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KALENDARIUM RADY GMINY 
Elżbieta Łucka 

Rada Gminy w Radwanicach spotkała się na następują-
cych posiedzeniach komisji stałych oraz obradach sesji:

26 lipca 2021 r. – odbyło się  posiedzenie KOMISJI STAŁYCH. 
Komisje wspólnie opiniowały w sprawie stawek podatków 
lokalnych na 2022 oraz omawiały materiały na Sesję Rady 
Gminy 

26 lipca 2021 r. – XXX  Sesja Rady Gminy – podjęto uchwały 
w sprawie:
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radwa-

nice, (Uchwała Nr XXX/206/21);
• zmiany budżetu gminy Radwanice na rok 2021, (Uchwa-

ła Nr XXX/207/21);

• określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 
Radwanice w roku szkolnym 2021/2022., (Uchwała Nr 
XXX/208/21);

• nadania nazw ulicom (Radwanice - ul. Niepodległości, ul. 
Jałowcowa, ul. Cyprysowa), (Uchwała Nr XXX/209/21);

• udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, (Uchwała 
Nr XXX/210/21);

Z materiałami oraz protokołami z sesji można zapoznać się 
 na stronie internetowej:
https://bip.radwanice.pl/ 
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Dożynki to… ludzie. 
To był piękny czas spędzony w dziękczynieniu i zabawie. Serdecz-
nie dziękuję rolnikom za pracę i zebrane plony. Sołectwom za 
zaangażowanie, mieszkańcom za liczne przybycie i wyśmienitą 
atmosferę. Gościom za przyjęcie zaproszenia i ciepłe słowa.

Szczęśliwa gmina Radwanice zaprasza :)

Zapraszam Państwa do przeczytania naszego biuletynu. Znaj-
dziecie Państwo w nim szereg informacji dotyczących inwestycji, 
spisu powszechnego, obowiązku złożenia deklaracji emisyjności 

budynków i inne ciekawe artykuły. 18 września, zachęcam mieszkańców do udziału w czynie społecznym. Po-
sprzątajmy razem zabytkowy cmentarz w Lipnie. To niezmiernie ważne, aby pamiętać o miejscach pochówku 
dawnych mieszkańców gminy Radwanice i wspólnie zadbać o jego wygląd. 

Ogromnie cieszę się z ilości przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2020/2021. 63 stypendia naukowe  
i 4 stypendia sportowe to wielki sukces uczniów, rodziców i nauczycieli. Gratuluję :)

Pozdrawiam serdecznie
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
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Agata Małachowska

Budżet Gminy na 2021 rok został przy-
jęty Uchwałą Nr XXIII/159/20 z dnia 28 
grudnia 2020 r. i zakładał następujące 
podstawowe wielkości: 

Dochody budżetu gminy 
– 45.020.126,13 zł, 

w tym dochody bieżące 
–31.372.616,00 zł, 

dochody majątkowe 
–13.647.510,13 zł,  

Wydatki budżetu gminy 
– 44.135.014,15 zł, 

w tym wydatki bieżące 
–23.803.727,96 zł,

wydatki majątkowe 
–20.331.286,19 zł.

2021

Plan wydatków budżetu : 51.576.518,33 zł

Inwestycje; 50,69%

Pozostałe wydatki; 7,97%

Oświata; 15,16%

Kultura 
i sport; 2,19%

Administracja 
Publiczna; 6,57%

Pomoc społeczna 
i zdrowie; 16,02%

Janosikowe; 1,40%

NOWI PRACOWNICY URZĘDU GMINY
Małgorzata Stroka

Planowane wydatki  
w poszczególnych działach

Od września br.  pozyskaliśmy do Urzę-
du Gminy nowych pracowników. Jednym 
z nich jest Pani Karolina Kazimierska, 
która zajęła stanowisko ds. inwesty-
cji. Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy  
i oświaty piastowane wcześniej przez 

Panią Elżbietę Łucką zajęła Pani Arleta 
Żołyniak, natomiast u Pani Eli od wrze-
śnia załatwią Państwo wszystkie sprawy 
związane z planowaniem przestrzennym 
i gospodarką nieruchomościami. Ponad-
to od lipca br. nowym pracownikiem jest 

również Pani Anna Wysokińska, która 
zajmuje stanowisko ds. funduszy euro-
pejskich i krajowych. 

W trakcie realizacji bu-
dżetu były dokonywane 
zmiany w planie docho-
dów i wydatków w opar-
ciu o podjęte Uchwały 
przez Radę Gminy i Za-
rządzenia Wójta Gminy. 
Podstawą wprowadzenia 
zmian były m. in. decyzje 
Ministra Finansów, Woje-
wody Dolnośląskiego, po-
rozumienia, umowy, wła-
sne potrzeby wynikające 
z przeprowadzonych ana-
liz oraz wnioski jednostek 
organizacyjnych gminy. 

