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KALENDARIUM RADY GMINY 
Elżbieta Łucka 

Rada Gminy w Radwanicach spotka-
ła się na następujących posiedze-
niach komisji stałych oraz obradach 
sesji:
1)  14 maja 2021 r. – posiedzenie 
KOMISJI STAŁYCH. Komisje wspólnie 
omawiały materiały na Sesję Rady 
Gminy oraz: 
• Komisja Rewizyjna analizowała 

i oceniała sprawozdania finan-
sowe i opinię RIO z wykonania 
budżetu gminy za 2019 rok, 
następnie podjęła jednogłośnie 
Uchwałę Nr 1/21 Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy w Radwani-
cach z dnia 14 maja 2021 roku  
w sprawie absolutorium dla 
Wójta Gminy Radwanice za 
2020 rok. 

• Komisja Zadań Budżetowo-Go-
spodarczych analizowała go-
spodarkę mienia komunalnego 
– dzierżawy i wynajmy za 2020 
rok oraz zakres działalności 
Spółki Komunalnej.

• Komisja Zadań Społecznych 
dokonywała analizy działalno-
ści prowadzonej w świetlicach 
wiejskich oraz sprawozdania  
z zespołu interdyscyplinarnego 
i z zakresu wspierania rodziny 
za 2020 rok.

2)  14 maja 2021 r. - XXVIII Sesja 
Rady Gminy – podjęto uchwały  
w sprawie:
• zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Radwanice, 
(Uchwała Nr XXVIII/189/21);

• zmiany budżetu gminy Radwa-
nice na rok 2021, (Uchwała Nr 
XXVIII/190/21);

• zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, zasad usytuowa-
nia miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych 
oraz wprowadzenia odstępstw 
od zakazu spożywania napo-
jów alkoholowych na terenie 
gminy Radwanice, (Uchwała Nr 
XXVIII/191/21);

• przyjęcia Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecz-
nych Gminy Radwanice na 
lata 2021 – 2025, (Uchwała Nr 
XXVIII/192/21);

• udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Polkowickiego, (Uchwała 
Nr XXVIII/193/21);

• udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, (Uchwała Nr 
XXVIII/194/21).

3)  18 czerwca 2021 r. – odbyło się 
posiedzenie KOMISJI STAŁYCH. 
• Komisje wspólnie omawiały 

materiały na Sesję Rady Gminy 
oraz: Komisja Rewizyjna ana-
lizowała podział subwencji na 
jednostki oświatowe w 2021 
roku oraz organizację oświa-
ty na rok szkolny 2021/2022. 
Skontrolowała dokumentację 
wybranej inwestycji - poprawa 
stanu zabytkowych ruin pałacu 
w Jakubowie. 

• Komisja Zadań Budżetowo-Go-
spodarczych analizowała stan 
dróg gminnych i powiatowych 
oraz ochronę przeciwpowodzio-
wą gminy.

• Komisja Zadań Społecznych 
analizowała ofertę GOK na or-
ganizację wypoczynku dzieci,  
a także stan mieszkań komunal-
nych. 

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

Szanowni Państwo.

 W czerwcu Rada Gminy udzieliła mojej osobie absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku. 
Dziękuję za życzenia i zaufanie. To potwierdzenie że obrany kierunek rozwoju naszej gminy, jest sku-
teczny i spełnia Państwa oczekiwania. Dziękuję współpracownikom z urzędu gminy w Radwanicach 
za chęć do pracy, która motywuje do coraz większego wysiłku.  Dziękuję radnym za panującą zgodę  
i wspólne stanowiska dotyczące spraw mieszkańców. Dziękuję pracownikom i kierownikom jednostek 
organizacyjnych za sprawną realizację zadań oświatowych, społecznych i kulturalnych wpływających 
na poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Dziękuję sołtysom i mieszkańcom angażującym się w sprawy 
swoich miejscowości. Wszystkim mieszkańcom dziękuję za zrozumienie i wsparcie naszych działań dla 
dobra i rozwoju gminy Radwanice.

 Atrakcyjność i widoczny rozwój gminy, przyczyniają się do wzrostu liczby mieszkańców. Przyby-
wa również nowych nieruchomości. Zapraszajcie swoich przyjaciół, kolegów oraz rodziny do zapoznania się z ofertą działek budowla-
nych, domów i mieszkań na terenie naszej gminy.

 Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, wracamy do organizacji imprez plenerowych. Pierwszą z nich, a także naj-
bardziej uroczystą są Dożynki Gminne, na które serdecznie Państwa zapraszam. Zachęcam również wszystkich Państwa do szczepień 
przeciw COVID-19. Jest to szansa powrotu do normalności, a także dowód naszej wspólnej odpowiedzialności. 

 Na rozpoczynające się wakacje proszę przyjąć życzenia udanego i bezpiecznego wypoczynku, słonecznej pogody oraz wielu 
niezapomnianych wakacyjnych wrażeń.

Pozdrawiam serdecznie
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
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SeSja abSOlutOryjna

Dnia 18 czerwca br. odbyła się XXIX Se-
sja Rady Gminy w Radwanicach. Miała 
ona uroczysty charakter ze względu 
udzielenia wotum zaufania oraz abso-
lutorium Wójtowi Gminy Radwanice 
Pawłowi Piwko. Sesja Rady Gminy roz-
poczęła się od raportu o stanie gminy  
i debaty nad nią. Raport obejmuje pod-
sumowanie działalności Wójta w Gminy 
roku poprzednim, w szczególności re-
alizację polityk, programów i strategii, 
uchwał rady gminy i budżetu obywatel-
skiego. Następnie Rada Gminy podjęła 
jednogłośnie bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady gminy 
uchwałę w sprawie udzielenia wotum 
zaufania Wójtowi Gminy Radwanice. Ko-
lejnym punktem porządku obrad było 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 
2020 rok. Rada Gminy podjęła jedno-
głośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia  
i zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych i z wykonania budżetu Gminy 
Radwanice za 2020 rok. Przed przystą-
pieniem radnych do głosowania nad ab-
solutorium, odczytano i przedstawiono 
następujące dokumenty:
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Wójta Gmi-
ny,
- pozytywną opinię Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej o wniosku Komisji Rewi-
zyjnej.

Absolutorium to potwierdzenie przez 
radę gminy prawidłowego zrealizowa-
nia budżetu gminy. Jest rodzajem kon-
troli rady gminy w zakresie wykonania 
budżetu i jest wyrazem ostatecznej oce-
ny działalności Wójta Gminy. Rada anali-
zuje i ocenia szczegółowo sprawozdania 

z wykonania budżetu gminy, a następnie 
podejmuje uchwałę  w sprawie udziele-
nia lub nieudzielania absolutorium.  Rada 
Gminy w Radwanicach jednogłośnie 
udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy 
Radwanice Pawłowi Piwko.  Wójt Gminy 
Paweł Piwko podziękował wszystkim 
za rozwój gminy. Szczególne podzięko-
wania kierował do współpracowników 
urzędu gminy, którzy na co dzień wy-
konują mrówczą pracę. Dziękował rad-
nym za zgodę, która buduje, za zaufanie  
i wsparcie,  kierownikom jednostek or-
ganizacyjnych za pomoc oraz sołtysom 
za zaangażowanie się w sprawy miesz-
kańców. Wspomniał, że jest to już jego 
7 absolutorium i z roku na rok jest co-
raz bardziej treściwe. Podsumowując 
stwierdził, że kocha swoją pracę, którą 
wykonuje dla państwa, dla mieszkań-
ców, dlatego dziękuje wszystkim.

Podczas XXIX Sesji Rady Gminy podjęto 
również następujące uchwały: 
• Uchwała Nr XXIX/198/21 w spra-

wie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Radwanice. 

• Uchwała Nr XXIX/199/21 w spra-
wie zmiany budżetu gminy na 2021 
rok. 

• Uchwała Nr XXIX/200/21 zmienia-
jąca uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego. 

• Uchwała Nr XXIX/201/21 w sprawie 
określenia wzoru wniosku o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego za okres 
3 miesięcy kalendarzowych poprze-
dzających dzień złożenia wniosku. 

• Uchwała Nr XXIX/202/21 zmienia-
jąca uchwałę w sprawie określenia 
zasad i trybu udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru za-
bytków lub znajdującym się w gmin-
nej ewidencji zabytków. 

• Uchwała Nr XXIX/203/21 w spra-
wie udzielenia dotacji na prace kon-
serwatorskie. 

• Uchwała Nr XXIX/204/21 w spra-
wie zaliczenia dróg do kategorii 
dróg gminnych. 

• Uchwała Nr XXIX/205/21 w sprawie 
uchwalenia zmiany w „Programie 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Radwanice.
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Promocja szczepień jest kolejnym elementem realizacji Narodowego Programu 
Szczepień przeciw COVID-19. W związku z dobrowolnym charakterem szczepień 
promocja ma na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych dla powodzenia 
zwalczania i przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Przyjęcie szczepionki to nie tylko 
ochrona dla nas samych, 
ale także dla naszych bliskich! 
Naprawdę warto!

Gmina może otrzymać dofinansowanie na organizację 
działań promujących szczepienie w następujących wiel-
kościach:
1. 10.000 zł jako ryczałt na zapewnienie: 
• starszym mieszkańcom możliwość szczepienia orga-

nizując dowóz i odwóz do punktu szczepień w Gmin-
nym Ośrodku Zdrowia w Radwanicach.

• organizowanie konkursów lokalnych przy okazji im-
prez gminnych promujących szczepienie.

• udziału w promocji pracowników GOPS, klubu Senio-
ra, członków OSP, klubów sportowych

Ponadto w ramach Narodowego Programu Szczepień dla 
gminy mogą być przyznane nagrody w ramach konkursu 
centralnego:
1. 100.000 zł dla gminy na medal, w której do 31.12.2021 

r. zaszczepionych zostanie 67 %.
2. 1.000.000 zł dla najbardziej odpornej gminy jeżeli 

osiągniemy najwyższy odsetek zaszczepionych do 
31.10.2021 r. w rejonie dawnego województwa le-
gnickiego.

3. 2.000.000 zł jeżeli będziemy najlepsi w kraju.

Organizowane będą również przez Narodowy Program 
Szczepień w ramach promocji loterie.

Punkt informacyjny o szczepieniach przeciw COVID-19 
znajduje się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Radwani-
cach przy ul. Głogowskiej 43. Koordynatorem jest Pani 
Ewa Flak tel. 76/8311-471.

Ilość mieszkańców - 4918
Zaszczepieni jedną dawką - 1888
Zaszczepieni pełną dawką - 1291

Zaszczep się przeciw 
COVID-19

Józef Machera

Ponadto w ramach promocji 
Narodowego Programu Szczepień, gmina może 
otrzymać nagrodę finansową! Im więcej osób 

zaszczepionych, tym większe szanse na dodatkowe 
środki w budżecie gminy. 

Wg. stanu na dzień 25.06.2021

nie zaszczepieni 61,62%

              zaszczepieni 
jedną dawką 38,38% 
z tego 26,25% pełną

Szczepienia w Gminie Radwanice



5  

BIULETYN INFORMACYJNY
URZĘDU GMINY RADWANICE

W dniu 27 stycznia 2020 r. zostały podjęte Uchwały o przystąpieniu do spo-
rządzenia  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
Sieroszowice, Radwanice i Pudło, aktualnie jesteśmy na etapie uzgadniania 
dokumentacji planistycznej. Dnia 31 marca 2020r. Rada Gminy w Radwani-
cach podjęła uchwałę dotyczącą zmiany planu miejscowego dla 
obrębu Łagoszów Wielki, w związku z podjęciem ww. uchwały 
rozpoczęto procedury związane opracowywaniem dokumentów 
planistycznych. Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień od organów 
uzgadniających, projekty planów zostaną wyłożone do publicznego 
wglądu, gdzie każdy będzie mógł się z nimi zapoznać w siedzibie 
Urzędu Gminy w Radwanicach. W przeciągu kilku miesięcy zamie-
rzamy również przystąpić do zmiany planu miejscowego dla obrę-
bu Kłębanowice. Osoby posiadające nieruchomości gruntowe na 
danym terenie zachęcamy do obserwowania strony Urzędu Gminy 
Radwanice, Biuletynu Informacji Publicznej, prasy lokalnej oraz ta-
blic ogłoszeń  w m. Kłębanowice, na których pojawi się informacja  
o przystąpieniu do zmiany planu i możliwości składania wniosków 
o zmianę przeznaczenia terenu. Miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego są aktami prawa miejscowego, dlatego też za-
chęcamy do czynnego udziału w tworzeniu tych dokumentów.

Marlena Szymczyk

czas na plan kłębanOwic

Marta Młodecka

statystyka urzędu stanu cywilnegO

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW GMINY RADWANICE W ROKU 2021 
- STAN NA DZIEŃ 23 MAJ

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY

4 9 1 8
LICZBA MIESZKAŃCÓW NOWO 

ZAMELDOWANYCH

7 1
LICZBA URODZEŃ

1 6
LICZBA ZGONÓW

2 6
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remOnt drOgi pOwiatOwej w sierOszOwicach

dOtacja na drOgi w sierOszOwicach i strOgObOrzycach

Miło jest nam Państwa poinformować o kolejnych pozyska-
nych środkach, dzięki którym możliwa będzie poprawa infra-
struktury drogowej na terenie Gminy Radwanice. W ramach 
naboru dedykowanego gminom popegeerowskim ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Radwa-
nice otrzymała dofinansowanie na przebudowę trzech dróg 
gminnych o łącznej kwocie 810.759,63 zł. W związku z reali-

zacją zadania przebudowane zostaną dwie drogi wewnętrzne  
w miejscowości Strogoborzyce o łącznej długości 250,9 mb  
(I droga- 136,6 mb, II droga- 114,30 mb), dla których kwota do-
finansowania wynosi 350.817,98 zł oraz droga wewnętrzna 
nr 120472D w miejscowości Sieroszowice o długości 310,04 
mb która zostanie dofinansowanie w kwocie 459.941,65 zł.

Anna Wysokińska

W najbliższych tygodniach nastąpi „Remont drogi powiatowej 
nr 1125D w m. Sieroszowice na odcinku od km 5+530 do km 
6+970” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyre-
montowana zostanie droga powiatowa w Gminie Radwanice. 
Remont dotyczy drogi nr 1125D w miejscowości Sieroszowi-
ce na odcinku od 5+530 do km 6+970. Kwota dofinansowa-
nia w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
wynosi 879 897,50 zł, natomiast Gmina Radwanice przyjętą 
Uchwałą nr XXVIII/193/21 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 
14 maja 2021 rokuw formie dotacji celowej przeznacza na ten 
cel 880.000,00 zł.

Anna Wysokińska

tablice edukacyjne w parku
Elżbieta Łucka

Projekt „Drzewa- cuda natury -  przyrodniczka ścieżka edukacyjna” to ścieżka, 
która będzie zlokalizowana w parku w Radwanicach. W ramach zadania będą 
stworzone miejsca edukacji ekologicznej, zostaną opisane gatunki zabytkowego 
drzewostanu występującego na terenie parku. Ekspozycja w formie pulpitu in-
formacyjno-edukacyjnego zawierającego tablice z opisem danego gatunku drze-
wa i umiejscowionego przy nim. Ilość zamierzonych gatunków drzew do opisa-
nia wynosi 14 sztuk. Na ww. zadanie otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30.600,00 zł. 

Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 34.000,00 
zł. Planowany termin realizacji projektu to sier-
pień/wrzesień br.  

Drogi w Strogoborzycach Droga w Sieroszowicach
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Informujemy, że od 11 czerwca br.  
w Urzędzie Gminy Radwanice uru-
chomiony został Punkt Konsultacyjny 
rządowego Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze obsługiwany przez 
pracownika ds. kryzysowych i obron-
nych - Martynę Szylko – pokój nr 7, 
tel. 76 759 20 39 e-mail: czystepowie-
trze@radwanice.pl.

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

Podstawowym celem programu Czyste 
Powietrze jest dofinansowanie do wy-
miany starych pieców tzw. „ kopciuchów” 
na nowoczesne, spełniające normy 
Ecodesign.  W Punkcie Konsultacyjnym 
jest możliwość skonsultowania wniosku 

o dofinansowanie w ramach Programu 
Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz 
jego złożenie. Następnie wniosek prze-
syłany jest do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu, gdzie następuje jego 
ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma 
na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy 
Radwanice aplikowanie o dofinansowa-
nie w ramach Programu Priorytetowe-

Szczegółowe informacje na temat Pro-
gramu Priorytetowego Czyste Powie-
trze oraz portal beneficjenta dostępne 
są na stronie: https://portal.fos.wroc.
pl/strona-glowna-programu

Założenie konta na portalu beneficjen-
ta jest pierwszym i najważniejszym 
krokiem w procedurze aplikowania  
o dofinansowanie.

gminny punkt kOnsultacyjny prOgramu czyste pOwietrze

Małgorzata Stroka

Dnia 27.05.2021 r. Wójt Gminy Radwa-
nice podpisał umowę pożyczki z przed-
stawicielami Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu na realizację za-
dania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej i odcinka sieci wodociągowej 
w miejscowości Kłębanowice” na kwo-
tę 878.767,09 zł. Pożyczka stanowić 

będzie wkład własny na 
realizację inwestycji, która 
otrzymała dofinansowanie  
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
w kwocie 1.537.419,58 zł. Całkowita 
wartość zadania to 2.990.039,66 zł.  
Jeszcze w tym roku w ramach realizacji 
powyższego projektu zakończona zosta-

nie budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
rozdzielczej w miejscowości Kłębanowi-
ce wraz z odcinkiem sieci wodociągowej 
oraz sieć kanalizacji sanitarnej przesy-
łowej z miejscowości Kłębanowice na 
oczyszczalnię ścieków w Buczynie.

pOżyczka z wFOŚigw

rewitalizacja zabytkOwegO parku w buczynie

W bieżącym roku Gmina Radwanice przystąpiła do naboru 
wniosków nr 11/2021 prowadzonego przez Stowarzyszenie 
LGD Wzgórza Dalkowskie.  W ramach naboru złożono wnio-
sek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.: „Zago-
spodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację 
zabytkowego parku w Buczynie- etap I” . W wyniku oceny 
wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju 
i przekazany do dalszej oceny merytorycznej do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 105.625,00 
zł, natomiast całkowita wartość zadania to 166.984,00 zł.  
W ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie ścieżek 
komunikacji pieszych, remont i renowację ogrodzenia oraz 
oczyszczenie i umocnienie brzegów 
cieku wodnego „Młynówka”.

