatorzy (GOK Radwanice, 
rząd Gminy Radwanice, Agencja Ochrony 
Osób i Mienia Józków „SECURITY” 
zapowiadają, że to nie ostatnia impreza 
strzelecka w naszej gminie.

Zawody strzeleckie

w otoczeniu przyrody. Jest to również 
miejsce edukacji o przyrodzie. Można 
podpatrzeć tutaj codzienne zachowania 
miododajnych oraz innych mikro miesz-
kańców. W pierwszym etapie prac zostały 
wyczyszczone, wymalowalowane stare 
gazony i ławki oraz nasadzono roślinność 
(lawendy, rododendrony, iglaki, budleje). 
W drugim etapie zamontowano elementy 
stołówki dla ptaków (budki , karmniki) oraz 
imponujący hotel dla owadów. Na terenie 
„Zielonej ostoi” została zamontowana 
również tablica informacyjna otwarta na 

wiadomości i ogłoszenia od mieszkań-
ców Gminy Radwanice. Zapraszamy do 
planowania odwiedzin w tym przyjaznym 
miejscu, stworzonym z sympatii do natury. 
Dofinansowano ze środków programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji „Po-
rozumienie Wzgórz Dalkowskich” oraz 
samorządów ze Wzgórz Dalkowskich.

Nowe miejsce do wypoczynku i edukacji w przyrodzie 
„ Zielona ostoja na mapie Radwanic”.



39

Od października Gminny Ośrodek 
Kultury w Radwanicach ruszył z nową 
ofertą zajęć na sezon 2020/2021.

W naszym mixie zajęć znajdziecie nowe 
pozycje dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy 
do zapoznania się z pełnym programem 
na stronie www.gok.radwanice.pl  oraz fb/
Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach.

Nowa oferta zajęć w GOK
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W ostatnim czasie wykonaliśmy kamerowanie jednej ze studni głębinowych na stacji uzdatniania wody 
w Radwanicach. 

Kamerowanie studni jest nowoczesną metodą sprawdzenia stanu użytkowanych od wielu lat studni. Podczas kamerowania 
sprawdzamy ilość i jakość wody. Mając na uwadze dobro mieszkańców w celu uzyskania jak najlepszej drożności studni i jakości 
wody wkrótce dokonamy czyszczenia studni nowoczesną metodą. Przy okazji informujemy, ze dostarczana woda jest na bieżąco 
badana i kontrolowana przez Sanepid. 

Pracownicy GSK Radwanice Sp. z o.o. apelują do mieszkańców aby 
wyrzucali odpady higieniczne do pojemników na śmieci, gdyż używanie 
toalety jako kosza skutkuje problemami z prawidłowym funkcjonowaniem 
przepompowni i oczyszczalni ścieków.

Kamerowanie i modernizacja studni

Sieć i przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 
ok. 15-20 centymetrów. Zaprojektowane 
zostały tak, by w łatwy i szybki sposób 
radzić sobie z komunalnymi ściekami 
i  nieczystościami sanitarnymi, a nie odpa-
dami, które powinny wylądować w koszu.
Pracownicy GSK Radwanice Sp. z o.o. 
apelują o rozsądek.

Oto przykład traktowania kanalizacji jako 
zbiornika na odpady.

Jako, że problem jest ogromny to 
po raz kolejny przypominamy!!!
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Gminna Spółka Komunalna Radwa-
nice Sp. z o. o. wprowadziła nową  
usługę „Odwiedź Mnie”