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy 
na dzień 30 czerwca 2021 roku wyno-
si: 

Dochody budżetu gminy:
50.179.311,58 zł

w tym dochody bieżące: 
33.003.287,22 zł, 

dochody majątkowe: 
17.176.024,36 zł 

Wydatki budżetu gminy: 
51.576.518,33 zł

w tym wydatki bieżące: 
25.433.547,41 zł, 

 wydatki majątkowe: 
26.142.970,92 zł 

Dochody gminy zostały zrealizowane 
w kwocie 21.786.730,98 zł, a wydat-

ki budżetu zostały wykonane w kwocie 
15.344.620,18 zł. 

Wynik budżetu gminy za pierwsze półro-
cze stanowi nadwyżkę budżetową w wy-
sokości 6.442.110,80 zł, przy planowa-
nym deficycie w kwocie 1.397.206,75 
zł. Wykonane przychody budżetu  
w wysokości 3.097.440,92 zł, pochodzi-
ły niewykorzystanych środków pienięż-
nych o których mowa w art. 217 ust.2 
pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, 
wolnych środków w kwocie 796.223,82 
zł oraz pożyczki w kwocie 790.890,38 
zł. Rozchody wykonane w kwocie 
1.611.495,82 zł, były w całości przezna-
czone na spłatę zaciągniętych pożyczek  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pani Anna WysokińskaPani Karolina Kazimierska

Nowi pracownicy dostępni 
są dla Państwa pod następu-
jącymi numerami telefonów:
Pani Karolina Kazimierska
- 76 759 20 26 (pok. nr 10)
Pani Arleta Żołyniak-
 76 759 20 25 (pok. nr 7)
Pani Elżbieta Łucka
- 76 759 20 27 (pok. nr 9)
Pani Anna Wysokińska
- 76 759 20 42 (pok. nr 14)Pani Arleta Żołyniak
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WYSOKIE MIEJSCE GMINY RADWANICE 
W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU FINANSOWYM
Karolina Ferenc

Prezentacja wyników dla gmin wiejskich za rok 2020Miło jest nam Państwa poinformo-
wać, że Gmina Radwanice zajęła 2 
miejsce wśród gmin wiejskich w wo-
jewództwie dolnośląskim, a zarazem 
30 miejsce spośród 1533 gmin wiej-
skich w ogólnopolskim rankingu fi-
nansowym za rok 2020.

Ranking przygotowała Katedra Finan-
sów Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu. W Rankingu, wzorem 
poprzednich lat, wykazano analizę 
kondycji finansowej jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz dodatkowo 
uwzględniono koszty poniesione przez 
jednostki na walkę z COVID-19 w 2020r.
Do oceny kondycji finansowej wybrano 
siedem wskaźników:
1. Udział dochodów własnych w docho-

dach ogółem
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do do-

chodów ogółem
3. Udział wydatków inwestycyjnych  

w wydatkach ogółem
4. Obciążenie wydatków bieżących 

wydatkami na wynagrodzenia i po-
chodne od wynagrodzeń

5. Udział środków europejskich w wy-
datkach ogółem – bez poręczeń 

6. Relacja zobowiązań do dochodów 
ogółem 

7. Udział podatku dochodowego od 
osób fizycznych w dochodach bieżą-
cych.

Porady prawne 
dla mieszkańców

Daria Ciosek

Czy sprzedawca może odmówić zwro-
tu towaru? Sprawa jest prosta, jeśli ro-
bimy zakupy na odległość, tzn. przez 
internet. W takim układzie, nie poda-
jąc przyczyny  mamy 14 dni a nawet  
w niektórych przypadkach 30 na 
zwrot rzeczy, których zakup nie przy-
padł nam do gustu.

W przypadku zakupów stacjonar-
nych sprawa nie jest już taka prosta. 
Sprzedawca może odmówić przyję-
cia zwrotu (nie mylić z pojęciem re-
klamacja). Zwrot to jakby uprawnie-
nie, które zależy tylko od dobrej woli 

sprzedawcy. W pewnym sensie jest 
to możliwość dla konsumenta w celu 
namyślenia się. Jeśli sklep zdecyduje 
się na umożliwienie konsumentowi 
zwrotu towaru i określi jego zasady 
np. w regulaminie, niemożliwa będzie 
późniejsza odmowa zwrotu. Pamiętaj-
my, że zwrot może dotyczyć tylko tych 
towarów, które są nieużywane. Po-
winny mieć np. komplet metek. Tylko  
w takiej sytuacji, gdy kupujący się roz-
myśli, będzie miał możliwość zwrotu 
towaru. 