Anna Wysokińska

go Czyste Powietrze. Mamy nadzieję, 
że funkcjonowanie Punktu zachęci 
mieszkańców do skorzystania z do-
finansowania m.in. do wymiany ko-
tłów, a w efekcie do poprawy jakości 
powietrza na terenie Gminy Radwa-
nice. 

Zachęcamy do korzystania z punk-
tu.
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bilbOard na ulicy pOłudniOwej
Judyta Saczka

Gmina Radwanice zrealizowała kolejny 
projekt polegający na montażu bilbo-
ardu zachęcającego do zamieszkania 
w naszej Gminie. Zlokalizowany jest 
on na skrzyżowaniu ulicy Południowej 
z drogą DK12. Widoczny jest on za-
równo od strony wjazdu jak i wyjazdu  
z Radwanic w kierunku Przemkowa.

zabudOwa jednOrdzinna na ulicy magnOliOwej i azaliOwej 
w radwanicach

W zeszłym roku PRiUB BUDREM Sp. z o.o. 
rozpoczęła budowę osiedla domów jednoro-
dzinnych przy ulicy Magnoliowej i Azaliowej  
w Radwanicach. W pierwszym etapie rozpo-
częto budowę 20 domów jednorodzinnych. 
Docelowo planowana jest budowa około 50 
wolnostojących budynków w zabudowie parte-
rowej na działkach o powierzchni od 9 do 11,5 
arów.  Domy wyposażone będą w ekologiczne 
źródła ogrzewania oraz westylację mechanicz-
ną z systemem filtrów. Pozwoli to mieszkań-

fot.:PRiUB BUDREM Sp. z o.o.

Judyta Saczka

com obniżyć koszty utrzymania 
nieruchomości. Lokalizacja jest 
bardzo atrakcyjna, nieopodal 
znajduje się plac zabaw i nowo 
budowany kompleks sportowo 
– rekreacyjny, a także wszystkie 
udogodnienia, jakie oferuje nam 
miejscowość.
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– o f e r t y   s p r z e d a ż y ! 
Gmina Radwanice posiada działki budowlane 
na sprzedaż:

BUCZYNA
338/10 0,1281 ha  Cena ok. 26.209,00 zł + 23%VAT
338/13 0,1085 ha  Cena ok. 22.199,00 zł + 23%VAT
338/14 0,1104 ha  Cena ok. 22.588,00 zł + 23%VAT
338/15 0,1081 ha  Cena ok. 22.117,00 zł + 23%VAT
338/17 0,1052 ha  Cena ok. 21.523,00 zł + 23%VAT

KŁĘBANOWICE
113/7 0,1025 ha  Cena ok. 30.750,00 zł +23%VAT
119/3 0,1153 ha  Cena ok. 34.590,00 zł +23%VAT

NOWY DWÓR
30/2 0,12 ha   Cena 30.000,00 zł + 23%VAT
27 1,33   Cena ok. 85.000,00 zł + 23%VAT

NOWA KUŹNIA
207/3 0,1172 ha  W trakcie wyceny
207/4 0,1117 ha  W trakcie wyceny
207/6 0,1075 ha  W trakcie wyceny
207/7 0,1075 ha  W trakcie wyceny
207/8 0,1076 ha  W trakcie wyceny

dz. 207/3

dz. 207/4

dz. 207/6

dz. 207/7

dz. 207/8

dz. 338/10

sprzedana

dz. 338/13

dz. 338/14

dz. 338/15

dz. 338/17

sprzedana

dz. 113/7

dz. 119/3

dz. 27

dz. 30/2
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budOwa sieci wOdOciągOwych i kanalizacyjnych w gminie radwanice
Marek Woźniak

W miesiącu maj, rozpoczęły się roboty przy tzw. „krótkich od-
cinkach sieci wod.-kan.” – zakończono postępowania przetar-
gowe i rozpoczęto roboty przy 6 różnych sieciach wodociągo-
wych i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. 

Są to:  
1. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przy 

ul. Księżycowej w Radwanicach.
2. Budowa sieci wodociągowej przy ul. Roszarniczej w Radwa-

nicach.
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy  

ul. Orzechowej w Radwanicach.
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy  

ul. Kalinowej w Radwanicach – etap II.
5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy  

ul. Wiosennej w miejscowości Przesieczna gmina Radwanice  
- etap II, III i IV .

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
w Radwanicach, przy ul. Jagodowej, Poziomkowej i Malino-
wej.

W chwili obecnej kończą się już prace na dwóch budowach:  
w ul. Wiosennej w Przesiecznej oraz ul. Roszarniczej w Radwa-
nicach. Łączna długość sieci wodociągowej wybudowanych  
w ramach wymienionych wyżej zadań wyniesie około 1,8 km, 
a sieci kanalizacji sanitar-
nej prawie 1,5 km. Zostanie 
również zamontowanych 
13 sztuk hydrantów prze-
ciwpożarowych. Wszystkie 
zadania powinny zostać za-
kończone do końca wrze-
śnia br. Ich łączny koszt to 
kwota 870 463,78 zł. 

dOm kultury- technOlOgia sceny
Karolina Jakubowska

Przejeżdżając ul. Przemysłową nietrudno zauważyć postę-
py przy realizacji robót budowlanych nowopowstające-
go budynku domu kultury. Nie czekając aż budynek będzie  
w pełni gotowy, w grudniu 2020r., w celu wyłonienia wyko-
nawcy, ogłoszony został przetarg na kompleksowe wykona-
nie technologii sceny wraz z dostawą i montażem trybun oraz 
sprzętu i urządzeń multimedialnych na potrzeby domu kultury 
w Radwanicach w ramach projektu pn. „Rozwój oferty kultu-
ralno-edukacyjnej na terenie Gminy Radwanice i Zagłębia Mie-
dziowego poprzez utworzenie nowoczesnego Domu Kultury  
w Radwanicach”. W końcu po bardzo licznych, ciężkich pyta-
niach potencjalnych wykonawców, udało nam się dotrzeć do 
otwarcia ofert. Wpłynęły trzy oferty z kwotami ponad 4 mln 
brutto. Gmina jest na etapie ich sprawdzania pod względem 
merytorycznym i formalnym. W ramach zadania wykonawca  
z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany będzie do 
wykonania mechanizacji scenicznej, dostarczenia, zamon-
towania i uruchomienia urządzeń oświetlenia scenicznego, 
systemów nagłośnienia scenicznego i kinowego, projekcji ki-
nowej, multimedialnych oraz wykonania trybun. Termin reali-

zacji wyznaczono na dzień 
30 czerwca 2022r. Mamy 
nadzieję, że już latem 
2022r. mieszkańcy Gminy 
i nie tylko będą mogli korzystać z bogatej oferty kulturalnej, 
której realizację umożliwi powstały, nowoczesny budynek 
domu kultury.

myjka ciŚnieniOwa przy ulicy mechanicznej
Judyta Saczka

Już niedługo w Radwanicach za sklepem Biedronka powstanie nowoczesna dwu-
stanowiskowa myjnia bezdotykowa. Całość inwestycji obejmuje poza myjnią  
(z takimi programami jak mycie pianą, spłukiwanie, woskowanie, nabłyszcza-
nie, turbo piana, oprysk felg) odkurzacz dwustanowiskowy. Będzie zamontowa-
na również rozmieniarka banknotów i możliwość płatności kartą. Dodatkowo 
właściciel zaplanował też budowę budynku usługowego z ubezpieczeniami. Je-
śli wszystkie okoliczności będą sprzyjały inwestorowi to już w połowie sierpnia 
tego roku będziemy mogli umyć nasze samochody na pierwszej w Radwanicach 
myjni bezdotykowej. 
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budOwa ul. wrzOsOwej w radwanicach
Honorata Perłakowska-Leszczak

W dniu 25 maja br. została podpisana 
umowa na budowę drogi wewnętrz-
nej – ul. Wrzosowej w Radwanicach. 
Wykonawcą został Zakład Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowy „BRUKOM”  
z Jerzmanowej. W ramach zadania wy-
konana zostanie droga o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej wraz 
z obustronnymi poboczami utwar-
dzonymi tłuczniem oraz zjazdami do 
posesji. Realizaja inwestycji ułatwi 
komunikację do posesji jednorodzin-
nych przy ul. Wrzosowej. Całkowity 
koszt zadania wyniesie 66.494,92 
zł., natomiast prace drogowe powin-
ny zakończyć się jeszcze w miesiącu 
czerwcu br.

budOwa ul. mOdrzewiOwej i jarzębinOwej w radwanicach 
wraz z sieciami uzbrOjenia terenu      

Marek Woźniak

W miesiącu maju po przeprowa-
dzeniu postępowania przetargo-
wego została zawarta umowa na 
realizację zadania pn. Budowa 
dróg w ul. Modrzewiowej i Ja-
rzębinowej w Radwanicach wraz  
z sieciami: wodociągową, kanali-
zacji sanitarnej, kanalizacji desz-
czowej i oświetleniem. Umowa 
opiewa na kwotę 2.987.897,21 zł.  
Realizację rozpoczętą od budowy 
infrastruktury – metodą przecisku 
wykonano już sieć wodociągową, 
w chwili obecnej trwają prace przy 
budowie sieci kanalizacji sanitar-
nej. Jeszcze w miesiącu czerwcu 
powinny rozpocząć się roboty dro-
gowe. W ramach zadania zostaną 
wykonane drogi o nawierzchni  

z asfaltobetonu o długości ok. 
332m (ul. Jarzębinowa) i 568mb 
(ul. Modrzewiowa) z jezdnią o szer. 
5,5m z obustronnymi poboczami  
o szer. 0,75m i krawężnikiem najaz-
dowym oraz sieci: kanalizacji sani-
tarnej o łącznej długości ok.937m, 
kanalizacji deszczowej służącej od-
wadnianiu projektowanych dróg, 
długość ok. 545m, wodociągowej  
o łącznej długości ok. 350m wraz 
z 3 szt. hydrantów ppoż. i linia 
oświetlenia drogowego o łącznej 
długości 894m z 27 słupami i opra-
wami LED.  Przewidywany termin 
zakończenia robót budowlanych to 
wrzesień br.  

nOwe OznakOwanie ulic w miejscOwOŚci jakubÓw
Jolanta Kozołup

W miejscowości Jakubów, po nadaniu nazw ulic pojawi się ozna-
kowanie, które będzie widoczne dla mieszkańców oraz pojazdów 
przejeżdżających przez miejscowość. W chwili obecnej trwa proce-
dura zakupu tabliczek z nazwą ulic. 

Przed realizacją zadania. Po realizacji zadania. 

fot. projekt tablicy
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Elżbieta Kosidło

zwrOt pOdatku akcyzOwegO

Wójt Gminy Radwanice przypomina  
o możliwości ubiegania się o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego używanego do pro-
dukcji rolnej. 

Każdy producent rolny, który chce uzy-
skać zwrot podatku akcyzowego powi-
nien zbierać faktury VAT potwierdzające 
jego zakup. Faktury, wraz z wnioskiem, 
który jest dostępny na stronie Urzędu 
Gminy Radwanice, oraz formularzem 
informacji przedstawianych przy ubie-
ganiu się o pomoc w rolnictwie lub ry-
bołówstwie inną niż pomoc de minimis,  
można składać w ciągu roku w dwóch 
terminach:
• w terminie od 1 lutego do 1 marca  
( faktury VAT będące dowodem zakupu w 
okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia)
• w terminie  od 2 sierpnia do 31 
sierpnia ( faktury VAT będące dowodem 
zakupu w okresie od 1 lutego do  31 lipca)

W przypadku ubiegania się przez pro-
ducenta rolnego o zwrot podatku w od-
niesieniu do bydła, do wniosku o zwrot 
podatku dołącza się również dokument 
wydany przez kierownika  biura powia-

towego Agencji Restrukturyzacji   
i Modernizacji Rolnictwa zawie-
rający informacje o liczbie dużych 
jednostek  przeliczeniowych by-
dła będącego w posiadaniu pro-
ducenta rolnego, w ostatnim dniu 
każdego miesiąca roku poprzedza-
jącego rok, w którym został złożo-
ny wniosek o zwrot. Pomoc udzielana 
jest w ramach limitu określonego jako: 
100,00  zł* ilość ha użytków rolnych 
(przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się 
gruntów gospodarstw rolnych, na któ-
rych zaprzestano produkcji rolnej oraz 
gruntów zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej innej niż działal-
ność rolnicza w rozumieniu przepisów  
o podatku rolnym) oraz 30,00 zł * śred-
nia roczna liczba dużych jednostek prze-
liczeniowych bydła. Natomiast pienią-
dze wypłacane są w terminach: 
1 - 30 kwietnia  w przypadku złożenia 
wniosku w  pierwszym terminie
1 - 29października  w przypadku złoże-
nia wniosku w drugim terminie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 18 grudnia 2020 r. w spra-
wie stawki zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 
na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. z 2020 
r. poz. 2435), wysokość stawki zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w 2021 r. wynosi 
1,00 zł na 1 litr oleju.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej dostępne są na stro-
nie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/
web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzo-
wego

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 
tel. 76 759 20 17 lub osobiście – pok. 5.

Elżbieta Kulig

egzekucja administracyjna

Egzekucja administracyjna dotyczy po-
stępowania oraz środków przymusu, 
które stosowane są przez organy ad-
ministracyjne w celu wyegzekwowania 
obowiązkowych danin i należności. Ce-
lem tego postępowania jest wyegzekwo-
wanie od zobowiązanego zachowania 
zgodnego z treścią nałożonego na niego 
obowiązku czyli zapłaty należnych zobo-
wiązań. Polska egzekucja administracyj-
na została uregulowana w ustawie z dnia 
17 czerwca 1966r. o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji (Dz.U.2020r. 
poz.1427 ze zm.), zawiera ona szczegó-
łowy opis procesu dotyczącego egze-
kucji administracyjnej. Zgodnie z art. 2 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji egzekucji podlegają po-
datki, opłaty i inne należności, do któ-
rych stosuje się przepisy działu III usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa. Organem uprawnionym 
do prowadzenia egzekucji administra-
cyjnej z obowiązków pieniężnych jest 

właściwy miejscowo Naczelnik Urzędu 
Skarbowego,.Wszczyna on egzekucję 
administracyjną na wniosek wierzyciela 
i na podstawie wystawionego przez nie-
go tytułu wykonawczego, sporządzone-
go według ustalonego wzoru. Skutkiem 
podjęcia egzekucji  przez wyznaczony 
do tego organ jest możliwość  dochodze-
nia zobowiązań wobec dłużnika:
• z wynagrodzenia za pracę,
• z nieruchomości,
• ze świadczeń ubezpieczenia emerytal-
nego,
• z ruchomości,
• z innych wierzytelności i innych praw 
majątkowych,
• z rachunków bankowych.

Aby nie dopuścić do podjęcia czynności 
egzekucyjnych, zobowiązani do płacenia 
należnych podatków (np. podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny, od środków 
transportowych, opłata od posiadania 
psa, itp.) powinni rzetelnie i terminowo 

regulować swoje zobowiązania. Takie 
postępowanie nie spowoduje powsta-
nia zaległości, które następnie stanie 
się podstawą do przymusowego wyeg-
zekwowania zaległości podatkowych 
poprzez egzekucje. Zastosowanie przez 
organ egzekucyjny środków przymusu, 
wiąże się z ponoszeniem dodatkowych 
kosztów, które zwiększają wysokość 
dochodzonych należności, leżących po 
stronie zobowiązanego a pobieranych w 
pierwszej kolejności przez organ. Świa-
domość i odpowiedzialność z tytułu 
obowiązkowych danin i należności wo-
bec jednostek administracji publicznej 
jest w interesie każdego podatnika.
 
Dokładajmy wszelkich starań, aby egze-
kucja administracyjna nie była koniecz-
na.
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Małgorzata Mazurkiewicz

Korzystny podatek 
od środków transportowych 

- promocja dla firm transportowych 

Gmina Radwanice należy do gmin prężnie rozwijających się. 
Najważniejszym atutem jest bardzo dobra dostępność ko-
munikacyjna oraz posiadanie terenów inwestycyjnych, które 
mogą być interesującym i korzystnym miejscem do ulokowa-
nia swojego kapitału  w przedsiębiorstwa transportowe lub 
logistyczne. Istnieje wiele możliwości wsparcia, dlatego ser-
decznie zapraszamy do Gminy Radwanice.

Jeśli chcecie Państwo zostać naszymi podatnikami wystarczy:
• mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy na terenie gmi-

ny Radwanice,
• na terenie gminy 
Radwanice znajdo-
wać się musi zakład 
lub wydzielona jed-
nostka posiadająca 
środki transportowe 
- w przypadku przed-
siębiorstwa wieloza-
kładowego, 

• dokonać zmiany wpisów w ewidencji działalności gospodar-
czej i złożyć deklarację DT-1, 
• dokonać zmiany wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(dotyczy osób prawnych) na podstawie podjętej uchwały za-
rządu spółki o utworzeniu dodatkowego oddziału firmy oraz 
złożyć deklarację DT- 1.