Dedykowana jest dla tych z Państwa, 
którym często odległość, brak czasu, 
nadmiar obowiązków,a także z uwagi na 
ryzyko związane z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 uniemożliwiają 
odwiedzenie bliskich w miejscu pochów-
ku i zapalenie  znicza czy udekorowanie 
kwiatami-my zrobimy to za Was. 
Usługa polega na:
- omieceniu płyty na grobie, 
- zapaleniu znicza, udekorowanie kwiatami,
- wykonaniu dokumentacji fotograficznej, 
- przesłanie fotografii w postaci elektro 
   nicznej na podany przez Państwa adres  
   mailowy.
Współpracujemy z kwiaciarnią, która 
oferuje szeroki wybór kwiatów i wiązanek
Więcej informacji pod nr. tel. 76 831 01 83 
i na www.gsk.radwanice.pl amerowanie 
studni jest nowoczesną metodą spraw-
dzenia stanu użytkowanych od wielu lat 
studni. Podczas kamerowania sprawdzamy 
ilość i jakość wody. Mając na uwadze 
dobro mieszkańców w celu uzyskania 
jak najlepszej drożności studni i jakości 
wody wkrótce dokonamy czyszczenia 
studni nowoczesną metodą. Przy okazji 
informujemy, ze dostarczana woda jest 
na bieżąco badana i kontrolowana przez 
Sanepid. 

W dniu 17.10 br. jednostka OSP 
w Radwanicach odebrała zestaw 
narzędzi e-hydraulicznych do ra-
townictwa technicznego. 

Jednostka jako jedyna w powiecie po-
lkowickim posiada zestaw ww. narzędzi. 
Zadanie pn. „Zakup zestawu hydraulicznych 
narzędzi ratowniczych” współfinansowane 
jest przez Komendę Główną Straży Po-
żarnej w wysokości 40 tyś. zł oraz Urząd 
Gminy Radwanice w wysokości 30 tyś. 
zł. Całkowity koszt zadania to 70 tyś. zł. 
Sprzęt pozwoli na jeszcze szybsze dotarcie 
do osób poszkodowanych w zdarzeniach 
drogowych. Strażacy OSP Radwanice 
przeszli specjalistyczne szkolenia obsługi 
sprzętu przeprowadzone przez firmę Fire 
Max dostawcę i autoryzowanego przed-
stawiciela narzędzi firmy Lucas.

„Odwiedź 
mnie”

Nowy zestaw narzędzi 
e-hydraulicznych dla OSP Radwanice
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Pracownicy GSK Radwanice Sp. z o.o. zajmujący się utrzymaniem tere-
nów gminy podsumowują pierwszy wiosenno-letni sezon.

W tym okresie zadań było wiele: koszenie poboczy i innych terenów zielonych, od-
chwaszczanie, utrzymanie czystości i zamiatanie ulic, chodników, utrzymanie w  czy-
stości placów zabaw, siłowni plenerowych, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, 
sprzątanie i znakowanie szlaku rowerowego, naprawa  nawierzchni dróg, wymiana 
znaków drogowych i wiele, wiele innych.

W tym okresie zadań było wiele: koszenie poboczy i innych terenów zielonych, od-
chwaszczanie, utrzymanie czystości i zamiatanie ulic, chodników, utrzymanie w czy-
stości placów zabaw, siłowni plenerowych, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, 
sprzątanie i znakowanie szlaku rowerowego, naprawa  nawierzchni dróg, wymiana 
znaków drogowych i wiele, wiele innych.

Wiosenno-letni sezon za nami

Cięcia 
pielęgnacyjne
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Krzyżówka Biuletyn nr 24
Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: Urząd Gminy Radwanice , ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice,  
na kartach pocztowych z naklejonym kuponem i dopiskiem „Krzyżówka - Biuletyn 24”.Wśród osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązania rozlosujemy 3 nagrody niespodzianki.  
Na rozwiązania czekamy  do 20.12.2020 r. (rozwiązania mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy gminy Radwanice). 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych (imienia i nazwiska) 
zwycięzcy konkursu w kolejnym wydaniu Biuletynu.

Wyniki Krzyżówki Biuletynu nr 23
W poprzednim numerze Biuletynu hasło krzyżówki brzmiało: „Gdy we wrześniu grzybów brak niezawodny zimy 
znak”Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosowane zostały 3 osoby, które otrzymały nagrody. W loso-
waniu najwięcej szczęścia mieli: 

pani Krystyna Walacik, pani Dorota Mila, pan Tadeusz Pokora. 
                 Gratulujemy!

KUPON „B
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