Podsumowując - zwrot nie jest obo-
wiązkiem sklepu! Sprzedawca ma pra-
wo odmówić zwrotu towaru, o ile oczy-
wiście klient chce dokonać zwrotu nie 
korzystając z prawa do reklamacji.



5  

BIULETYN INFORMACYJNY
URZĘDU GMINY RADWANICE

BAZA DZIAŁEK BUDOWlANYCh NA sPRZEDAŻ
    - ZGŁOś DZIAŁKĘ DO sPRZEDAŻY 
                       lUB ZNAjDź ODPOWIEDNIą DlA sIEBIE !
Gmina Radwanice posiada bazę gruntów przeznaczonych 
pod zabudowę. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem nieruchomości 
gruntowej na terenie naszej gminy, na stronie internetowej 
www.radwanice.pl w zakładce Działki budowlane na sprze-
daż, udostępnione są informacje na temat gruntów przezna-
czonych do sprzedaży. 

Baza gruntów to również miejsce, gdzie mogą Państwo za-
mieścić ofertę sprzedaży swojej działki. Zapraszamy do sko-
rzystania z tej możliwości zgłaszając się do Urzędu Gminy. 
Umieścimy Państwa ofertę w naszej bazie, aby ułatwić kontakt 
z potencjalnym inwestorem.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy, kontakto-
wać się z pracownikiem Urzędu Gminy panią 

ZAKŁADKA NA sTRONIE INTERNETOWEj 
URZĘDU GMINY RADWANICE - DZIAŁKI 

BUDOWlANE NA sPRZEDAŻ

Gmina Radwanice oferuje aktualnie na sprzedaż atrakcyjne działki budowlane zlokalizowane  
w miejscowości: Buczyna, Kłębanowice, Nowa Kuźnia i Nowy Dwór. 

MAMY TO!  PlANY MIEjsCOWE DlA OBRĘBÓW 
sIEROsZOWICE, RADWANICE I PUDŁO UChWAlONE
Marlena Szymczyk

W dniu 06 września 2021 roku Uchwałami Nr 
XXXI/214/21 oraz XXXI/215/21 Rada Gminy  
w Radwanicach uchwaliła nowe miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębów 
Radwanice i Pudło oraz dla obrębu Sieroszowice.
Uchwalone miejscowe plany wprowadzają nowe 
rozwiązania drogowe i budowlane. Powstało 
więcej terenów pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, wielorodzinną oraz terenów pod 
budowę farm fotowoltaicznych. Plany przewidują 
także nowe rozwiązania komunikacyjne, dzięki 
czemu zostanie zachowany ład przestrzenny na 
danym terenie.
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Na sesji w dniu 26 lipca 2021 r. Rada Gminy podjęła  uchwałę w sprawie nadania nazw trzech drogom gminnym w Radwanicach. 
Nazwa drogi łączącej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ulicą Modrzewiową /aktualnie w budowie/ to ulica Niepodległości. 
Dwie drogi prostopadłe do ulicy Jarzębinowej otrzymują nazwy w ramach osiedla leśnego tj. jałowcowa oraz Cyprysowa.  Na-
zwy ulic są niezbędne ponieważ powstały tam działki budowlane i zachodzi konieczność nadania numerów porządkowych  
i adresowych nowym nieruchomościom.

NOWE UlICE W RADWANICACh
Józef Machera

OSTATNI CZAS 
NA DOKONANIE SPISU POWSZECHNEGO !!

Drodzy mieszkańcy 30 wrzesień  zbliża się wielkimi kro-
kami. To ostatnie dni na dokonanie spisu Powszechnego. 
Podejdźmy do niego odpowiedzialnie i spiszmy się. Spisanie 
się zajmuje tylko kilka minut. Przeprowadzenie spisu możemy 
dokonać na kilka sposobów:
• wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej 

nsp2021.spis.gov.pl.
• przychodząc do Urzędu Gminy, pokój nr 2 w godzinach pra-

cy urzędu.
• odbierając telefon od rachmistrza bądź przyjmując go  

w domu.
Ze względu na to, że spis ludności realizowany jest wraz ze 
spisem mieszkań, informacje ze spisu powszechnego stwa-
rzają możliwość pełnej diagnozy sytuacji mieszkaniowej  
w Polsce. Dostarcza on danych o ludności oraz rodzinach  
i gospodarstwach domowych w szczegółowym ujęciu tery-
torialnym, które są niezbędne do sprawnego zarządzania  

i formułowania planów rozwo-
jowych przez władze admini-
stracyjne szczebla centralnego, 
regionalnego i lokalnego. Dane 
te są podstawą kształtowania 
polityki oświatowej, ochrony 
zdrowia, zagospodarowania 
przestrzennego, czy rozwo-
ju mieszkalnictwa. Zgodnie  
z regulacjami prawnymi służą 
określaniu wysokości subwen-
cji państwowych czy dotacji dla 
jednostek samorządu teryto-
rialnego. Sięgają po nie przed-

siębiorstwa i inwestorzy krajowi i zagraniczni, analizując 
rynek dla swoich usług. Dane te mają też znaczenie dla przy-
znawania dotacji unijnych, których podział uwzględnia, mie-
dzy innymi, terytorium kraju i liczebność jego mieszkańców. 
Również liczba miejsc w Parlamencie Europejskim związana 
jest z wielkością populacji krajów członkowskich.