Rada Gminy Radwanice w 2012 roku podjęła Uchwałę Nr 
XVIII/83/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych, która 
nie została zmieniona i obowiązuje także w roku podatkowym 
2021.  Zaproponowane stawki podatku od środków transpor-
towych na rok 2021 nie przekraczają górnych granic stawek 
kwotowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finan-
sów z dnia 23 lipca2020 roku w sprawie górnych granic sta-
wek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P.  
z 2020 r. poz. 673).

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działa-
jących w branży transportowej staramy się obniżyć ich koszty 
działalności utrzymując stawki podatku na możliwie niskim po-
ziomie, mające na celu rozwój długofalowej współpracy z przed-
siębiorcami oraz niższą wysokość poniesionych wydatków. 

Dodatkowe informacje uzyskać można
w Wydziale Finansowym, tel. 76/ 759 20 23.

Małgorzata Stroka

NOWI PRACOWNICY URZĘDU GMINY

Od lipca br. nowym pracownikiem Urzędu Gminy Radwani-
ce została Pani Anna Harendarz, która będzie zajmowała 
stanowisko ds. ochrony środowiska i melioracji. Do zakre-
su czynności na tym stanowisku należy prowadzenie spraw 
z zakresu rolnictwa i leśnictwa oraz ochrony środowiska. 
Pani Anna Harendarz będzie przyjmowała interesantów  
w pokoju nr 11 lub pod nr telefonu: 76 759 20 37.  Nowym 
pracownikiem została również Pani Wiktoria Guszała, 
która będzie pracowała na stanowisku ds. pomocy admini-
stracyjnej.

rapOrt O stanie gminy
Małgorzata Stroka

Wójt Gminy Radwanice realizując obowiązek 
wynikający z art. 28aa ustawy o samorządzie 
gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm.) co roku do dnia 31 maja 
przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gmi-
ny za rok poprzedni. Podobnie było i w tym 
roku. Raport o stanie gminy za 2020 rok prze-
kazany został Radzie Gminy w Radwanicach 
dnia 27 maja 2021 r. Dokument obejmuje pod-
sumowanie działalności wójta w roku poprzed-

nim, w szczególności realizację polityk, progra-
mów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. 
Celem przygotowania raportu jest uzyskanie 
dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą 
i społeczną Gminy Radwanice.  Zgromadzone 
w nim zostały szczegółowe dane o aspektach 
funkcjonowania gminy w 2020 roku. Raport 
stanowi kompendium wiedzy o działalności 
gminy za rok ubiegły i jest podstawą do obiek-
tywnej oceny. 

Pani Wiktoria Guszała Pani Anna Harendarz
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Anna Harendarz

deklaracja O ŹrÓdłach ciepła 
– nOwy ObOwiązek właŚcicieli nieruchOmOŚci 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wszedł w ży-
cie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 554) dotyczący obowiązku skła-
dania deklaracji o źródłach ciepła lub 
źródłach spalania paliw. Obowiązek zło-
żenia deklaracji będzie obowiązywał od 
dnia 1 lipca 2021 r. 

Czego dotyczy deklaracja?
Właściciel, zarządca budynku lub lokalu 
ma obowiązek złożenia deklaracji o:
• źródłach ciepła wykorzystywanego 

na potrzeby budynku lub lokalu,
• źródłach spalania paliw o nominal-

nej mocy cieplnej mniejszej niż 1 
MW, niewymagających pozwoleń 
albo zgłoszeń, instalowanych na ob-
szarze Gminy Radwanice.

W jaki sposób złożyć deklarację?
Dopuszczone są dwa sposoby składania 
deklaracji:
1. w formie elektronicznej, czyli przez 

Internet,
2. w formie papierowej – wypełniony 

dokument można będzie wysłać li-
stem albo złożyć osobiście w Urzę-
dzie Gminy w Radwanicach.

Na kim spoczywa obowiązek zło-
żenia deklaracji? 
Obowiązek spoczywa na właścicie-
lu lub zarządcy budynku, w którym 
znajduje się źródło ciepła i spalania 
paliw.

W jakim terminie trzeba złożyć 
deklarację?
Na złożenie deklaracji w przypadku 
budynków już istniejących przewi-
dziano ustawowo 12 miesięcy, jed-
nak mieszkańcy Gminy Radwanice 
proszeni są o złożenie deklaracji w ter-
minie od 1 lipca 2021r. do 30 listopada 
2021r.  Dla nowo powstałych obiektów 
termin złożenia deklaracji to 14 dni od 
uruchomienia nowego źródła ciepła lub 
spalania paliw. 

Jakie informacje musi zawierać dekla-
racja? 
Deklaracja musi zawierać następujące 
informacje:
1. Imię i nazwisko albo nazwę właści-

ciela lub zarządcy budynku lub loka-
lu oraz adres miejsca zamieszkania 
lub siedziby.

2. Adres nieruchomości, w obrębie 
której eksploatowane jest źródło 
ciepła lub źródło spalania paliw.

3. Numer telefonu właściciela lub za-
rządcy budynku lub lokalu, o ile po-
siada.

4. Adres poczty elektronicznej właści-
ciela lub zarządcy budynku lub loka-
lu, o ile posiada.

5. Informacje o liczbie i rodzaju eks-
ploatowanych w obrębie nierucho-
mości źródeł ciepła lub źródeł spa-
lania paliw oraz o ich przeznaczeniu  
i wykorzystywanych w nich paliwach 
(w przypadku zmiany tej informacji 
właściciel lub zarządca budynku lub 
lokalu jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 14 dni od 
dnia, w którym zaistniała zmiana). 

Niezłożenie w terminie deklaracji o źró-
dłach ciepła lub źródłach spalania paliw 
zagrożone jest karą grzywny.
Więcej informacji na temat Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków moż-
na znaleźć na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/cen-
tralna-ewidencja-emisyjnosci-budynko-
w-faq.

Od 1 LIPCA 2021
obowiązek składania 

deklaracji do
CENTRALNEJ EWIDENCJI 

EMISYJNOŚCI 
BUDYNKÓW
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Jolanta Kozołup

stOp !!! dla „dzikich wysypisk Śmieci”

porady prawne 
dla mieszkańców

Daria Ciosek

Zbliżają się wakacje, a przed nami sezon 
urlopowy. Wielu z nas z utęsknieniem 
czeka na upragniony urlop spędzony 
gdzieś w oddali od codzienności. Po-
niżej kilka wskazówek co zrobić, aby 
powrót z upragnionych wakacji nie 
skończył się dla nas rozczarowaniem 
i niepotrzebnymi nerwami. Przede 
wszystkim powinniśmy pamiętać  
o tym, że to okazja czyni złodzieja, a wa-
kacyjny wyjazd właśnie taką okazję sta-
nowi. Potencjalny włamywacz będzie 
zapewne obserwował nasz dom czy  
mieszkanie, aby upewnić się, że rzeczy-
wiście przez dłuższy czas nikt tam nie 
przebywa. Dlatego też dobrze jest po-
informować sąsiadów o naszym wyjeź-
dzie. Poprosić, żeby zwrócili uwagę na 
podejrzane osoby kręcące się w okolicy. 
Jeśli mamy taką możliwość, dobrze jest 
również poprosić kogoś z rodziny albo 
zaufanego przyjaciela, by regularnie 
zaglądali do naszego mieszkania pod-
czas naszej nieobecności. Taka osoba 
może nie tylko podlać kwiaty podczas 
wizyty, ale wieczorem zapalić światło, 

a w dzień przewietrzyć pomieszczenia 
i opróżnić skrzynkę na listy. Dobrze też, 
jeśli zaparkuje samochód na naszym 
podjeździe. W ten sposób, jeśli włamy-
wacz obserwuje naszą nieruchomość 
odniesie wrażenie, że wcale nie jest ona 
pusta. Dla własnego spokoju pamiętaj-
my więc o odpowiednim skonfigurowa-
niu alarmu, a także o konieczności jego 
uzbrojenia przed wyjazdem. Zanim wy-
jedziemy, warto także rozważyć myśl do-
tyczącą założenia alarmu, natomiast je-
śli dysponujemy większą ilością gotówki  
o podłączenie alarmu domowego do sys-
temu agencji ochrony. To zapewni funk-
cję monitoringu oraz natychmiastową 
reakcję profesjonalistów w przypadku 
naruszenia naszego mienia. Wykupując 
taką usługę poinformujmy funkcjona-
riuszy ochrony o planowanym wyjeź-
dzie. Pamiętajmy również, żeby ustawić 
w systemie alarmowym listę telefonów, 
na które wysyłane ma być powiadomie-
nie o zdarzeniu. Podajmy również nasz 
prywatny numer w celu informowania 
nas na bieżąco  o wszystkim, co się dzie-
je pod naszą nieobecność. Możemy rów-
nież wpisać numery do bliskich albo do 
sąsiada, co dodatkowo zwiększy bezpie-
czeństwo naszego domu. Doskonałym 
pomysłem jest również wykorzystanie 

automatyki domowej poprzez inteli-
gentne jej skonfigurowanie. Oferują one 
wiele opcji w tym m.in. umożliwiają sy-
mulowanie wielu scenariuszy obecności 
domowników w tym m.in. poprzez ste-
rowania oświetleniem, które spowodu-
ją, że włamywacz obserwujący dom bę-
dzie przekonany, że domownicy nigdzie 
nie wyjechali. W ten sam sposób mo-
żemy także sterować np. zraszaczami 
ogrodowymi. Pamiętajmy również, żeby 
przed wyjazdem zakręcić główny do-
pływ gazu i wody. Ważny jest także fakt 
posiadania ubezpieczenia swojej nieru-
chomości. Wszystkie powyższe środki 
ostrożności zapewne zminimalizują 
ryzyko przykrych niespodzianek, ale 
lepiej dmuchać na zimne. Według staty-
styk niemal 40 proc. Polaków doświad-
czyło przynajmniej raz w życiu takiego 
zdarzenia jak pożar, zalanie mieszkania 
czy włamanie. Dlatego też mimo wszyst-
ko jeśli podczas nieobecności dojdzie do 
takiej sytuacji, dobrze mieć wykupioną 
polisę ubezpieczeniową nieruchomości. 
Przed wyjazdem sprawdźmy jej zapisy 
tak, aby w przypadku przykrego zdarze-
nia  wszystkich wymogów, możesz nie 
otrzymać odszkodowania.

Dzikie wysypiska to miejsca, w których nielegalnie składowane lub 
porzucane są odpady.  Dzikie wysypiska są miejscami niebezpiecz-
nymi i nieprzystosowanymi do składowania odpadów, co stwa-
rza niebezpieczeństwo dla środowiska i dla człowieka. Porzucone  
w przypadkowych miejscach odpady prowadzą do zanieczyszczenia 
środowiska, w tym także wód gruntowych. Za „wyrzucanie” w nie-
dozwolonych miejscach odpadów grożą kary grzywny, a obowiązek 
usunięcia śmieci spoczywa na właścicielu nieruchomości na której 
takie wysypisko powstało. Zwróćmy więc uwagę czy ktoś nie porzu-

ca odpadów, które wytworzył. W przypadku zauważenia 
nielegalnego wyrzucania odpadów należy natychmiast 
powiadamiać policję, która podejmie interwencję. Po 
zlokalizowaniu dzikiego wysypiska zastaną podjęte 
wszelkie działania identyfikujące odpowiedzialnego za 
porzucenie odpadów, a następnie wyciągnięte konse-
kwencje. Osoby odpowiedzialne za powstanie dzikiego 
wysypiska mogą zostać ukarane finansowo i zostaną zo-
bowiązane do uprzątnięcia odpadów.

Fot. GSK w Radwanicach

Odpady w m. Ułanów

Odpady w m. Buczyna
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GSK w Radwanicach

„sezOn basenOwy rOzpOczęty”

W związku z rozpoczęciem okresu let-
niego nadszedł czas napełniania base-
nów, dlatego Gminna Spółka Komunalna 
Radwanice Sp. z o.o.  zwraca się z proś-
bą, aby napełnianie przydomowych ba-
senów wykonywać wg poniższych zasad  
i zaleceń:

• baseny powinny być nape łniane  
w czasie małego obciążenia sieci 
wodociągowej tj. w dni powszednie 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach przedpołudniowych lub godzi-
nach nocnych (od godz. 23.00),

• powinno się unikać napełniania ba-
senów w weekendy, ponieważ wte-
dy sieć wodociągowa jest najbar-
dziej obciążona,

• baseny powinny być napełniane  po-
woli tzn. małym strumieniem wody 
przez kilka godzin. Pamiętajmy, że 
stosując się do wyżej wymienionych 
zaleceń przyczyniacie się Państwo 
do zrównoważonego obciążenia sie-

ci wodociągowej, a dzięki temu moż-
liwe będzie zaspokojenie wszyst-
kich potrzeb mieszkańców.

  

GSK w Radwanicach

„w służbie mieszkańcOm gminy radwanice”

Pracownicy Gminnej Spółki Komunalnej 
Radwanice Sp. z o.o. pracują cały rok, na 
mrozie, w upale i deszczu. Pracujemy  
w systemie jednozmianowym, jednakże 
w przypadku awarii, usterek przystępu-
jemy do akcji bez względu na godzinę, 
weekend czy święta. GSK Radwanice 
Sp. z o.o.  jest ważnym ogniwem w za-
kresie zaspokajania podstawowych po-
trzeb mieszkańców gminy. Pracownicy 
pionu wodno – kanalizacyjnego dbają  
o to, by w Państwa kranach płynęła czy-
sta i zdrowa woda, a ścieki były prawi-
dłowo oczyszczane. Pracownicy pionu 
utrzymania terenów gminy dbają m.in. 
o tereny zielone gminy, drogi, chodniki, 
place zabaw i siłownie, ścieżki rowero-
we, oświetlenia, cmentarze, mieszkania 
komunalne i socjalne i to dzięki ich pra-
cy podczas świąt państwowych na uli-
cach powiewają białe-czerwone flagi, jak 
również dbamy o to, aby nigdy nie świą-
tecznych iluminacji. 

Nasz dzień rozpoczyna się o 7.00 zbiórką 
na terenie Spółki. Następnie jest przeka-
zanie zadań  brygadzistom dla każdego 
zespołu. Pracownicy GSK Radwanice Sp. 
z o.o. wyruszają codziennie w swoją tra-
sę, którą bardzo często narzucają nam 
nieprzewidziane sytuacje. Zespół wod-
no - kanalizacyjny w szczególności wy-
rusza w stronę stacji uzdatniania wody, 
oczyszczalni ścieków, przepompowni. 

Natomiast drużyny terenów zielonych 
realizują różnorodne zadania w każdej 
miejscowości. W trudnych sytuacjach 
pracownicy każdego z zespołów mogą li-
czyć na swoje wsparcie.  GSK Radwanice 
Sp. z o.o. świadczy także usługi na rzecz 
klienta indywidualnego np. zajmujemy 
się wykaszaniem terenów zielonych.

Pracownicy pionu administracyjnego 
dbają i czuwają nad prawidłową i rzetel-
ną realizacją wszystkich realizowanych 
zadań Spółki. Dodatkowo prowadzą 
programy edukacyjne i proekologiczne. 
Stale wdrażamy jak najbardziej dogodne 
formy kontaktu z wszystkimi mieszkań-
cami gminy Radwanice.  Jednym słowem 
wszyscy pracownicy GSK Radwanice Sp. 
z o.o.  inwestują w rozwój lokalnej spo-
łeczności.

Praca służb komunalnych to często 
praca niełatwa, odpowiedzialna i obar-
czona wieloma przepisami prawa, na-
rażona na częstą krytykę społeczną. 
Chcielibyśmy, aby w codziennej pracy 
towarzyszyła nam satysfakcja z dobrze 
wykonywanych zadań oraz zrozumie-
nie i szacunek dla pracy wśród spo-
łeczności którą obsługujemy, a także 
więcej życzliwości od naszych klientów 
oraz zrozumienia istoty tej niełatwej  
i często niedocenionej służby.

Naszą pracę możecie śledzić na https://
www.facebook.com/gskradwanice/  

Gminna Spółka Komunalna 
Radwanice Sp. z o.o. 

poszukuje pracowników 
na stanowisko :

- monter – konserwator urządzeń 
i sieci wodno- kanalizacyjnych.

Praca wymagająca Prawo jazdy kat. B. 
Więcej informacji pod nr telefonu 

76 831 01 83

‘’Kto wodę szanuje - dobrze postę-
puje. Woda, woda każdej kropli 
szkoda…” Jednym ze sposobów jest 
zbieranie deszczówki. Tak zgromadzo-
na woda może zostać powtórnie wy-
korzystana, np. do podlewania kwiat-
ków, trawników, ogródków, czy mycia 
samochodu. Z takiego rozwiązania 
korzystają już i bardzo sobie je chwa-
lą niektórzy mieszkańcy naszej gminy. 
Warto więc zbierać wodę opadową, 
bo jest to nie tylko ekologiczne, ale też 
ekonomiczne. Zachęcamy Was do tego 
bardzo gorąco.

CIEKAWOSTKA Czy wiesz, że 
wyprodukowanie 1 koszulki 
pochłania 2500 litrów wody?
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ZGZM

pOjemnik biO czy kOmpOstOwnik?

Obecnie na terenie Związku Gmin Za-
głębia Miedziowego istnieją dwie moż-
liwości segregacji odpadów biodegra-
dowalnych wytworzonych w naszych 
gospodarstwach domowych. Zgodnie  
z obowiązującym systemem gospodarki 
odpadami każda nieruchomość powinna 
być wyposażona w brązowy pojemnik 
na odpady BIO. Mieszkańcy domów jed-
norodzinnych mogą jednak zdecydować 
się na założenie przydomowego kom-
postownika, w którym będą przetwa-
rzać wszystkie wytworzone BIO odpady.  
W  takim przypadku przysługuje im ulga 
w opłacie (1zł od osoby w przypadku 
wyboru metody naliczenia opłaty od 
„liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość” lub 4 zł przy wyborze 
metody naliczenia opłaty od „gospodar-
stwa domowego”).  Należy pamiętać, że 
przysługująca ulga wyklucza możliwość 
odbioru odpadów BIO z pojemnika.  
Jak wybrać dogodny dla siebie spo-
sób segregacji? To proste! Wystar-
czy przeanalizować własne potrzeby. 
Ponowne wykorzystanie odpadów frak-
cji BIO jako ekologiczny nawóz zysku-
je coraz większą popularność wśród 
mieszkańców Związku. Niewielkim 
kosztem i nakładem pracy z przydomo-
wego kompostownika możemy osiągnąć 
kompost bogaty w różnorodne skład-
niki odżywcze będące cennym źródłem 
materii organicznej. Kompostowanie 
odpadów biodegradowalnych to bar-
dzo pożyteczna i funkcjonalna prakty-
ka, która dodatkowo przyczynia się do 
zmniejszenia wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
z tytułu przysługującego zwolnienia. 
Co jeśli na terenie swojej nieruchomości 
nie posiadamy miejsca lub możliwości 
wykorzystania przetworzonych odpa-
dów biodegradowalnych lub ich ilość 
przekracza możliwości kompostowania? 
Właściciel nieruchomości w dowolnym 

dla siebie momencie może zrezygnować 
z zdeklarowanego kompostowania bio-
odpadów i korzystania z przysługującej z 
tego tytułu ulgi. W związku z rezygnacją 
zobowiązany jest do złożenia zmiany de-
klaracji  w Biurze ZGZM. Bioodpady będą 
odbierane z nieruchomości przez firmę 
wywozową. Metoda ta dla wielu miesz-
kańców wydaje się być zaletą ze względu 
na ograniczone miejsce lub brak możli-
wości wykorzystania przetworzonych 
odpadów biodegradowalnych, a także 
cyklicznie realizowaną usługę odbioru 
odpadów z nieruchomości. Rozwiązanie 
to wymaga wyposażenia gospodarstwa 
domowego w brązowy pojemnik i jego 
oznakowanie napisem „BIO”. (Naklej-
ki na pojemniki dostępne są w Biurze 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego 
przy ul. Małej 1 w Polkowicach) Liczbę 
pojemników BIO należy dostosować do 
rzeczywistych potrzeb. Nie jest ona limi-
towana. Należy pamiętać, że odpadów 
nie można przekazywać w workach,  
w tym także biodegradowalnych. Infor-
macje dotyczące terminu odbioru od-
padów zmieszanych oraz odpadów BIO 
znajdą Państwo na naszej stronie inter-
netowej w zakładce „Harmonogramy” 
(https://zgzm.pl/harmonogram-wy-
wozu-odpadow/). Ważne, aby pamię-
tać, że w momencie zdeklarowania po-
siadania kompostownika i korzystania  
z ulgi usługa odbioru bioodpadów 
z pojemnika nie będzie realizo-
wana. W tym celu należy skon-
taktować się ze ZGZM i złożyć 
wspomnianą zmianę deklaracji. 

Podsumowując:
• Każda nieruchomość znajdują-
ca się na obszarze Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego powinna 
być wyposażona w pojemnik BIO. 
Mieszkańcy z budowy jednoro-
dzinnej mają możliwość zagospo-

darowania odpadów biodegradowal-
nych w przydomowym kompostowniku.
• Zmianę deklaracji należy złożyć w mo-
mencie: o rezygnacji z kompostownika 
(w tym z ulgi) i chęci przekazywania 
bioodpadów w brązowym pojemni-
ku do odbioru przez firmę realizującą 
usługę, o zwiększenia lub zmniejszenia 
liczby osób zamieszkujących nierucho-
mość (dotyczy metody „od osoby”, czyli 
gospodarstw jedno i dwuosobowych), 
o zgonu właściciela nieruchomości, 
o zmiany właściciela nieruchomości, 
• Brak realizacji usługi odbioru odpadów 
zgłaszamy pod nr telefonu: 76 847 91 30.
Sam zdecyduj o sposobie segregacji BIO 
odpadów na terenie własnej nierucho-
mości, ale pamiętaj! Poinformuj nas o tym.
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GOPS w Radwanicach

„aSyStent OSObISty 
OsOby niepełnOsprawnej”

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako for-
my ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywa-
niu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskrymi-
nacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 
poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej. Na 
realizacje programu pozyskano dotację w kwocie 107712 zł. 
Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” 
– adresowany jest do:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związ-
ku ze znacznie ograniczoną moż-
liwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji
• oraz do osób niepełnospraw-
nych posiadających orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, lub 
orzeczenie równoważne do wyżej 
wymienionych. 
Więcej informacji pod numerem 
tel. 76 759-20-29 

GOPS w Radwanicach

akcja „pOdziel się zabawką”

Wielka zbiórka pod hasłem ,,Po-
daruj Zabawkę’’ celem akcji było 
pozyskanie zabawek używanych,  
a następnie obdarowanie nimi 
dzieci. Zabawki były przekazywa-
ne bezpośrednio od dzieci, które 
dostarczały je wraz z swoimi opie-
kunami do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Akcja ta miała na 
celu uwrażliwienie dzieci na po-
trzeby innego dziecka.

GOPS w Radwanicach

warsztaty dla rOdzicÓw

Cykl warsztatów „Jak być 
dobrym i skutecznym rodzi-
cem - czyli wprowadzenie 
do pozytywnej dyscypliny”.
Warsztaty cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Pierw-
szy warsztat z cyklu, odbył 
się 17.06.2021r. Prowadzo-
ny był przez wykfalifiko-
wanego specjalistę –  Panią 
Paulinę Kowalczyk Burek 
- psycholog, seksuolog, psy-
choterapeuta, edukatora 
pozytywnej dyscypliny. Na 
warsztacie  zostały omówio-
ne techniki radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi. 
Realizatorem warsztatów jest Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. 
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GOPS w Radwanicach

z Okazji „dnia mamy”...

Dnia 26 maja br. odbył się piknik pn. 
„Muffinkowa przygoda”. Jedną z głów-
nych atrakcji pikniku, było pieczenie 
i dekorowanie muffinek. Kochające 
mamy piekły muffinki, a małe pociechy 
pięknie je dekorowały. W trakcie trwa-
nia wypieków dzieci mogły skorzystać  
z pokazu sprzętu strażackiego oraz 
wziąć udział w konkursach sportowych 
i plastycznych. Na podsumowanie dnia, 
nastąpiła konsumpcja babeczek, któ-

rych wykonano około 400 sztuk. Piknik został zorganizowany 
przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Stowarzyszenie Pomagamy razem w Radwanicach oraz Ochot-
niczą Straż Pożarną w Radwanicach.

Z okazji „Dnia Mamy” odbył się konkurs plastyczny dla dzie-
ci  pt. ,,KOCHAMY NASZE MAMY ’’ Celem konkursu było wy-

konanie prezentu dla swojej mamy, 
a następnie zrobienie sobie zdjęcia 
i przesłanie go na adres ośrodka.  
W konkursie udział wzięło 54 dzieci. 
Wszystkie otrzymały dyplomy wraz 
z nagrodami oraz wyróżniono szcze-
gólnie 10 prac. W śród wyróżnio-
nych szczególnie gratulujemy dzie-
ciom: Iga Pulkowska, Jagoda Żyta, 
Jan Żyta, Alan Śladewski, Emilia 

Korościel, Karol 
Mikoda, Weroni-
ka Bisikierska, 
Stanisław Nieto-
piel, Jakub Kwoka, 
Hanna Benedyk. 

Nagrody w konkur-
sie ufundowali: Sklep 
Mrówka Polkowice, Pani 
Anna  Bąbol - Kwiaciar-
nia Radwanice, Urząd 
Gminy Radwanice. 

Dnia 31 maja br. mieliśmy 
zaszczyt gościć uczniów 
klasy 2a, Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Radwa-
nicach. To już kolejny raz 
w naszym konkursie pla-
stycznym, ta właśnie kla-
sa brała udział. Uczniom 
dziękujemy za udział, a wychowawcy Pani Beacie Orator za 
współpracę i zaangażowanie. W czasie odebrania nagrody, 
uczniowie mieli okazje zapoznać się z dzielnością ośrodka. 

GOPS w Radwanicach

bajkOwe pOpOłudnie z shrekiem

W dniu 11 czerwca 2021 r. odbyło się Bajkowe spotkanie zor-
ganizowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Radwanicach dla rodzin z gminy Radwanice. 
W spotkaniu udział wzięło około 60 osób, rodziców wraz  
z swoimi pociechami. W trakcie spotkania została wyświetlona 
Bajka Shrek oraz odwiedziły nas postacie bajkowe. Dzieci mia-
ły okazję zapoznać się z broszurami na temat  bezpieczeństwa, 
zakazu spożywania alkoholu, przeciwdziałania przemocy.  
W ramach akcji żyj bezpiecznie każde dziecko dostało gadżet 
upominkowy oraz balonik. 
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GOK w Radwanicach

gminne zawOdy strzeleckie
GOK w Radwanicach

i mistrzOstwa gminy radwanice  
w szachach w kategOrii Open

W dniu 1 maja 2021r., dzięki współpracy Urzędy Gminy 
Radwanice, Ochotniczej Straży Pożarnej w Radwanicach  
i Agencji Ochrony Mienia Józków Security, odbyły się Gminne 
Zawody Strzeleckie w barwach biało-czerwonych. Uczestnicy 
konkurowali ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych: 7-16 
lat oraz młodzież i dorośli. Każdy  zawodnik dostał pomocne 
wskazówki od prowadzącego zawody Pana Tomasza Józków, 
jak korzystać z broni pneumatycznej zachowując zasady bez-
pieczeństwa. W czasie zawodów  panowała fantastyczna at-
mosfera, dzięki której zawody na długo pozostaną w naszej 
pamięci. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal a zwy-
cięzcy puchary i drobne upominki.
Gratulujemy zwycięzcom!!

Kategoria I 
dzieci od 7 do 16 lat:
I miejsce Franciszek Wilk
II miejsce Bartosz Loret
III miejsce Zosia Malinowska

Kategoria II 
młodzież i dorośli:
I miejsce Dominik Szulga
II miejsce Wojciech Ciężabka
III miejsce Mateusz Kołodziej

Po raz pierwszy w naszej gminie dnia 15 maja 2021 r., odbyły 
się I Mistrzostwa Gminy Radwanice w Szachach w Kategorii 
Open. Rywalizacja była niezwykła, ponieważ uczestniczyli 
zawodnicy w różnym wieku. Najmłodsza zawodniczka Alicja 
Chyralecka, miała 8 lat, a najstarszy zawodnik Pan Aleksan-
der Kałużka -74 lata. Mimo różnicy wiekowej, mistrzostwa 
odbyły się na wysokim poziomie, a to dzięki sędziemu Panu 
Stanisławowi Róg, który to dopilnował aby rozgrywki prze-
biegały prawidłowo  w duchu gry fair play. Nawet Wójt Gmi-
ny Radwanice Pan Paweł Piwko rozegrał partyjkę z zwycięz-
cą mistrzostw . Cieszy nas niezmiernie, że ta królewska gra 
wzbudza nadal tyle zainteresowania i emocji. Nie możemy się 
doczekać kolejnych mistrzostw, które GOK z pewnością zor-
ganizuje.

A oto zwycięzcy: I miejsce – Bartłomiej Róg; 
II miejsce – Janusz Filipiak; III miejsce – Jakub Łabiak
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GOK w Radwanicach

gminny dzień dziecka

Nic tak nie cieszy rodziców jak uśmiech 
i radość ich pociech. Dlatego Gminny 
Ośrodek Kultury w Radwanicach, Urząd 
Gminy Radwanice i Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Radwanicach, miał 
zaszczyt w tym wyjątkowym dniu spra-
wić aby uśmiechy nie schodziły dzie-

ciom z naszej gminy  z twarzy. Za-
równo  uczniowie i przedszkolaki 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Radwanicach i Szkoły Podstawo-
wej w Buczynie, pod czujnym okiem 
Wielkiego Ptaka i Minionka, mogły 
sobie zrobić zabawne zdjęcia wraz 

ze swoimi kolegami  
i wychowawcami. 

Dzięki fotobudce, dzieci mo-
gły przebrać się za różne po-
staci, dzięki czemu zabawa 
była przednia. Każde dziec-
ko otrzymało również pa-
czuszkę z słodkościami, a by 
jeszcze bardziej osłodzić ten 
szczególny, wyjątkowy dzień. 

GOK w Radwanicach

rOdzinne warsztaty rObienia wiankÓw

Dzień Mamy, to szczególny dzień w roku. W związku z tym 
Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach  wraz z Panią Mar-
tą Dąbrowską  z Koła Gospodyń Wiejskich ,, Czerwone Korale”  
w Radwanicach, zorganizował rodzinne warsztaty ,, Poplećmy 
z mamą”, które odbyły się 26 maja 2021r. Mamy z naszej gmi-
ny wraz ze swoimi pociechami, uczyły się jak wykonać pięk-
ne wianki z żywych kwiatów i darów okolicznych łąk i lasów, 

pod czujnym okiem Pani Marty a pracy towarzyszyły ciekawe 
rozmowy.  Wszystkie prace wykonane zostały z wielkim zaan-
gażowaniem i sercem, a mamy wykazały się wielką kreatyw-
nością. Wyszły piękne wianki, które prócz ozdobienia głowy, 
służyć mogą jako dekoracja drzwi. Dziękujemy uczestnikom za 
mile spędzone chwile.
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Szkoła Podstawowa w Buczynie

bystrzy i kreatywni uczniOwie 

Szkoła Podstawowa w Buczynie

dzień dziecka w szkOle pOdstawOwej w buczynie

W dniu 15.06. 2021 r. odbył się konkurs 
„Bysrty i kreatywny”. Konkurs skiero-
wany do dzieci 5,6 letnich pod patro-
natem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
przy Szkole Podstawowej w Buczynie. 
W konkursie uczestniczyło 12 dzieci.  
6 z oddziału punktu przedszkolnego i 6  
z oddziału zerowego.

Konkurs polegał na sztafecie zadanio-
wej. Każdy z uczestników miał do wy-
konania pięć zadań. Maksymalna liczba 
punktów do zdobycia wynosiła 10, za 
każde poprawnie wykonane zadanie 
uczestnik mógł zdobyć 2 punkty. O zwy-
cięstwie decydowała liczba zdobytych 
punktów i najkrótszy czas.

W kategorii przedszkolaków miejsce I 
zajęła Lilli Kijowska, zdobywając kom-
plet punktów w czasie 11min 16s. Miej-
sce II zdobyła Nikola Papierz zdoby-
wając 9 punktów w czasie 11minut 28s  
a miejsce trzecie zajął Szymon Piwo-

warski z 8 punktami i czasem 11minut 
24s. W grupie „zerowej” miejsce I zajęła 
Nicola Guszała zdobywając 10 punktów 
w czasie 7minu 15 s. Miejsce II zajęła 
Liliana Rachwalska z kompletem 10 
punktów w czasie 9minut 9s. Na miejscu 

III Ada Husar, która również zdobyła 
maksymalną liczbę punktów o czasie 10 
minut 46s.
Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe 
i dyplomy, ufundowane przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci.

Dzień Dziecka w szkole był obchodzony niezwykle radośnie. Po długich 
miesiącach zdalnego nauczania, spragnieni ruchu i wspólnej zabawy, po-
stawiliśmy na SPORT. Wspaniali nauczyciele wychowania fizycznego przy-
gotowali szereg zabaw na świeżym powietrzu. Uczniowie rywalizowali  
w dwóch kategoriach: klas 1-4 oraz klas 5 - 8.  Ten szczególny dzień 
uatrakcyjniła Ochotnicza Straż Pożarna z Buczyny. Druhowie zapre-
zentowali sposób przygotowania do akcji, rynsztunek bojowy i samą 
akcję gaśniczą.  Zaproszony specjalnie na tę okazję trener piłki nożnej 
sprawdził celność naszej przyszłej kadry piłkarskiej, ćwicząc z mło-
dzieżą strzały na bramkę. Po zmaganiach sportowych przyszedł czas na 
regenerację sił i posiłek. Rada Rodziców ufundowała przekąski, napoje  
i słodycze. 
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W maju świętowaliśmy imponujący
 staż małżeński 

- Jubileusz 50-lecia zawarcia 
małżeństwa Państwa: 

Teresy i Janusza Frankowskich, 
Genowefy i Zenona Krzak 

oraz Łucji i Zdzisława Wątroba. 

Złote 
Jubileusze

Stworzenie długotrwałego oraz przepełnionego 
miłością związku jest marzeniem wszystkich 

par, które podejmują decyzję wkroczenia 
na wspólną ścieżkę życia. 

Praca, którą trzeba ponieść jest trudna 
i często wyczerpująca, jednak miłość  między 

małżonkami powinna trwać,  nawet kiedy 
nad relacją pojawiają się czarne chmury.  

Bo to, że się pojawiają, to rzecz nieunikniona. 
Sęk w tym, żeby szybko przeminęły. 
Uroczystego aktu dekoracji  dokonał 

Wójt Gminy, wyrażając podziw i szacunek 
dla zebranych małżeństw.  

Podkreślił także, iż ponad pięćdziesięcioletni 
staż to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia,  

a także piękny przykład mądrego życia.
Gratulujemy Państwu tego wyróżnienia, 

jak też tego pięknego jubileuszu 
i życzymy wielu kolejnych lat przeżytych 

w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku.