Obowiązująca ustawa o statystyce publicznej nakazuje każdemu 
obywatelowi wzięcie udziału w Spisie Powszechnym. Za niewy-
wiązanie się z tego obowiązku grozi kara grzywny w wysokości 
nawet 5 tysięcy złotych. Osoby dorosłe muszą się samodzielnie 
spisać, a także spisać osoby małoletnie, których są rodzicami lub 
opiekunami prawnymi. 

Przypominamy, że spisu można dokonać również 
podczas wrześniowych spotkań z Wojtem Gminy.

ul. Cyprysowa

ul. Jałowcowa

ul. Niepodległości
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Deklarację musi złożyć każdy właściciel nieruchomości lub zarządca 
budynków.
Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje się:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu 
oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła 
lub źródło spalania paliw;
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomo-
ści źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wy-
korzystywanych w nich paliwach;
• numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
•adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lo-
kalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.
Uwaga obowiązek złożenia deklaracji jest nałożo-
ny ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie 
grozi grzywna!
jak możemy złożyć deklarację? W formie elek-
tronicznej, czyli przez Internet na stronie zone.
gunb.gov.pl – preferowany sposób, którego funk-
cjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie 
dokumentu.
W formie papierowej – wypełniony dokument 
można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście 
w Urzędzie Gminy. 

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.
pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budyn-
kow-faq

Wypełnij deklarację  
NIEZWŁOCZNIE do 30.11.2021 r.
Prosimy mieszkańców o wypełnienie załączonej do Biuletynu deklaracji 
i złożenie jej w terminuie do 30.11.2021 r. w Urzędzie Gminy Radwanice.
jesteś właścicielem domu jednorodzinnego albo kilkulokalowej nieruchomości? A może zarządzasz budynkiem miesz-
kalnym lub usługowym? Od 1 lipca ruszył obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła, jakimi jest ogrze-
wany budynek. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów projektu Zintegrowanego 
systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE).

ZGŁOś CZYM OGRZEWAsZ DOM!!

INFORMACjA O ZMIANIE CEN I sTAWEK OPŁAT ZA WODĘ I śCIEKI
Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. w Kłębanowicach informuje, że zgodnie z decyzją nr WR.RZT.70.282.2021 
z dnia 20 lipca 2021 r. Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu zmianie ule-
gły ceny i stawki opłat dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. 

Od dnia 01 sierpnia 2021 r. do 31.07.2022 r. obowiązują nowe ceny:
– opłata za pobraną wodę – 4,30 zł/m3 netto,
– opłata za odprowadzone ścieki –  7,70 zł/m3 netto,
– opłata abonamentowa  za wodę – 4,60 zł/m-c netto,
– opłata abonamentowa  za ścieki – 4,60 zł/m-c netto.

Do w/w cen dolicza się stawkę podatku VAT w wysokości 8% (stawka obowiązująca na dzień wydania decyzji).

!!!
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INWESTYCJE W GMINIE

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY Ul. PARKOWEj 13

BUDOWA DOMU KUlTURY

Ul. WRZOsOWA

BUDOWA KOMPlEKsU sPORTOWO
-REKREACYJNEGO W LIPINIE
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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY Ul. PARKOWEj 13

BUDOWA DOMU KUlTURY

Konkurs ! Konkurs ! Konkurs !

UCZEsTNICY KONKURsU 
1. Konkurs ma charakter jednoetapowy i skierowany jest do 

wszystkich mieszkańców gminy Radwanice.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie pro-

pozycji nazwy dla obiektu sportowego w m. Lipin wraz z 
krótkim uzasadnieniem. 

3. Nazwa obiektu powinna spełniać co najmniej jedno z na-
stępujących kryteriów: 

• nawiązywać do charakteru Obiektu i/ lub 
• nawiązywać do specyfiki działalności planowanej  

w Obiekcie i/ lub 
• być oryginalna i cechować się pomysłowością promocyjno 

- marketingową, 
• być zwięzła i krótka. 
4. Propozycja nazwy dla obiektu sportowego w m. Lipin po-

winna zawierać dodatkowo informacje, które w sposób 
nie budzący wątpliwości pozwolą zidentyfikować auto-
ra w tym przede wszystkim: (imię uczestnika, adres za-
mieszkania i kontakt telefoniczny). 

5. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 propo-
zycje nazwy. 

PRZEBIEG I ROZsTRZYGNIĘCIE KONKURsU 
1. Uczestnicy konkursu zgłaszają propozycje nazwy obiektu 

na formularzu zgłoszeń, według wzoru stanowiącego za-
łącznik nr 1 do regulaminu. 

2. Formularze zgłoszeń należy dostarczyć: pocztą na adres 
Urząd Gminy w Radwanicach, ul. Przemysłowa 17, 59-160 
Radwanice lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Gminy lub mailowo na adres sekretariat@radwa-
nice.pl 

3. Zgłoszenia propozycji nazwy odbywają się w terminie 
do dnia 30 września 2021r. 

4. W terminie do 15 września 2021r. Komisja Konkursowa 
powołana przez Wójta Gminy Radwanice dokona, spośród 
zgłoszonych nazw, wyboru nazwy Obiektu. 

5. Autor zwycięskiej nazwy dla obiektu otrzyma nagro-
dę rzeczową – bon do sklepu sportowego o wartości 
300 zł oraz upominek w formie gadżetów rzeczowych. 

Regulamin dot. konkursu wraz z kartą zgłoszenia znajduje się 
na stronie internetowej www.radwanice.pl

Zgłoszenia do 30 września br.
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Przyjęcie szczepionki to nie tylko ochrona dla nas samych, ale także dla naszych bliskich!

ZADBAJ O „CZYsTE POWIETRZE”  
Martyna Szylko

ZAsZCZEP sIĘ PRZECIW COVID-19

Przypominamy, że od 11 czerwca br. w Urzędzie Gminy 
Radwanice funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Rządo-
wego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze ob-
sługiwany przez pracownika ds. kryzysowych i obron-
nych - Martynę szylko.

Podstawowym celem programu Czyste Powietrze jest 
dofinansowanie do wymiany starych pieców tzw. „ kop-
ciuchów” na nowoczesne, spełniające normy Ecodesign.  
W Punkcie Konsultacyjnym, jest możliwość skonsultowa-
nia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Prio-
rytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następ-
nie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie 
mieszkańcom Gminy Radwanice aplikowanie o dofinanso-
wanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powie-
trze. Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci 
mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do 
wymiany kotłów, a w efekcie do poprawy jakości powie-
trza na terenie Gminy Radwanice.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowe-
go Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na 
stronie: https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-progra-
mu. Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym 
i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o do-
finansowanie.

WEź UDZIAl W PROGRAMIE  
I OTRZYMAj DOTACjĘ  

NA WYMIANĘ źRÓDEŁ CIEPŁA

Martyna Szylko

Punkt informacyjny o szczepie-
niach przeciw COVID-19 znajduje 
się w Gminnym Ośrodku Zdrowia  
w Radwanicach przy ul. Głogow-
skiej 43. Koordynatorem jest Pani 
Ewa Flak te. 76/8311-471.
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Rondo znajdujące się przy ulicy Szkolnej w Radwanicach wy-
maga gruntownej pielęgnacji, radykalnego cięcia krzewów, 
formowania i upiększenia. Obecnie rondo porośnięte jest wie-
loma gatunkami roślin i krzewów takich jak jałowiec płożący, 
irga, krzewuszka czy różne odmiany tawuły japońskiej w kolo-
rach od żółci po intensywną zieleń. Rondo zdobi okazały ber-
berys Thunberga w pięknych barwach brunatnoczerwonych, 
który rośnie w otoczeniu tui i cyprysów. Rośliny te doskonale 
spełniają swoją rolę w miejscach nasłonecznionych oraz przy 
tak dużym ruchu komunikacyjnym.Planowane prace zakłada-
ją ukwiecenie ronda poprzez nasadzenie przy obrzeżach róż 
okrywowych, które stworzą nad ziemią dywany, obsypane bia-

łymi, różowymi i czerwonymi kwiatami, gęsto pokryte cierni-
stymi pędami. Ta odmiana róż jest odporna na mróz i choroby, 
przy czym nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Za różami 
posadzone zostaną nowoczesne trawy, które będą dopełnie-
niem całej kompozycji i nawet w okresie zimowym będą ład-
nie się prezentowały. Dodatkowo jako element dekoracyjny 
zostanie położony grys granitowy, który unowocześni aranża-
cję ronda. Na to, aby kwiaty, krzewy oraz trawy zachwycały 
potrzeba będzie trochę czasu. Jednakże dosadzenie nowych 
roślin uatrakcyjni otoczenie i  upiększy rondo, które bez wąt-
pienia jest ważnym elementem krajobrazu zieleni. 