 "Ludzie, którzy się kochają z całego serca, 
nigdy się nie starzeją"

Państwo Łucja i Zdzisław Wątroba.

Państwo Genowefa i Zenon Krzak.

Państwo Teresa i Janusz Frankowscy.

23  
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NIEZNANE ZWIERZĘTA 
w gminie radwanice

Anna Harendarz

JASZCZURKA ZWINKA (Lacerta agilis) 

Odrzucić ogon jak jaszczurka zwinka
Jaszczurka zwinka jest obok jaszczurki żyworodnej jedynym 
przedstawicielem jaszczurek właściwych w Polsce. Dorasta do 
23,5 cm wraz z ogonem, na który przypada aż 11 cm. Właśnie 
ta część ciała wzbudza niezwykłą ekscytację. Kiedy tylko wy-
stąpi jakieś zagrożenie, jaszczurka, by dać sobie trochę czasu 
na ucieczkę, odrzuca go. Drapieżnik skupia wtedy swoją uwa-
gę na ogonie. Ten bardzo często jeszcze się rusza, co stanowi 
dodatkowy atut, bo skutecznie odciąga uwagę od gada. Zwinka 
w tym czasie daję nogę i niepostrzeżenie znika. Taki układ po-
zwala jej przetrwać nieco dłużej, i tak już krótkie życie. 

Zwinka preferuje siedliska nizinne. Najczęściej można ją spo-
tkać na ogródkach działkowych, łąkach, terenach kamieni-
stych. Jest bardzo ciepłolubna. Wygrzewa się rano, by po połu-
dniu polować w niskiej trawie. Gdy temperatura przekracza 40 
°C, chowa się do wykopanych przez siebie norek. Wieczorem 
wraca do swoich kryjówek, gdzie spędza noc. Średnio jaszczur-
ki przeżywają około czterech lat, czyli z naszego punktu wi-
dzenia niezbyt długo. Ich życie rozpoczyna się na początku 
wiosny, kiedy tylko pojawią się pierwsze cieplejsze dni. Cała 
jaszczurcza przygoda ma swój początek w marcu. Wtedy, jeśli 
tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, zwinki wygrze-
wają się na kamieniach tak długo, jak mogą, by nabrać odpo-
wiedniej temperatury, a co za tym idzie, także energii do życia, 
bo ta będzie im niezbędna już w kwietniu. Wtedy to samiec 
przybiera bardziej jaskrawych, intensywnych barw. Cały jeden 
oraz drugi bok ciała stają się zielone. Takimi prawami rządzi 
się okres godowy, samce chcą pokazać, z którym warto się za-
dawać. Samice stoją przed trudną decyzją – kogo wybrać, kto 
będzie lepszym ojcem, kto ma lepsze geny? Tak wiele dylema-
tów muszą rozwiązać te skromne w porównaniu z samcami, 
istoty. W ubarwieniu ich łusek dominuje barwa szarobrązowa. 
Od głowy aż do ogona przebiegają jaśniejsze paski, pomiędzy 
którymi znajdują się ciemniejsze plamki. 

Jaszczurka zwinka - dlaczego chronić?
Jaszczurka zwinka to gatunek ujęty w załączniku IV dyrekty-
wy siedliskowej, który zobowiązuje wszystkie państwa Unii 
Europejskiej do objęcia go ochroną gatunkową, w tym zapew-
nienia ochrony miejsc rozrodu i odpoczynku. Na terenie Polski 
gatunek jest objęty częściową ochroną. Obecnie przekształca-
nie środowiska stanowi największy problem dla tego gatun-
ku. Tam gdzie kiedyś były łąki, suche, nasłonecznione, obecnie 
stoją domy. Tam gdzie kiedyś leżały kamienie, teraz została 
położona kostka brukowa, spod której nie ma prawa wyrosnąć 
ani jedno źdźbło trawy. Zatem zmieniając najbliższe otoczenie, 
które dostosowujemy pod nasze potrzeby, zmieniamy całko-
wicie życie wielu innych drobnych istot, w tym także niespeł-
na 25-centymetrowej jaszczurki zwinki. Co to oznacza w dal-
szej perspektywie dla nas? Jaszczurka zwinka to drapieżnik, 
którego dużą część diety stanowią pająki, owady czy ślimaki. 
Ubytek każdego gatunku, zjadającego uciążliwe dla nas owady 
czy ślimaki, to większa szansa na wzrost ich populacji, a tym 
samym większe straty w rolnictwie, zwiększenie chemizacji 
upraw czy ostatecznie negatywne odbicie się na naszym zdro-
wiu. Przemyślmy więc każdą inwestycję i dbajmy o jaszczurki 
zwinki, póki z nami są!

OBELISK W NOWEJ KUŹNI
Elżbieta Łucka

W Nowej Kuźni, po przeciw-
nej stronie świetlicy wiejskiej 
,znajduje się pomnik upamięt-
niający poległych na frontach 
I Wojny Światowej mieszkań-
ców z tutejszej miejscowości  
i pobliskiego Jabłonowa. 
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DOTACJA NA ELEWACJĘ 
SANKTUARIUM ŚW. JAKUBA 
STARSZEGO APOSTOŁA W JAKUBOWIE

Rzeźba Świętego Jakuba 
Starszego Apostoła 
- opiekuna pielgrzymów

Rzeźba  przedstawiająca św. Jakuba Star-
szego Apostoła - w stroju pielgrzyma, ma-
jąca 180 cm wysokości  została wykona-
na w kamieniu naturalnym – piaskowcu 
przez artystę rzeźbiarza Pana Ihora Dush-
ka pochodzącego z Ukrainy miasta Lwo-
wa. Figura tymczasowo ustawiona przy 
Sanktuarium w Jakubowie a docelowe jej 
miejsce to skwer przy zbiegu ulic Pałacowej  
i Św. Jakuba Apostoła. 

Elżbieta Łucka

Elżbieta Łucka

PAPIEż FRANCISZEK OGŁOSIŁ ROK 2021 - 2022
JUBILEUSZOWYM ROKIEM ŚWIETEGO JAKUBA STARSZEGO APOSTOŁA

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Jaku-
bowie otrzymała dotację z  programu Ochrona Zabytków Ministerstwa 
Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w obszarze kultury i dziedzic-
twa narodowego na 2021 rok, na II etap remontu elewacji Sanktuarium  
w wysokości 180 000,00 zł. Aktualnie prowadzone są prace na ze-
wnętrznej powierzchni ściany północnej sanktuarium wraz z podporą.

Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa związana z kultem 
Świętego Jakuba Starszego Apostoła.

Wystawa odbedzie się w ruinach pałacu w Jakubowie. 
Zapraszamy!

W roku 2020 Parafia 
otrzymała dotację  
w kwocie 150 000,00 
zł. na I etap ww. zada-
nia, w którym wyko-
nano ścianę wschod-
nią Ściana wschodnia po renowacji

Ściana północna w trakcie renowacji

Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Ks. kan. Stanisław Czerwiński 
serdecznie zaprasza na 

Mszę Świętą pod przewodnictwem J. Eksc. Ks. Bp. Dr. Pawła Socha, 
która odbędzie się dnia 25 lipca br. o godz. 12:00 

w Sanktuarium Świętego Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie.
Po Mszy, zapraszamy na Koncert Wdzięczności pn. „Bogu i ludziom” 
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W Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Radwa-
nicach jest już do-
stępna ACADEMICA, 
cyfrowa wypożyczal-
nia międzybibliotecz-
na książek i czaso-
pism naukowych ze 

zbiorów Biblioteki Narodowej. Academi-
ca zastępuje tradycyjną wypożyczalnię 
międzybiblioteczną i umożliwia korzy-
stanie ze zbiorów cyfrowych Bibliote-
ki Narodowej. Użytkownicy bibliotek  
w całym kraju mają możliwość dostę-
pu do ponad 3 milionów publikacji ze 
wszystkich dziedzin wiedzy, również 
najnowszych, objętych ochroną prawa 

autorskiego. Z systemu korzystają m.in. 
duże biblioteki uniwersyteckie oraz bi-
blioteki gminne i szkolne z oddalonych 
od ośrodków akademickich miejscowo-
ści, które dzięki Academice dają studen-
tom i uczniom dostęp do literatury na-
ukowej i popularnonaukowej (książek 
i artykułów z czasopism) potrzebnej  
w procesie kształcenia oraz przygotowy-
waniu prac licencjackich i magisterskich. 
System pozwala użytkownikom na prze-
szukiwanie zasobów, rezerwację obiek-
tów, wyświetlanie publikacji i tworzenie 
notatek do obiektów.

(…) Kiedy tracisz słuch, tracisz kontakt z ludźmi." 
(Helen Adams Keller)

Badania jednoznacznie wykazują znaczący wpływ utraty 
słuchu na zdolności społeczne, psychologiczne i poznawcze. 
Z biegiem czasu zmniejszona stymulacja słuchowa może za-
burzyć zdolność mózgu do przetwarzania dźwięku i rozpo-
znawania mowy. Utrata słuchu może prowadzić do izolacji, 
depresji oraz pogorszenia funkcji poznawczych. Dlatego tak 
istotne jest, aby rozpocząć leczenie jak najwcześniej. Zdol-
ność do słyszenia w większości przypadków słabnie syste-
matycznie przez dłuższy czas. Jeżeli mechanizm słyszenia 
słabnie to bodźce nie docierają do mózgu w takim stopniu  
w jakim powinny. Wówczas zauważamy problemy ze zrozu-
mieniem mowy i gorzej rozróżniamy sygnały dźwiękowe. Lata 
badań i testów pokazały że im wcześniej zaczynamy pobudzać 
do działania słuch za pomocą aparatów słuchowych tym mniej 
będą odczuwalne następstwa gorszej pracy ucha. Z decyzją  
o używaniu aparatu słuchowego nie należy zwlekać.

Gabinet Protetyki Słuchu TJAUDIO POLKOWICE służy pacjen-
tom już od 2016 roku. Z miesiąca na miesiąc zdobywa coraz 
większe zaufanie. Gabinet znajduje się w Przychodni PCUZ  
w Polkowicach,  przy ul. Kominka 7.

Działalność gabinetu obejmuje:
- konsultacje audiologiczne, badania słuchu, dobór i sprzedaż 
aparatów 
słuchowych, wkładek indywidualnych,
- serwis i przegląd aparatów słuchowych,
- sprzedaż baterii, środków pielęgnacji i akcesoriów.
Posiada podpisaną Umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia 
oraz pomaga w uzyskaniu dofinansowań z wielu innych insty-
tucji (PCPR, MOPS, etc.). Gabinet jest otwarty od poniedziałku 
do piątku, a wizyty są rezerwowane po wcześniejszym kontak-
cie telefonicznym.

Słyszenie jest nieodłączną częścią życia, jest tym co łączy lu-
dzi. Utrata słuchu może odizolować Cię od otaczającego świa-
ta. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby poznać świat 
każdego z naszych Pacjentów. Poprzez zrozumienie roli jaką 
dźwięk spełnia w ich codziennym życiu możemy sprawić, że 
będą czerpali z niego więcej.
Zapraszamy

Źródło informacji: TJaudio Polkowice Gabinet Protetyki Słuchu

Dbanie o słuch jest bardzo ważne. 
Im wcześniej podejmiesz działania, 
tym szybciej zatrzymasz negatywne 
skutki rozwijającego się ubytku słu-
chu.
 
Czy masz ubytek słuchu? Bezpłatne badanie w naszym gabinecie da Ci szybką od-
powiedź na to pytanie. Firma TJAUDIO zaprasza mieszkańców gminy Radwanice 
i okolic na bezpłatne profilaktyczne badania słuchu organizowane przez Gabi-
net Protetyki Słuchu TJaudio POLKOWICE.

Gminna Biblioteka Publiczna

ACADEMICA 
- nowa jakość wypożyczeń międzybibliotecznych
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GRANTY 
dla 

organizacji
Rozgrzewamy Polskie Serca 
- program grantowy 

Fundacja PGNiG przygo-
towała program gran-
towy, którego celem 
jest wsparcie inicjatyw 
realizowanych na rzecz 
integracji lokalnej spo-
łeczności wokół: kultury, 
tradycji, wydarzenia lub 
pamięci historycznej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA w formie za-
liczki.

Wysokość wsparcia: 100%, od 5.000 do 
40.000 zł.

Czas trwania projektu: maks. 12 miesię-
cy, 15.10.2021 – 15.10.2022 r.

Kto może złożyć wniosek ?
Organizacje pozarządowe (stowarzysze-
nia, fundacje i inne podmioty, które nie 
są organami administracji publicznej 
lub im nie podlegają). Jednostki orga-
nizacyjne, szkoły publiczne oraz przed-
szkola publiczne.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Podejmowane inicjatywy mają budować 
kapitał społeczny na lokalnym poziomie  
i powinny mieścić się w jednej z następu-
jących dziedzin:
1. Kultura jako dziedzictwo narodowe,  
w tym spektakle i wydarzenia teatralne 
muzyczne i filmowe.
2. Pozostała działalność kulturalna  
w kraju i za granicą.
3. Opieka nad pomnikami i miejscami 
pamięci oraz ochrona zabytków, w tym  
w szczególności przemysłu gazownicze-
go i muzeów.
4. Pomoc Polonii i Polakom za granicą.
5. Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych.
6. Kultura fizyczna i sport, z uwzględnie-
niem rywalizacji sportowej, jako narzę-
dzia wychowawczego dzieci i młodzieży.
7. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja  

i oświata ze szczególnym 
uwzględnieniem projektów hi-
storyczno patriotycznych oraz 
dotyczących kształtowania po-
staw obywatelskich.
8. Kult religijny.

Przykład projektów: wyda-
rzenia kulturalne, spektakle  
i wystawy, literatura i publicy-
styka, produkcje filmowe, na-
uka, edukacja i oświata, upa-
miętnianie wydarzeń i miejsc 
historycznych oraz renowacja 

miejsc pamięci.
 
Termin składania wnio-
sków: 30.07.2021r.

Więcej: rozgrzewamy-
polskieserca.pl

Granty na sportowe wakacje 

Program grantowy Wakacyjna Akty-
wAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskie-
go Funduszu Rozwoju, której celem 
jest wsparcie projektów edukacyjno
-sportowych skierowanych do dzieci  
i młodzieży w okresie wakacji. Celem 
programu jest wsparcie finansowe or-
ganizacji, które przygotują projekty ma-
jące na celu organizację nieodpłatnego, 
aktywnego spędzania cza-
su wolnego przez dzieci  
i młodzież z lokalnych spo-
łeczności.

Rodzaj wsparcia: to dota-
cja w formie zaliczki w wy-
sokości mak. 5000,00 zł.

Czas trwania projektu: 
1.07-31.08.2021r.

Kto może złożyć wniosek ? 
Szkoły podstawowe, organizacje poza-
rządowe, świetlice szkolne i środowisko-
we, biblioteki, kluby sportowe, domy kul-
tury, placówki oświatowe i opiekuńcze, 
kościelne jednostki organizacyjne, koła 
gospodyń wiejskich.

Na co można uzyskać wsparcie ? 
Niekomercyjne projekty edukacyjno
-sportowe skierowane do dzieci i mło-
dzieży realizowane w okresie wakacji.

Termin składania wniosków:21.06.2021r.

Więcej: www. pfr.pl

Dotacje mBanku

Na bieżąco przyznawane są dotacje 
na projekty matematyczne. Może to 
być matematyczny konkurs lub spe-
cjalne lekcje matematyki, na których 
pokaże się ciekawsze oblicze tej na-
uki. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na 
jego realizację, skorzystaj z dotacji 
Fundacji mBanku.To jednorazowa 
pomoc finansowa przeznaczona na 
projekty z zakresu edukacji matema-
tycznej i okołomatematycznej. Fun-
dacja nie dofinansowuje projektów 
już trwających w momencie złożenia 
wniosku. Wnioski o przyznanie dota-
cji rozpatrywane są przez cały rok, raz  
w miesiącu. Nie ma więc znaczenia, 
kiedy pomysł przyjdzie Ci do głowy – 
zawsze możesz się zgłosić po dotację.
 

Terminy składania wniosków:
21.07.2021r. do godz. 17.00;
25.08.2021r. do godz. 17:00;
22.09.2021r. do godz. 17:00;
20.10.2021r. do godz. 17:00;
24.11.2021r. do godz. 17:00;
15.12.2021r. do godz. 17:00.

Serdecznie zapraszamy lokalne instytu-
cje, organizacje pozarządowe oraz grupy 
nieformalne do działań na rzecz naszych 
mieszkańców i lokalnej społeczności. Za-
praszamy do śledzenia strony internetowej 
www.radwanice.pl oraz profilu Urzędu 
Gminy na facebooku, na których zamiesz-
czamy informacje o aktualnych konkursach 
grantowych. 
Jeśli macie ciekawe pomysły i chcielibyście 
je zrealizować, a nie wiecie jak się za to za-
brać? Zapraszamy do kontaktu z pracowni-
kiem Urzędu Gminy pod nr. tel 76 759 20 
19, e-mail:karolina.ferenc@radwanice.pl
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w roli głównej…
Elżbieta Łucka

pomoc społeczna w XXi wieku

Dzień dobry. Pani Kierownik standardo-
we pytanie na początek. Dlaczego akurat 
pomoc społeczna. Co skłoniło Panią do wy-
brania właśnie tej instytucji zawodu?
Agnieszka Woźniak: Wybór zawodu związa-
nego z pomocą drugiemu człowiekowi był mi 
bliski od najmłodszych lat, zawsze starałam 
się pochylać nad drugim człowiekiem w po-
trzebie. Z pomocą społeczną byłam związana 
od bycia jeszcze małą dziewczynką, gdyż moja 
ciocia była pracownikiem socjalnym więc 
zawsze dopytywałam ją z zaciekawieniem 
na czym polega ta praca. Bardzo świadomie 
wybrałam moją pierwszą szkołę związaną  
z pomocą społeczną, a późniejsze dokształcanie  
w tym zawodzie sprawiło mi bardzo dużo przy-
jemności. Myślę, że gdybym miała cofnąć czas 
poszłabym tą samą drogą związaną z pomocą 
społeczną, która daje mi bardzo dużo satysfak-
cji zarówno w życiu zawodowym, jak  i osobi-
stym. Muszę przyznać, że nie potrafię, a może 
i nie chcę oddzielić pracy zawodowej od życia 
osobistego co bywało czasami bardzo trudne 
szczególnie dla mojej rodziny, gdy popołudnia-
mi, wieczorami nie potrafiłam odmówić pomo-
cy gdy ktoś jej potrzebował.  Jednak z upływem 
czasu myślę, że zaszczepiłam u moich najbliż-
szych pomocowość i wielką empatię dla dru-
giego człowieka. W tej pracy liczy się człowiek, 
a pomocy do niego kierowanej nie da się ogra-
niczyć czasowo, więc staram się zawsze pomóc  
w trudnej sytuacji, nawet gdy jest to w godzi-
nach nocnych.
Dlaczego właśnie ośrodek w gminie 
Radwanice? Co Panią motywowało?
Agnieszka Woźniak: Moja zmiana zawodowa 
związana z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Radwanicach była decyzją bardzo spon-
taniczną, a jak to często się mówi takie de-
cyzje są najlepsze. Pracowałam przez 11 lat  
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie 
gdzie to również była moja wymarzona pra-
ca, jednak czasami czas podjąć zmiany i chyba 
właśnie na taką zmianę byłam gotowa. Chęć 
awansu, nowe wyzwania, mimo, że początki 
zawsze są trudne, nowa miejscowość, ludzie, 
zupełnie gmina Radwanice nie była mi znana, 
ale już będzie trzeci rok mojej pracy i muszę 
przyznać, że jest to wspaniałe miejsce, a praca 
na rzecz mieszkańców jest przyjemnością. 
Pani Kierownik, myślę, że warto przybliżyć 
mieszkańcom naszej Gminy działalność 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Proszę rozpocząć od przedstawienia całe-
go  zespołu.
Agnieszka Woźniak: Celem działania Ośrod-
ka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie  
i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życio-
wych osób i rodzin, które własnym staraniem 
nie są w stanie pokonać trudności życiowych 
oraz umożliwienie im bytowania w warun-
kach odpowiadających godności człowieka. 
Ośrodek w miarę możliwości doprowadza do 

życiowego usamodzielniania się osób i ro-
dzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak 
również zapobiega w powstawaniu nowych 
problemów społecznych rodzących zapotrze-
bowanie na świadczenia pomocy społecznej.  
Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgła-
szać się osoby, które znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: 
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej lub cięż-
kiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradności w sprawach opiekuńczo – wy-
chowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
i wielodzietnych, braku umiejętności w przy-
stosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 
placówki opiekuńczo–wychowawcze, trud-
ności w integracji osób, które otrzymały sta-
tus uchodźcy, trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alko-
holizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego  
i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub eko-
logicznej. Porad specjalistycznych udzielają  
w  Ośrodku udzielają wykfalifikowani specja-
liści. W naszym Ośrodku zatrudnionych jest 
9 pracowników: kierownik, księgowa, 3 spe-
cjalistów pracy socjalnej, 1 Asystent rodziny, 
1 opiekun osób starszych, 2 pracowników do 
spraw świadczeń rodzinnych i wychowaw-
czych. Zatrudnieni są też na umowę zlecenie 
w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby   
Niepełnosprawnej  - 3 asystentów.
Jakie dodatkowe działania podejmuje 
GOPS na rzecz mieszkańców? 
Agnieszka Woźniak: Ośrodek  podejmuje dzia-
łania projektowe, pozyskujemy dodatkowe 
środki,  już od dwóch lat w naszej gminie reali-
zowany jest Program Asystent Osobisty Oso-
by Niepełnosprawnej. Celem Programu jest 
wprowadzenie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepeł-
nosprawnych i ograniczenie skutków niepeł-
nosprawności przy wykonywaniu codziennych 
czynności oraz przeciwdziałaniu dyskrymina-
cji i wykluczeniu społecznemu osób niepełno-
sprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu 
aktywności społecznej. Do kolejnych dodatko-
wych działań podejmowanych na rzecz miesz-
kańców jest wsparcie seniorów, szczególnie ta 
pomoc była realizowana w okresie pandemii, 
realizowany był Program Wspieraj Seniora, 
gdzie pomoc polegała na pomocy w formie 
zakupu żywności lub lekarstw. Bardzo moc-
no rozwinęła się pomoc w formie żywności 
realizowana z Programu FEAD 2020 – 2021, 
osoby do programu są kwalifikowane według 
wyznaczonego kryterium dochodowego, na 
dzień dzisiejszy z tej formy pomocy korzysta 
195 osób, wydano do chwili obecnej 4 tony 
żywności.  Przy Ośrodku od roku działa kon-
tener z odzieżą używaną oraz akcesoriami 
gospodarstwa domowego, pomysł otwarcia 

takiego punktu sprawdził się w stu procen-
tach, bardzo dużo osób wspiera nasz punkt, 
a dużo osób korzysta z tej formy wsparcia. 
Funkcjonuje również Lodówka Społeczna do-
stępna dla każdego, czynna całodobowo, ce-
lem lodówki jest dostarczanie żywności, która 
tak często pozostaje nam w domu. Są osoby, 
które korzystają z tej formy wsparcia, jedno-
cześnie oczekują każdego dnia na pomoc w tej 
formie. Bardzo intensywnie prowadzona jest 
praca na rzecz poprawy wypełniania funkcji 
wychowawczych. Głównym zadaniem asy-
stenta jest wspieranie rodzin, które z różnych 
powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić 
prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowaw-
czych wobec własnych dzieci oraz kształtowa-
nie umiejętności członków rodziny w zakresie 
znajdowania rozwiązań trudności życiowych.
Współdziałanie to ważna rzecz w  pracy 
GOPS-u?
Agnieszka Woźniak: Współdziałanie to bardzo 
ważna rzecz w pomocy społecznej. W myśl art. 
4 ustawy o pomocy społecznej osoby i rodziny 
korzystające z pomocy społecznej są obowią-
zane do współdziałania w rozwiązywaniu ich 
trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziała-
nia z pracownikami ośrodka pomocy społecz-
nej i rezygnacja z aktywnych form poszukiwa-
nia zatrudnienia mogą stanowić samodzielną 
przesłankę do odmowy przyznania świadcze-
nia. Jednocześnie muszę zaznaczyć, że bardzo 
ważną istotą w działaniach podejmowanych 
przez ośrodek jest współdziałanie i współpraca  
z innymi instytucjami oraz osobami chętnymi 
do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 
Muszę przyznać, że na terenie gminy Radwa-
nice bardzo dobrze współpracuje się z  takimi 
instytucjami, jak Urząd Gminy, Gminna Spółka 
Komunalna, Gminny Dom Kultury, Szkoły, Bi-
blioteka, ale również do współpracy włącza-
ją się stowarzyszenia, silna współpraca jest 
szczególnie z członkami Stowarzyszenia Po-
magamy Razem, Towarzystwem Pomocy Dzie-
ciom. Zawsze na bardzo dużą pomoc możemy 
liczyć od Strażaków, którzy są zawsze chętni 
do niesienia pomocy, sołtysów, radnych. Takiej 
sieci wsparcia, na jaką może liczyć nasz ośro-
dek życzę wszystkim kierownikom pracującym 
w pomocy społecznej. 
Czyli pomoc społeczna rozwinęła się na 
terenie gminy Radwanice. Czy może Pani 
stwierdzić bazując na swoim doświadcze-
niu zawodowym, że pomoc społeczna ina-
czej wyglądała kiedyś a obecnie.
Agnieszka Woźniak: Oczywiście, że rozwinęła 
się. Gdyż staramy się swoimi działaniami do-
trzeć z pomocą nie tylko do osób najbardziej 
potrzebujących, ale do wszystkich mieszkań-
ców. Nasze działania są kierowane są dla ca-
łej społeczności lokalnej. Na terenie GOPS-u 
powstał Ogród Marzeń, który mieści się za 
budynkiem ośrodka. Do wspólnego tworzenia 
ogrodu zostali zaproszeni wszyscy mieszkań-

kierownik gminnego Ośrodka pomocy społecznej 
w radwanicach - agnieszka woźniak
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cy gminy, gdzie celem była wspólna zabawa 
i integracja. W ostatnim czasie organizowa-
no Zabawkowy Dzień Dziecka, którego celem 
było zaangażowanie wszystkich mieszkańców 
do włączenia się w niesienie pomocy. Pozy-
skano wiele pięknych zabawek, które w Dniu 
Dziecka były wystawione i każde dziecko mia-
ło możliwość zabrania coś dla siebie. Organi-
zujemy liczne rodzinne  konkursy plastyczne, 
angażujące rodziców i dzieci do zacieśniania 
relacji rodzinnych, również kierowane są do 
całej społeczności zamieszkującej gminę. Od 
dwóch lat organizowana jest w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia Wigilia Społeczna, na któ-
rej spotykają się nie tylko osoby potrzebujące 
ale zapraszani są seniorzy, przedstawiciele, 
jednostek, stowarzyszeń, radni oraz sołtysi. 
Wszyscy uczestnicy  są zaangażowani w pra-
ce przygotowujące spotkanie Wigilijne, każdy 
czuje się potrzebny. Prowadzone są również 
warsztaty dla rodziców, które są również do-
stępne dla wszystkich. Nasze działania kieru-
jemy, tak aby zadowolić wszystkich mieszkań-
ców, a szczególnym celem tego działania jest 
nie dzielić społeczeństwa na bogatych i bied-
nych, zaradnych i mniej zaradnych, bo tylko 
współdziałanie i bezinteresowne pomaganie 
innym bez oczekiwania wymiernych korzyści 
sprawia, że czujemy się lepiej. Zrozumienie, 
słuchanie drugiego człowieka pozwalają rów-
nież dowiedzieć się czegoś o nas samych i po-
znać siebie.
Jakie trzeba mieć cechy i kompetencje, by 
wykonywać zawód pracownika socjalne-
go? 
Agnieszka Woźniak: Dobry pracownik socjal-
ny musi mieć przede wszystkim kilka bardzo 
istotnych cech charakteru. Po pierwsze, musi 
być człowiekiem bardzo silnym i stanowczym, 
a co za tym idzie asertywnym bez względu 
na okoliczności. Oprócz tego musi mieć dużo 
wrażliwości i intuicję do tej pracy. Nie bez 
znaczenia jest tu doświadczenie, które z pew-
nością uczy pracownika pomocy społecznej 
jak rozmawiać ludźmi. Tak naprawdę dobry 
pracownik socjalny to osoba o wielu przymio-
tach charakteru. Duże znaczenie ma również 
odpowiednie wykształcenie oraz wiedzę z za-
kresu podstawy psychologii, prawa. Każdego 
dnia to ten pracownik socjalny przybiera inny 
ważny zawód, w zależności od potrzeby klien-
ta i jego problemu. Dobry pracownik socjalny, 
oprócz dobrej znajomości przepisów, musi 
umieć rozmawiać z ludźmi, musi wiedzieć  

w jaki sposób dotrzeć do swoich podopiecz-
nych i w jaki sposób z nimi rozmawiać. Priory-
tetem jest zaufanie i to ono jest fundamentem 
pracy pracownika z swoim podopiecznym. 
A co z pomocą doraźną w nagłych wypad-
kach?
Agnieszka Woźniak: Uważam, że pomoc 
doraźna w naszym ośrodku jest na bardzo 
wysokim szczeblu. Bardzo aktywnie działa 
Interdyscyplinarny Zespół do spraw Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie, Gminna Ko-
misja do spraw Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, posiadamy punkt konsulta-
cyjny dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, 
który czyny jest raz w tygodniu i mieści się na 
Sali Wiejskiej w Lipinie, gdzie zatrudniony jest 
wykfalifikowany specjalista. Czynny jest ca-
łodobowy numer telefonu obsługiwany przez 
przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinar-
nego oraz przewodniczącą Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów alkoholowych. 
Ośrodek dysponuje utworzonym mieszkaniem 
chronionym oraz współpracuje z Powiatowym 
Domem Interwencji Kryzysowej. Posiadamy 
podpisaną umowę dla osób bezdomnych więc 
w każdej chwili osoba znajdująca się bez da-
chu nad głową może skorzystać z tej formy 
pomocy. W sytuacji nagłej udzielamy pomocy 
w formie żywności, którą zawsze dysponujemy 
oraz z formy bonów do Sklepu Biedronka. 
Czy są zgłoszenia od mieszkańców, że w ro-
dzinie dzieje się źle? Czy można zadzwonić 
i zgłosić problem?
Agnieszka Woźniak: Tak, mamy wielokrotnie 
zgłoszenia, że w którejś z rodzin dzieje się coś 
złego, bardzo cieszymy się z takiej reakcji spo-
łeczności w gminie. Często otrzymujemy infor-
mację na temat osób starszych, samotnych, 
które wymagają pomocy osoby drugiej. Dzięki 
takim reakcją jesteśmy w stanie  szybko zare-
agować na powstały problem. Reagowanie, że 
u kogoś źle się dzieje nie jest donosicielstwem, 
a wielokrotnie wykazało, iż ta rodzina, która 
przeżywała jakiś kryzys była wdzięczna wła-
śnie sąsiadowi za jego reakcję, bo sama się 
wstydziła, bała, nie wiedziała gdzie ma się 
udać. Naprawdę zachęcam do reagowanie na 
krzywdę drugiego człowieka, nie bądźmy obo-
jętni, bo to obojętność krzywdzi. 
Z jakich świadczeń najczęściej korzystają 
klienci w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej?
Agnieszka Woźniak: Klienci GOPS-u korzy-
stają z różnej formy świadczeń, zarówno  
z świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych. 
Do pierwszej pieniężnej formy świadczeń naj-
bardziej popularnej zaliczamy, zasiłki stałe, 
okresowe oraz celowe. Do drugiej niepienięż-
nej formy najbardziej popularnej to zdecydo-
wanie świadczenie pracy socjalnej, składka na 
ubezpieczanie zdrowotne, schronienie, odzież, 
posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuń-
cze. Bardzo mocno rozwinięte jest wsparcie 
w formie pracy socjalnej, to właśnie ona jest 
świadczona każdego dnia przez pracownika 
socjalnego. 
Jakiej pomocy oczekują klienci Ośrodka?
Agnieszka Woźniak: Pomoc udzielana jest ze 

względu zarówno na dochód, jak i na przesłan-
ki występujące do udzielenia pomocy. Oczeki-
wania klientów są bardzo zróżnicowane. Są 
klienci, którzy oczekują tylko pomocy finanso-
wej, nie zawsze widoczne jest ich zadowolenie, 
ale pomoc społeczna i jej świadczenia mają 
za zadanie umożliwienie rodzinom i osobom 
przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej  
w której się znajdują w tym momencie, ale 
bardzo ważne jest w tym, że muszą oni rów-
nież wykorzystywać swoje możliwości, zasoby 
i uprawnienia. Formy wsparcia   z pomocy spo-
łecznej nie stanowią stałego źródła dochodu i 
w związku z tym staramy się aby nasi klienci 
mogli być skutecznie aktywizowani zawodo-
wo, tak aby samodzielnie móc funkcjonować 
bez wparcia pomocy społecznej. Bardzo du-
żym zainteresowaniem cieszą się prace spo-
łeczno użyteczne, jako forma wsparcia dla 
osób bezrobotnych. Prace wykonywane są na 
terenie gminy Radwanice w ilości 40 godzin 
miesięcznie, a pozyskane środki finansowe nie 
są wliczane do dochodu osoby zatrudnionej. 
W obecnych czasach bardzo duże oczekiwa-
nie klientów jest na prace socjalną, poradnic-
two, pomoc w zakresie uzależnień, przemocy, 
problemach wychowawczych. Spotykamy się 
każdego dnia z osobami, które nie radzą sobie 
z problemami dnia codziennego. Często nie 
dotyczą one tylko osób korzystających z form 
finansowych pomocy społecznej. Pamiętajmy, 
że problemy może mieć każdy nie tylko osoba 
o niższym statusie dochodowym. 
Co w pracy GOPS-u jest ważne? 
Agnieszka Woźniak: Bardzo ważne jest roz-
poznawanie potrzeb mieszkańców na podle-
głym rejonie, zaspokajanie ich ewentualnych 
potrzeb, reagowanie sytuacjach kryzysowych, 
udzielanie wsparcia, ale również i bardzo 
ważna jest współpraca, bo właśnie bez niej 
nasze działanie zostałoby ograniczone. Jestem 
bardzo zadowolona  z pracy swoich pracow-
ników, którzy każdego dnia wkładają wiele 
serca w wykonywanie swojej pracy. Muszę za-
znaczyć, że nasz ośrodek był czynny w okresie 
pandemii, to pracownicy socjalni zmagali się 
z trudem dnia codziennego, wielokrotnie na-
rażając swoje zdrowie pomagali innym w po-
trzebie. Wykazują dużo empatii w wykonywa-
nie swojego zawodu, chętnie i z bardzo dużym 
zaangażowaniem pomagają, co wielokrotnie 
słychać od naszych klientów, którzy mówią, 
że chętnie do nas przychodzą, dzielą się tro-
skami dnia codziennego. Jestem zadowolona  
z funkcjonowania Ośrodka, który tętni ży-
ciem, odwiedzają nas osoby starsze, dzieci. 
Jesteśmy bardzo otwarci, zarówno na pomoc, 
jak i rozmowę, która tak często bardzo dużo 
daje. 

kierownik gminnego Ośrodka pomocy społecznej 
w radwanicach - agnieszka woźniak

Pani Kierownik, bardzo dziękuję, za rozmowę. 
Życzę ciągłego poczucia sensu, optymizmu, 
wiary w ludzi, odporności psychicznej i sukce-
sów w dalszej pracy, ale i też co najważniejsze, 
w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Radwa-
nice. Elżbieta Łucka
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Pasje naszych 
mieszkańców

W tym wydaniu biuletynu, postanowiliśmy przedstawić Państwu, Panie  
z naszej gminy, których pasją są wypieki tortów. Czym może być tort??? 
Czy to tylko mąka, cukier, jajka i bita śmietana? Torty naszych miesz-
kanek, to prawdziwe działa sztuki! Zobaczcie sami! Bohaterkami cyklu 
„Pasje naszych mieszkańców” są Panie: Jolanta Mikielewicz, Magdalena 
Słoma oraz Joanna Rzeczycka.