RONDO PRZY sZKOlE ZYsKAŁO NOWY WYGląD
CUW w Radwanicach

BąDź EKO – WYBIERZ e-f@kturę
GSK w Radwanicach

Z każdym dniem usługa e-faktur zyskuje co-
raz więcej nowych zwolenników. Korzystając 
z elektronicznej formy otrzymywania faktur  
w sposób szybki i prosty otrzymacie Państwo 
fakturę za dostawę wody i odprowadzenie ście-
ków jak również za inne świadczone przez GSK 
Radwanice Sp. z o.o. usługi. 
Zachęcamy wszystkich do skorzystania z e-fak-
tury, która ma wiele zalet: 
• błyskawiczne otrzymanie faktury,
• mniejsze ryzyko niedostarczenia faktury,
• wygodne przechowywanie,
• szybsze znajdowanie potrzebnych faktur 
• pozytywny wpływ na środowisko

CIEKAWOsTKA

Wyprodukowanie jednej tony papieru wy-
maga zużycia 1200 litrów wody i ścięcia aż 
17 drzew, a 60 ryz papieru to równowartość 
5 drzew. Co więcej, aby możliwe było wytwo-
rzenie jednej kartki papieru, drzewo musi ro-
snąć przez co najmniej 8 lat. Drzewa znikają 
z powierzchni ziemi w zastraszającym tempie  
– w ciągu jednej minuty tracimy 60 ha lasów.

Wystarczy wypełnić i dostarczyć do biura GSK 
Radwanice Sp. z o.o. (Kłębanowice 9A) „oświad-
czenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą 
elektroniczną”, które dostępne jest w biurze GSK 
Radwanice lub na naszej stronie internetowej 
http://www.gsk.radwanice.pl/

jAK PRAWIDŁOWO ODCZYTAĆ sTAN WODOMIERZA
GSK w Radwanicach

Dokonując odczytu stanu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry, które 
oznaczają metry sześcienne - odczytane od lewej strony łącznie z zerami. Nato-
miast cyfry czerwone oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne.
 
Informujemy, że spisywanie stanów wodomierzy odbywa się 2 razy w roku. Jed-
nocześnie zachęcamy do podawania aktualnych stanów wodomierzy. Stan wo-
domierzy można podawać telefonicznie : 76 831 01 83, sms 668 204 193 lub na 
adres e-mail : biuro@gsk.radwanice.pl
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Osiedlowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych to punkty, w których mieszkańcy gmin człon-
kowskich ZGZM pozbywają się odpadów selektywnych, 
takich jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe i metal. Zlokalizowane są w każdej wio-
sce i na każdym osiedlu, łącznie na terenie Związku jest 
ich 528. Celem osiedlowych punktów jest umożliwienie 
mieszkańcom jak najdogodniejszego pozbywania się od-
padów, bez konieczności ich gromadzenia w domu.

Niestety w ostatnim czasie stan porządkowy OPSZOKów 
uległ znacznemu pogorszeniu. Głównym problemem są 
podrzucane odpady wielkogabarytowe. Każdy z nas ma 
bardzo duży wpływ na wygląd Osiedlowych PSZOK. Wy-
starczy, że zaczniemy stosować się do kilku prostych wska-
zówek, a utrzymanie punktów w czystości przestanie być 
problemem. 

Kilka kroków do czystych PSZOK-ów:
1. Nie marnuj miejsca - zgniataj butelki, 

puszki i rozcinaj kartony przed wrzuce-
niem do kontenera, tym samym zaoszczę-
dzisz miejsce i zapobiegniesz przepełnienio

2. Przepełnione pojemniki - jeśli pojemniki są p r z e -
pełnione, zgłoś ten fakt pod numer 76/847 91 30. Od-
pady zostaną niezwłocznie odebrane.

3. Odpady do pojemników - pozostawianie odpadów 
(nawet jednego worka) obok pojemników na odpady 
jest równoznaczne z zaśmiecaniem miejsca publicz-
nego i spełnia znamiona wykroczenia. Odpadów nie 
można pozostawiać obok kontenerów nawet w przy-
padku chwilowego przepełnienia, w takiej sytuacji na-
leży skorzystać z innego OPSZOK.

4. Co z gabarytami? - odpady wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady z bu-
dowy i  remontów należy dostarczyć do Centralnego 
PSZOK. Mieszkańcy ZGZM, uiszczający opłatę za go-
spodarowanie odpadami, korzystają z CPSZOK bez-
płatnie.