Karolina Ferenc

Rozmowa z Panią Jolantą Mikielewicz.

Jak rozpoczęła się Pani przygoda z tortami?
Jolanta Mikielewicz: Moje tortowanie rozpoczęło się 
dwa lata temu. Wtedy to właśnie zrobiłam swój pierw-
szy tort na 60-te urodziny męża. Goście oraz domownicy 
byli nim bardzo zachwyceni, więc postanowiłam wyko-
nać kolejne torty dla córek, wnuczki oraz zięcia - dodam, 
że wszyscy obchodzą urodziny w lipcu. Torty wykonuję 
przeważnie dla rodziny i znajomych.

Ile czasu zajmuje przygotowanie tortu?
Jolanta Mikielewicz: Nigdy nie zdawałam sobie sprawy, 
że przygotowanie tortu jest takie pracochłonne. Zaczy-
namy od upieczenia biszkoptu. Najlepiej jest go upiec 
2-3 dni przed wydaniem tortu. Kolejnym etapem jest przygo-
towanie kremów, frużelin oraz żelek, które posłużą do prze-
łożenia tortu. Przełożony biszkopt, trafia na kilka godzin do 

lodówki. Po schłodzeniu 
przechodzimy do ko-
lejnego etapu zwanego 
tynkowaniem. Ostatni 
etap to dekoracja tortu. 
Własnoręcznie wyko-
nuję dekoracje z masy 
cukrowej, papieru ryżo-
wego i izomatu.

Skąd czerpie Pani po-
mysły na kompozycje 
smaków i dekoracje 
tortów?
Jolanta Mikielewicz: Naj-
częściej zwracam się do 
wiedzy wszelakiej, czyli 
internetu. Przeglądam 

pinteresty, rozpytuję na grupach oraz uruchamiam swoją wy-
obraźnię. Spędzam na tym długie godziny, ale nie jest to czas 
stracony, inspiracje potrzebują czasu i dużej ilości materiału. 

Jakie trendy w tortach są teraz modne? Jakie smaki wybie-
rają klienci?
Jolanta Mikielewicz: Moim 
zdaniem modne są raczej 
torty lekkie w formie i sma-
ku, delikatne bez ciężkich 
warstw masy cukrowej  
i barwników. W dekoracji 
królują kwiaty świeże, su-
szone (jadalne) oraz duże 
ilości owoców. Bardzo po-
pularny stał się styl boho
-naked (z widocznymi war-
stwami biszkoptu, a co do 
smaków to preferencje są 

różne, bo jak wiemy każdy lubi coś innego.

Jaki był najtrudniejszy tort, który Pani zrobiła?
Jolanta Mikielewicz: Najtrudniejszego tortu chyba jeszcze nie 
zrobiłam, czyli wszystko przede mną. Każdy tort to wyzwanie 
– każdy musi być wyjątkowy. 

Co w pracy daje Pani największą radość?
Jolanta Mikielewicz: Największą radość sprawiają słowa po-
dziękowania. Miłe reakcje, to najfajniejszy moment tej pracy, 
który napędza do działania i doskonalenia swoich umiejętno-
ści. 

Chcę upiec swój pierwszy tort w życiu. Od czego zacząć? Czy 
ma może Pani rady dla osób, które są grzecznie mówiąc „na 
bakier z piekarnikiem”?
Jolanta Mikielewicz: Według mnie najważniejsze są chęci i do-
bre nastawienie. Nie zrażać się jeśli coś nie wyjdzie. Następ-
nym razem na pewno będzie lepiej. Ze swojego doświadczenia 
wiem, że internet to ogromna skarbnica wiedzy dzięki której 
można się wiele nauczyć. Jestem tego dobrym przykładem. 
Uważam, że robienie tortów można zacząć w każdym wieku. 
Brak umiejętności nie jest 
przeszkodą. Przecież uczy-
my się całe życie. 
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Jak rozpoczęła się Pani przygoda z tortami?
Magdalena Słoma: Do tworzenia tortów zbierałam się już dłu-
gi czas. Zawsze sprawiało mi przyjemność pieczenie babeczek, 
ciast i innych słodkości. Do 
popchnięcia w stronę tortów 
przyczyniła się pandemia - 
więcej czasu w domu, więcej 
czasu na czytanie, oglądanie 
różnych instruktażowych 
filmików. I tak zamawiając 
swoje pierwsze ranty do pie-
czenia biszkoptów zaczęłam 
je piec tak bardziej "na serio". 
I tak powstał pierwszy tort na 
dzień mamy.

Ile czasu zajmuje przygotowanie 
tortu?
Magdalena Słoma: Przygotowanie 
tortu zajmuje ok 2-3 dni (głównie 
nocy - w nocy pracuje mi się najle-
piej) Biszkopt, przełożenie, obłoże-
nie i dekorowanie tortu - ponadto 
różnego rodzaju ozdoby w zależno-
ści od ilości i trudności.

Skąd czerpie Pani pomysły na 
kompozycje smaków i dekoracje 
tortów?
Magdalena Słoma: Obecnie pie-
czenie tortów jest dość modne, 
jest wiele grup na fb, osób na in-
stagramie z których można czer-
pać inspirację, dowiedzieć się 

wiele cennych wiadomości dotyczących techniki dekorowa-
nia tortów, smaków kremów. Są też strony cukierników, któ-
rzy tworzą różnego rodzaju szkolenia. Osoba dla której robię 
tort jest jednak jedną z głównych inspiracji-jej hobby, zainte-
resowania, ulubione czynności, filmy, bajki, kwiaty.

Jakie trendy w tortach są teraz modne? Jakie smaki wybie-
rają klienci?
Magdalena Słoma: Tort jest indywidualny, każdy lubi coś in-
nego. Torty, które robię są dość wysokie i głównie ozdobione 
wydrukami cukrowymi, figurkami z masy cukrowej czy kwia-
tami. Najczęściej robionymi smakami są: mus malinowy, mus 
truskawkowy, krem czekoladowy, oreo, chrupka czekolado-
wa, przełożone frużeliną lub żelką owocową. 

Jaki był najtrudniejszy tort, który Pani zrobiła?
Magdalena Słoma: Każdy tort jest trudny.  Jak myślę, że nie 

jest, to okazuje się, że jest! I o to  
w tym wszystkim chodzi - wy-
zwanie. Za każdym razem, 
tort jest dla mnie wyzwaniem  
i ogromną adrenaliną. Najwię-
cej stresu kosztował mnie tort 
storczyk dla mojej mamy, któ-
ry chciałam zrobić w zupełnej 
tajemnicy, a że mama mieszka 
dwa kroki ode mnie było trud-
no się ukrywać. Ponadto kwiat 

z masy cukrowej robiony pierw-
szy raz był nie lada wyzwaniem. 

Co w pracy daje Pani najwięk-
szą radość?
Magdalena Słoma: Nie mogę po-
wiedzieć że to moja praca, bo 
praca moja, to praca urzędnika. 
Pieczenie tortów dla znajomych 
i rodziny to pasja, coś co sprawia 
mi mnóstwo trudności i jesz-
cze więcej satysfakcji i radości. 
Najwięcej jednak, kiedy widzę 
twarz osoby dorosłej, której cie-
szą się oczy na widok mojego tortu i nieopisanej radości dziec-
ka, które nie chce dać go pokroić. 

Chcę upiec swój pierwszy tort w życiu. Od czego zacząć?
Magdalena Słoma: Pierwszy tort? Rant, piekarnik, mąka, jajka, 
śmietana, mascarpone i mikser- będzie ekstra! 

Czy ma może Pani rady dla osób, które są grzecznie mó-
wiąc „na bakier z piekarnikiem”?
Magdalena Słoma: Nic na siłę. Chcesz – próbuj - warto próbo-
wać, trzeba jednak pamiętać, że nie każdy musi umieć. Ja też 
wiele nie umiem i nie zawsze wychodzi.

Rozmowa z Panią Magdaleną Słoma.
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Rozmowa z Panią Joanną Rzeczycką.

Jak rozpoczęła się Pani przygoda z tortami?
Joanna Rzeczycka: Przygoda z wypiekami śmiało mogę po-
wiedzieć, że rozpoczęła się od dziecka. Torty robiłam oka-
zjonalnie dla rodziny i najbliższych ale z pewnością odbiega-
ły od tych, które powstają obecnie. Rok temu postanowiłam, 
że jednak to jest to co chciałabym robić. To jest praca, która 
sprawia mi ogromną przyjemność.

Ile czasu zajmuje przygotowanie tortu?
Joanna Rzeczycka: Tort aby był stabilny, na przygotowanie 
go potrzebuję 2-3 dni. Oczywiście zdarza się, że dla zapomi-
nalskich  tort wykonuję w jeden dzień.

Skąd czerpie Pani pomysły na kompozycje smaków i de-
koracje tortów?
Joanna Rzeczycka: Przede wszystkim internet (instagram, 
pinterest), uczestniczę też w szkoleniach u torciar, które 
dzielą się swoją wiedzą i zawsze podsuną jakieś nowe roz-
wiązania i pomysły. Dużo torciar wspiera się w różnych gru-
pach, gdzie również można zaczerpnąć inspiracje na swój 
tort.

Jakie trendy w tortach są teraz modne? Jakie smaki wy-
bierają klienci?
Joanna Rzeczycka: Żywe kwiaty, dużo złota i styl boho - to 
obecnie króluje w tortowym świecie. Smaków jest mnóstwo, 
ale zdecydowanie wygrywa krem malinowy, krem z białej 
czekolady i kinder bueno. Przepyszny jest też krem z mango, 
ale to już dla wielbicieli słodkich przełożeń.

Jaki był najtrudniejszy tort, który Pani zrobiła?
Joanna Rzeczycka: Do każdego tortu podchodzę jako 
do trudnego. Każdy tort jest inny i każdy wymaga 
pracy, która będzie później oceniona. Wyjście z po-
żądanym kolorem tynku czy też z dekoracją czasami 
przysparza dużo stresu, jednak jednym z najbardziej 
stresujących z pewnością był tort przygotowywany 
z okazji urodzin biura turystycznego Piast-Tour oraz 
torty piętrowe - one zawsze dostarczają lekkiej adre-
naliny czy wszystko będzie dobrze.

Co w pracy daje Pani największą radość?
Joanna Rzeczycka: Opinie klientów. Wtedy wiem,  
że wybrałam dobrze i idę w dobrym kierunku.

Chcę upiec swój pierw-
szy tort w życiu. Od cze-
go zacząć? 
Joanna Rzeczycka: Od 
biszkopta. Na kartce 
spisać sobie plan tortu 
jakie mają być przełoże-
nia, czy mają być jakieś 
dodatki typu chrupka, 
żelka, beza... i działać. 
Dużo świetnych pomy-
słów można zaczerpnąć 
ze strony słodkipomysł.pl 
- Madzia prowadzi bloga,  
w którym jest dużo prze-
pisów i porad dla każde-
go.

Czy ma może Pani rady dla osób, które są grzecznie mówiąc 
„na bakier z piekarnikiem”?
Joanna Rzeczycka: Nie bać się go!! Jak raz się przypali to za dru-
gim razem będzie wiadomo, że trzeba szybciej reagować. Metodą 
prób i błędów po jakimś czasie wyjdzie na pewno coś pysznego, 
tylko trzeba próbować i nie zniechęcać się.
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AKTYWNE RADWANICE! :) -marsz  
po zdrowie

Nieformalna grupa Aktywne Radwanice została założona na początku 
br. przez Dorotę Żydziak mieszkającą od 6 lat w Radwanicach. Pani 
Dorota jest trenerem personalnym, instruktorem nordic walking, jogi 
i dietetyki. Chcę aktywizować naszą lokalną społeczność, motywo-
wać i zachęcać do wzajemnego wsparcia oraz wymiany doświadczeń. 
Uświadamia jak ważny jest ruch na świeżym powietrzu dla zdrowia. 
Bieganie, maszerowanie, morsowanie i zdrowe odżywianie – to spo-
sób na życie, którym Pani Dorota chce zainteresować mieszkańców 
gminy. Celem utworzonej grupy jest mobilizacja osób, które dotąd nie 
miały motywacji, czy okazji, aby razem spędzić wolny czas. Aktyw-
ne Radwanice to również grupa na Facebooku, którą zarządza, gdzie 
motywuje i  zachęca społeczność do pokazywania swoich aktywno-
ści sportowych w postaci zdjęć i postów. Dzieli się nie tylko ćwicze-

niami, zachęca innych również do zmiany 
nawyków żywieniowych. Oczywiście, że 
można piec ciasta bez cukru i będą równie 
smaczne, jak te, które mają mnóstwo kalorii.  
To samo dotyczy innych potraw. Trzeba jed-
nak spróbować się przestawić i na pewno 
życie stanie się lżejsze. Grupa cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem ruchu dla 
zdrowia na świeżym powietrzu. Pani Dorota 

zaprasza wszystkich mieszkańców 
do przyłączenia się  w każdą śro-
dę o godz. 18 – miejsce – radwa-
nickie słonie, gdzie można przyjść 
i aktywnie spędzić czas. Trener-
ka zachęca również aby zabrać ze 
sobą bliskie osoby również dzieci. 
Treningi są nieodpłatne i zaczyna-
ją się rozgrzewką w Radwanickim 
parku gdzie jest czas na omawia-
nie poprawnej techniki ćwiczeń, 
informacje o zasadach bezpieczeń-
stwa. Takie spotkania to nie tylko 
ruch, to również okazja do rozmów,  
a przede wszystkim nawiązywania 
relacji.

Dziękuję za informację 
Pani Dorocie Żydziak
- Elżbieta Łucka.

fot. Paulina Banaszak
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Jak spędzić bezpiecznie wakacje??
Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny. Właśnie w lipcu  
i sierpniu wielu z nas wyjeżdża na urlop, a dzieci  i młodzież spędzają 
wakacje nad wodą, w górach, czy na koloniach. Musimy jednak pa-
miętać, że dobra zabawa nie zwalnia nas z obowiązku dbania o swoje 
i innych bezpieczeństwo. Jak postępować, aby wakacje kojarzyły się  
z samymi przyjemnościami? Wystarczy wykazać zdrowy rozsądek  
i pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa.

WYCHODZĄC Z DOMU

• dokładnie zamykajcie drzwi i okna; 
• informujcie pozostałych domowników 
czy znajomych gdzie wychodzicie, z kim  
i kiedy wrócicie;
• jako trasę przemarszu wybierajcie miej-
sca dobrze oświetlone, ruchliwe unikając 
bezludnych skrótów;
• ostrożnie podchodźcie do nowych zna-
jomości - nie każdy może mieć dobre in-
tencje;

PODCZAS POBYTU NAD WODĄ

• pamiętajcie, że najbezpieczniejsza ką-
piel to ta w miejscach odpowiednio zor-
ganizowanych i oznakowanych, będących 
pod nadzorem ratowników;
• zawsze stosujcie się do regulaminu ką-
pieliska i poleceń ratowników, opiekuna 
obiektu;
• bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wy-
poczynku i kąpieli innym, przede wszyst-
kim nie krzyczcie, nie popychajcie innych;
• nigdy nie skaczcie do wody w miejscach 
nierozpoznanych;
• jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi 
ciągły nadzór, również gdy potrafią pły-
wać. Zwykłe zachłyśnięcie wodą może 
skończyć się utonięciem;
• nie pozostawiajcie na brzegu swoich 
rzeczy bez opieki. Jeśli są one cenne to od-
dajcie je lepiej do przechowalni lub pozo-
stawcie w domu;
• korzystając ze sprzętu pływającego 
zawsze sprawdzajcie jego sprawność  
i ubierajcie kamizelkę ratunkową. Bez-

względnie zakładajcie kamizel-
kę dziecku; 
• korzystając z materaca nie 
odpływajcie zbyt daleko od 
brzegu.

Większość utonięć jest rezultatem braku 
wyobraźni: korzystania z kąpieli po wy-
piciu alkoholu, w miejscach zabronionych 
czy skakania do wody po opalaniu.

BĘDĄC W GÓRACH

• podczas wycieczek dostosujcie obuwie 
i ubiór do panujących warunków atmos-
ferycznych zakładając, że pogoda może  
w każdej chwili się zmienić; 
• słuchajcie prognoz pogodowych w radiu 
czy telewizji;
• wychodząc ze schroniska na szlak, poin-
formujcie o tym jego pracowników poda-
jąc planowaną trasę przemarszu i przy-
bliżoną godzinę powrotu. Zgłoście swój 
powrót;
• przed wyprawą zapoznajcie się z mapą 
terenu dobierając długość i trudność szla-
ku turystycznego do możliwości najsłab-
szych uczestników wycieczki;
• jeśli macie ze sobą telefon komórkowy 
zaprogramujcie w nim numery najbliż-
szych placówek GOPR;
• zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy 
sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do 
opatrywania ran i usztywniania złama-
nych czy zwichniętych kończyn, a także 
latarkę i gwizdek do sygnalizacji miejsca 
pobytu;
• nie wspinajcie się po skałach bez ase-
kuracji i odpowiedniego przygotowania,  
a także sprzętu. Lepiej skorzystać z po-
mocy instruktora i w zaproponowanym 
przez niego terenie. 

W górach karetka do nikogo nie dojedzie, 

znalezienie kogoś jest bardzo trudne (na-
wet z powietrza). Uważajcie na siebie, 
bądźcie rozważni i wykorzystajcie do 
maksimum swoją wyobraźnię.

BEZPIECZNE WAKACJE 
W CZASIE PANDEMII?!

Wiele osób zmęczonych stresem i obo-
strzeniami związanymi z pandemią CO-
VID-19 marzy o odpoczynku. Zarówno  
w Polsce, jak i w innych krajach znoszo-
ne są restrykcje i ograniczenia, dlatego 
wielu z nas zdecyduje się na wyjazd. 
Ważne jest, aby nadal podejmować od-
powiednie kroki w celu ochrony przed 
COVID-19. 
Zastanów się, czy miejsca, do których 
planujesz się wybrać są bezpieczne. 
Przed wyjazdem uzyskaj informacje na 
temat lokalnych ograniczeń mających 
na celu zapobieganie rozprzestrzenia-
niu się wirusa wywołującego COVID-19. 
Postępuj zgodnie ze wskazówkami i za-
sadami obowiązującymi w miejscu, w 
którym przebywasz. Pamiętaj, najlep-
szym sposobem ochrony przed wirusem 
jest unikanie narażenia. Jeśli korzystasz 
ze środków transportu publicznego lub 
przebywasz w miejscach, w których 
trudno o zachowanie dystansu społecz-
nego, zasłaniaj usta i nos. Zachowaj 
zlecaną minimalną odległość od in-
nych (nco najmniej 1,5 metra). Unikaj 
dużych wydarzeń i masowych spotkań. 
Nie zapominaj o higienie. Często myj 
ręce mydłem i wodą przez co najmniej 
20 sekund lub użyj odkażacza do rąk 
na bazie alkoholu, który zawiera mini-
mum 60 proc. alkoholu. Podczas kaszlu 
lub kichania zakryj usta i nos łokciem 
lub chusteczką, a następnie umyj ręce 
lub zdezynfekuj. Unikaj także dotyka-
nia oczu, nosa i ust. Jeśli czujesz się cho-
ry, zostań w domu. 
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„Terapeutka” 
B.A. Paris .
Na tym osiedlu wszyst-
ko jest doskonałe. Na-
wet zbrodnia… Alice 
i Leo wprowadzają się do świeżo 
wyremontowanego domu na eksklu-
zywnym zamkniętym osiedlu. Wła-
śnie spełnia się ich marzenie. Ale 
pozory mogą mylić. Wkrótce Alice za-
czyna poznawać sąsiadów i odkrywa 
przerażający sekret domu, w którym 
zamieszkała. Co więcej, odczuwa co-

raz silniejszą więź z Niną, terapeutką, do której wcześniej ten dom 
należał. Mieszkańcy ekskluzywnego osiedla pilnie strzegą swoich 
sekretów. I nie są tak doskonali, jak się na pozór wydaje…

„Banda z Burej tajemnica lasu” 
Magdaleny Witkiewicz powraca, by 
rozwikłać nową tajemnicę! Z nasta-
niem wiosny miasteczko budzi się 
do życia. A wraz z nim rezolutna 
banda. Banda z Burej kolejny raz 
docieka, dopytuje i przeszukuje. 
Z uśmiechem na twarzy i energią 
postanawia odkryć tajemnicę lasu. 
Opowiedziana z humorem najnow-
sza odsłona Bandy z Burej jest nie 
tylko doskonałą rozrywką dla naj-
młodszych, ale też dla tych którzy 
tęsknią za dzieciństwem i przygo-
dami.

„Ojczyzna jabłek”  Roberta Nowakowskiego
Historia, która od dawna czekała, by ją opowiedzieć. Okolice Soliny. 
II wojna światowa dobiegła końca. Oficjalnie. W etnicznym i naro-
dowościowym tyglu południowo-wschodniej Polski koniec świata 
ma dopiero nadejść. Powieść opowiada o losach dwóch bojkowskich 
rodzin; Rabików i Goczów a rozpoczyna się w 1945 roku. Bojkowie  
i Łemkowie zbierają cięgi od każdej za stron; zarówno żołnierzy Ar-
mii Czerwonej, Polskiego Wojska, banderowców jak i też wszelakich 
samozwańczych oddziałów grabiących ich dobro. Z ich rąk giną ciągle 
niewinni ludzie. Rozpoczyna się akcja „Wisła”. Ruszają przesiedleńcze 
transporty. Czy tam, gdzie zostaną rzuceni bohaterowie, uda im się 
odnaleźć siebie nawzajem i własną tożsamość?

„Harper i zagubiona wie-
dza” Kingi Langely. 
Świat pięknieje, gdy otula Cię 
magia! Lily i Tommy, rodzeń-
stwo, które wraz z mamą 
przeprowadziło się do dom-
ku położonego na obrzeżach 
Edynburga nie przypuszczało, 
że wraz z przeprowadzką cze-
ka na nich wielka przygoda. 
Wszystko za sprawą sąsiada, 
niejakiego Horacego Rollinga i 
zaginionych – jego żony i córki 
Harper. Tylko czy na pewno zaginionych?  Przenieś się  do 
magicznego Świata Ptaków. 

„Wianek z lawendy”
Agnieszki Olejnik.
Czy miłości trzeba szukać, czy 
wystarczy czekać, aż sama nas 
znajdzie? Nika opiekuje się chorą 
matką i uważa, że jej szansa na 
szczęście przepadła dawno temu. 
Inka została zdradzona, ale nie za-
mierza poddać się tak łatwo. Jakub 
snuje swoje marzenia o związku 
idealnym. Ścieżki trojga przyjaciół 
ze szkolnej ławy przetną się pew-

nego dnia - a ta odnaleziona po latach przyjaźń na swój 
sposób odmieni życie każdego z nich. W Prowansji, kra-
inie pachnącej lawendą, Nika znajdzie coś, czego się nie 
spodziewała. Życie ma dla niej więcej niż jedną niespo-
dziankę. Tym razem może klimatyczna Prowansja, małe 
sielskie miasteczka, winnice i plantacje lawendy? 

„Leśniczówka Wszebory” 
Joanny Tekieli.
Zanurzcie się wraz z Olą w pięknej 
krainie, gdzie dzieje się dobro, a uczu-
cia mają nieposkromioną siłę. Lekka, 
przyjemna powieść, która toczy się 
w Wszeborowskiej Puszczy. Bajecz-
ne miejsce, cisza, spokój i cudowne 
opisy przyrody.Nie można pominąć 
oczywiście samej historii głównej bo-
haterki. Jej perypetie to ciągle pasmo 
zwrotów akcji, które nie pozwalają 
się nudzić. Do tego autorka wplotła  

w fabułę legendy o okolicach, które dodają smaczku tajemniczo-
ści całej opowieści. Gdzie najchętniej wyjechalibyście aby odpo-
cząć, złapać trochę oddechu i zresetować się? Może Wszebory…

„Nikt nie musi wiedzieć” Katarzyny Bondy 
Tylko on, telewizor i bateria tequili. Tak Hubert Meyer po-
stanawia spędzić swój trzynastodniowy urlop. Ten plan 
się jednak nie powiedzie. Nieznajoma kobieta zaczyna 
nękać go dziwnymi esemesami, a wkrótce potem nieza-
powiedzianą wizytę składają mu zaprzyjaźnieni policjanci 
razem z prokurator Weroniką Rudy. Hubert Meyer, psycho-
log śledczy powraca. To będzie najtrudniejsze śledztwo  
w całej karierze Meyera. Tym razem w tle mamy przyjaźń, 
szczyptę miłości i oczywiście morderstwa. Może warto 
przenieść się z Meyerem do starego zamku w Mosznej  
i rozwikłać sprawę kolejne-
go morderstwa? 

#czytambolubię

B iblioteka poleca...
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Gminny Ośrodek Kultury przygotował na weekend 18-19.06 
atrakcje dla fanów piłki nożnej. W piątek 18 czerwca na Orliku 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach  odbył 
się ,,Turniej Piątek Piłkarskich”. Na boisku zaprezentowało się 
sześć drużyn z zarówno z Gminy Radwanice jak i regionu, któ-

re rozgrywały mecze w dwóch grupach, 
pod czujnym okiem wykwalikowanych 
sędziów. Ostatecznie rozgrywki wygrał 
zespół MKS ORZEŁ, na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna z Kłobuczyna  
a miejsce trzecie zdobył zespół BUCKET 
UNITED. Natomiast w sobotę 19 czerwca 
w Radwanickim Parku, zorganizowana 
została Strefa Kibica z dużym telebimem, 
by mieszkańcy naszej Gminy mogli wspól-
nie kibicować Biało -Czerwonym w meczu  
z Hiszpanią podczas Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej. Przed meczem, odbyły się 

animacje sportowe dla dzieci. 
Nie zabrakło również malo-
wania twarzy, brokatowych tatuaży, a mieszkańcy mogli sobie 
zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. W „Strefie Kibica” 
dzięki Paniom z ,,Koła Gospodyń Wiejskich „Czerwone Korale”  
w Radwanicach”, Radzie Rodziców z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Radawnicach oraz Stowarzyszeniu ,,Bliżej Siebie”, 
nie zabrakło słodkich ciepłych dań, przekąsek i chłodzącej 
lemoniady. Fantastyczna atmosfera do której przyczynili się 
również nasi piłkarze remisując z Hiszpanią, piękna pogoda 
oraz urok zrewitalizowanego Parku w Radwanicach sprawił, 
że ten wieczór na długo pozostanie naszej pamięci. Serdecznie 
dziękujemy GSK w Radwnicach oraz Stowarzyszeniu Aktywi-
ści Społecznej Integracji „BEZ BALASTU” za pomoc w orga-
nizacji a wszystkim uczestnikom wydarzenia za prawdziwie 
sportową atmosferę i fantastyczny doping!

GOK w Radwanicach

             piłkarski weekend w gminie radwanice

STREFA KIBICA
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ZADZIOR 
BUCZYNA

PŁOMIEŃ 
RADWANICE

Klub Sportowy Zadzior Buczyna

KLUB SPORTOWY ZADZIOR BUCZYNA 
AWANSOWAŁ 

DO LIGI OKRĘGOWEJ!! 
W KOLEJNYM SEZONIE ROZGRYWEK 

CZEKAJĄ NAS 
DERBY GMINY RADWANICE!!

Z końcem miesiąca czerwiec, skończył się 
sezon 2020/2021 rozgrywek klubów spor-
towych. Klub Sportowy Płomień Radwanice 
grający w Klasie Okręgowej grupy Legnica  
w końcowej tabeli rozgrywek uplasował się 
na 4 miejscu. Klub rozegrał łącznie 30 meczy, 
w tym wygrywając 18, remisując 1 i przegry-
wając 11 spotkań. 

Sezon 2020/2021 zakończył się znakomicie dla Klubu Za-
dzior Buczyna grającego w Klasie A grupie Legnica. Drużyna 
z Buczyny rozegrała 30 meczy z czego aż 23 wygrała, 4 zre-
misowała i 3 przegrała. Wyniki rozgrywek uplasowały naszą 
drużynę na 1 miejscu tabeli, dzięki czemu, Zadzior Buczyna 
awansuje do Klasy Okręgowej i w kolejnym już sezonie zmie-
rzy się z Klubem Sportowym Płomień Radwanice! Serdecz-
nie gratulujemy obu zespołom i już dziś czekamy na derby!! Klub Sportowy Zadzior Buczyna vs. Dragon Jaczów

Klub Sportowy Płomień Radwanice vs. KS Męcinka

Klub Sportowy Zadzior Buczyna vs. Łagoszovia Łagoszów

Klub Sportowy Płomień Radwanice

STREFA KIBICA

Od lewej strony (górny rzad):
Arkadiusz Przywara , Kamil Korduba,  Marcin Gościniak, Grzegorz Bochen (prezes i kierownik  klubu), Amadeusz Demeszuk, Kacper Przywara, Patryk Peszko, Krzysztof Kotwas,  
Dominik Wardzała, Michał Bąkowski, Sebastian Klepacki, Wojciech Jurak, Patryk Bochen, Mariusz Jurak (trener), Marek Koszmider
Od lewej strony (dolny rząd):
Bartosz Stępień, Tomasz Adamek, Marian Wywiał, Adam Mędrek (kapitan zespołu), Kuba Wywiał, Patryk Matusiak, Jakub Nonas, Bartosz Łaszewicz, Marcel Ziemba, Radosław Szpada (kibic), 
Piotr Białocerkiewicz, Sebastian Wiśniewski 
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Jeśli chcesz, by Twój przepis znalazł się w Biuletynie wyślij go nam drogą elek-
troniczną.Twój przepis będzie mógł trafić do kącika kulinarnego „Biuletynu”,  gdy 

wyślesz go e-mailem na adres: promocja@radwanice.pl lub w wiadomości 
prywatnej na naszym Facebooku. W przepisie należy ująć składniki opisywanej 
potrawy i opis jej przygotowania, a także swoje imię i nazwisko. Mile widziane 

będą zdjęcia, np. autorki/autora przepisu lub przedstawianej potrawy. 

Kącik kulinarny naszych
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KONKURS PLASTYCZNY!

Termin nadsyłania prac: 

01.07.2021 r. – 15.09.2021 r.

• warunkiem udziału w konkursie jest 
złożenie pracy konkursowej zgodnej 
z tematem w terminie. Prace nale-
ży przygotować w formie pocztówki  
o wymiarach 16 cm x 23 cm (format 
A5), technika wykonania jest dowol-
na;

• każdy uczestnik może zgłosić do kon-
kursu jedną pracę, wykonaną samo-
dzielnie;

• prace niezgodne z regulaminem lub 
złożone po terminie nie będą ocenia-
ne;

• na odwrocie każdej pracy konkurso-
wej musi znajdować się karta zgło-
szenia;

• do zgłoszenia należy dołączyć wy-
pełnione i podpisane oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego stano-
wiące załącznik nr 2 do regulaminu. 

Prace można wysłać pocztą na adres: 
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysło-
wa 17, 59-160 Radwanice, z dopiskiem 
„POCZTÓWKA Z WAKACJI” lub składać 
osobiście w Biurze Obsługi Interesanta  
w Urzędzie Gminy.

Serdecznie zapraszamy  dzieci z terenu Gminy Radwanice w wieku od 6 do 13 lat.  
Do udziału w konkursie plastycznym pn. „Pocztówka z wakacji”. Regulamin konkursu 
oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.radwanice.pl

Składniki na kruche ciasto: 2 szklanki mąki pszen-
nej; 1/3 szklanki cukru pudru; szczypta soli; 200 g 
masła, zimnego; 2 żółtka

Mąkę przesiać, dodać masło, posiekać nożeM. Dodać 
żółtka, cukier, sól i szybko zagnieść. Z ciasta uformo-
wać kulę, owinąć ją folią spożywczą, schłodzić w lo-
dówce przez 30 minut. Schłodzonym ciastem wylepić 
foremki, wysmarowane uprzednio masłem. Przed 
samym pieczeniem ponownie schłodzić w lodówce 
przez 60 minut. Piec około 15 minut w temperaturze 
200ºC lub do zarumienienia.

Masa jabłkowa: 1 kg obranych jabłek; 1 łyżeczka cy-
namonu; 1 galaretka brzoskwiniowa; 3/4 szkl wody; 
cukier do smaku.

Jabłka zetrzeć na tarce na dużych oczkach. Na patelnię 
wlać wodę dodać jabłka, smażyć do miękkości  i odpa-
rowania nadmiaru płynu. Do gorących jabłek wsypać 
suchą galaretkę, cynamon i dosłodzić do smaku. Na-
pełniać tartaletki.

TARTALETKI Z JABŁKAMI

Masa śmietankowa:
500 ml. Śmietanki 36%; 250 g 
serka mascarpone, 3 łyżki cu-
kru pudru
Wszystkie składniki umieścić 
w głębokim naczyniu i ubić 
razem mikserem. Masę śmie-
tanową wyłożyć na tartaletki. 
Posypać tartą czekoladą lub 
polać polewą czekoladową.

Pani Karolina z Radwanic
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Wyniki krzyżówki BIULETYN nr 27
Dziękujemy za tak liczne, nadesłane rozwiązania krzyżówki 
Biuletynu nr 27. Prawidłowo rozwiązane hasło brzmiało: „Gdy 
maj jest przy pogodzie nie bywają siana w szkodzie”. Spośród 
prawidłowo nadesłanych rozwiązań wylosowane zostały 3 
osoby . Najwięcej szczęscia mieli: pani Lidia Konieczna, pani 
Anna Waligóra oraz pani Kazimiera Kobzda
GRATULUJEMY!

Krzyżówka nr 28
Odpowiedzi prosimy przesyłać na  adres:
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice  
(na kartach pocztowych z naklejonym kuponem  
i dopiskiem „Krzyżówka - Biuletyn 28”). Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy 3 nagrody 
niespodzianki. Na rozwiązania czekamy do 20 sierpnia 2021 r. 
(rozwiązania mogą przesyłać wszyscy zameldowani mieszkańcy 
gminy Radwanice). Udział w konkursie jest jednoznaczny   
z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych (imienia 
i nazwiska) zwycięzcy konkursu w kolejnym wydaniu Biuletynu.

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