5. Centralny PSZOK - PSZOK znajduje się w Polkowicach 
przy ul. Działkowej 18. Godziny otwarcia: poniedzia-
łek-piątek: 12:00 -19:00, sobota: 10:00-15:00. Masz 
pytania dotyczące CPSZOK? Zadzwoń pod numer 606 
276 657 lub 76/847 91 30.

6. Masz daleko do PSZOK? - umów się z sąsiadem lub 
znajomym i zorganizujcie wspólny wywóz odpadów 
wielkogabarytowych do Centralnego PSZOK, aby 
zmniejszyć koszty transportu.

7. Wiesz kto zaśmieca?  - jeśli jesteś świadkiem zaśmie-
cania PSZOK? Zadzwoń na Policję lub Straż Miejską. 
Zaśmiecanie miejsca publicznego jest wykroczeniem  
i podlega karze grzywny do 500 zł.

Dbanie o czystość OPSZOK i odpowiednie pozbywanie 
się odpadów komunalnych jest niezwykle ważne. Zanie-
czyszczenia nie dość, że psują estetykę miejsca, to kosz-
ty ich uprzątnięcia ponosimy MY WSZYSCY!

KILKA KROKÓW DO CZYSTYCH PSZOKÓW
Wprowadźmy te kilka prostych 
zasad w życie dla środowiska 

i dla nas samych.

Pszok w m. Buczyna

Pszok ul. Włókiennicza

Pszok w m. Lipin

Pszok przy UP w Radwanicach
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EGZAMIN ÓsMOKlAsIsTY 2021
Elżbieta Łucka

W 2021 młodzież klas ósmych przystąpiła do 
egzaminu ósmoklasisty. Przedmioty egzamina-
cyjne to język polski, matematyka oraz język 
obcy - język angielski. Uzyskany na egzaminie 
wynik procentowy poprawnych odpowiedzi 
przeliczany jest na punkty: maksymalnie do 
35 pkt dla języka polskiego i matematyki, oraz 
do 30 pkt dla języka obcego. Zdobyte punkty 
stanowią jedno z kryteriów rekrutacyjnych do 
szkół ponadpodstawowych. W gminie egza-
min objął 53 uczniów ze szkoły Podstawo-
wej w Buczynie oraz Zespołu szkolno-Przed-
szkolnego w Radwanicach. GRATULUJEMY 
uczniom i całej społeczności szkolnej i ŻYCZY-
MY sukcesów w nowych szkołach.

Wykres przedstawia średnie wyniki w procentach eg-
zaminów gminy na tle całego powiatu Polkowickiego 
oraz woj. Dolnośląskiego

„PRIMUs INTER PAREs” - czyli Najlepszy Absolwent

Wójt Gminy Radwanice Paweł Piwko wrę-
czył po raz kolejny nagrodę „Primus Inter 
Pares” („Pierwszy wśród równych sobie”) 
czyli Najlepszego Absolwenta szkoły pod-
stawowej w Radwanicach i Buczynie. 
Wręczenie odbyło się dnia 6 września 
2021 roku podczas gali stypendialnej na 
auli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Radwanicach. Wyróżnienie otrzymują 
osoby, które przez ostatnie 5 lat dostały 

świadectwo z czerwonym paskiem oraz uzyskały największą 
ilość punktów według kryteriów określonych w regulaminie tj.: 
średnia ocen na świadectwie, zachowanie, udział w konkursach, 
olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólno-
polskim oraz wynik egzaminu ósmoklasisty. 
W roku szkolnym 2020/2021 nagrody otrzymali:
sP Buczyna – Magdalena Piotrowska
ZsP Radwanice – Marta Waligóra

Elżbieta Łucka

ROZPOCZĘCIE ROKU sZKOlNEGO 2020/2021  ZA NAMI
Elżbieta Łucka

Tegoroczne wakacje  dobiegły końca. Nie-
mal 459 uczniów ze szkół podstawowych 
w Gminie Radwanice rozpoczęło naukę 
po trwających ponad dwa miesiące waka-
cjach. Dla części z nich to pierwszy krok 
na edukacyjnej ścieżce, inni rozpoczynają 
ostatni etap nauki w szkole podstawowej.
Trochę statystyki:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach liczy 16 od-
działów i 340 uczniów, w tym zostało przyjętych 44 pierw-
szoklasistów. 

- Szkoła Podstawowa w Buczynie w swoich zasobach ma 8 
oddziałów i 119 uczniów, a pierwszą klasę zaczęło tylko 20 
uczniów.
Drodzy uczniowie, a szczególnie pierwszoklasiści, życzymy 
jak najlepszych wyników w nauce. Nauczycielom i pedagogom 
życzymy mnóstwo pozytywnej energii, cierpliwości, wytrwa-
łości w dążeniu do wytyczonych sobie celów. Życzenia spo-
kojnego roku szkolnego przekazujemy również rodzicom, aby 
doświadczali dużo miłości i radości ze strony swych dzieci, za 
trud i wysiłek włożony w ich wychowanie.
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NOWY ZARZąD jEDNOsTEK OsP Z GMINY RADWANICE
Zarząd poszczególnych jednostek OSP gminy Radwanice po walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w 2021 r.

FUNKCJA IMIĘ I NAZWIsKO
Prezes Mateusz Duczmal
Wiceprezes-na-
czelnik

Patryk Żalejko

Wiceprezes Arkadiusz Przywara
Z-ca naczelnika Łukasz Hofmański
sekretarz Adam Borowiak
skarbnik Monika Herman
Gospodarz Marek Guszała
Kronikarz Szymon Malinowski
Członek Błażej Frankowski
Członek Krystian Malinowski

FUNKCJA IMIĘ I NAZWIsKO
Prezes Grzegorz Biliński
Wiceprezes-na-
czelnik

Aleksander Samołyk

Z-ca naczelnika Kacper Przywara
sekretarz Mateusz Kot
skarbnik Marek Koszmider
Gospodarz Gracjan Rzepka

Zarząd OsP Radwanice:

Zarząd OsP Buczyna:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWIsKO
Prezes Krzysztof Lelicki - 

Jeżewski
Wiceprezes-na-
czelnik

Bogumił Woraczek

Wiceprezes Ewa Gołębiewska
sekretarz Andrzej Piwowar
skarbnik Katarzyna Jeżewska
Gospodarz Damian Machelski

Zarząd OsP Nowa Kuźnia:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWIsKO
Prezes Wojciech Tylczyński
Wiceprezes-na-
czelnik

Adam Smętek

Wiceprezes Jan Długosz
sekretarz Bartosz Smętek
skarbnik Artur Przybyś
Gospodarz Dorota Tylczyńska

Zarząd OsP sieroszowice:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWIsKO
Prezes Jakub Słowik
Wiceprezes-na-
czelnik

Marcin Wiśniewski

Wiceprezes Andrzej Sadowski
Z-ca naczelnika Emil Klub
sekretarz Tomasz Czarnecki
skarbnik Marta Gielnik
Gospodarz Daria Swatek
Kronikarz Emilia Wesołowska
Członek Marta Chodorowska

Zarząd OsP jakubów:

FUNKCJA IMIĘ I NAZWIsKO
Prezes Henryk Kowalski
Wiceprezes-na-
czelnik

Łukasz Chalaba

Z-ca naczelnika Łukasz Hofmański
sekretarz Karolina Bendyk
skarbnik Jarosław Bendyk
Gospodarz Mateusz Pejko
Członek Piotr Stachura
Członek Radosław Niwiński

Zarząd OsP Łagoszów Wielki:
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Dnia 28 sierpnia 2021 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Jakubowie odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Radwanicach. W Zjeździe 
uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Radwanice oraz zaproszeni goście. Zjazd 
podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP, dokonał wyboru nowego Zarządu Oddziału Gminnego, Ko-
misji Rewizyjnej oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP. Dokonano odznaczeń zasłużonych członków oraz wręczo-
no podziękowania. Głos zabrali goście zaproszeni m.in. Starosta Po-
wiatu Polkowickiego Kamil Ciupak, Wójt Gminy Radwanice Paweł 
Piwko, Komendant Powiatowy PSP w Polkowicach Sylwester Jat-
czak, Przewodniczący Związku Zawodowego „Polska Miedź” Wie-
sław Karaś. 

ZjAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIąZKU 
OChOTNICZYCh sTRAŻY POŻARNYCh  RP W RADWANICACh
Martyna Szylko

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radwanicach 
przedstawia się następująco: 

Prezes             - Tadeusz Duczmal
Wiceprezes   - Henryk Kowalski
Wiceprezes  - Krzysztof Lelicki-Jeżewski
Komendant gminny - Krystian Malinowski
Z-Ca komendanta  - Jakub Słowik
Sekretarz  - Karolina Bendyk
Skarbnik  - Adam Borowiak
Członek zarządu  - Mateusz Duczmal
Członek zarządu  - Patryk Żalejko
Członek zarządu  - Grzegorz Biliński
Członek zarządu  - Aleksander Samołyk
Członek zarządu   - Bogumił Woraczek
Członek zarządu   - Adam Smętek
Członek zarządu   - Wojciech Tylczyński
Członek zarządu   - Marcin Wiśniewski
Członek zarządu   - Łukasz Chalaba
Członek zarządu   - Andrzej Sadowski

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:
Przewodniczący  - Marek Guszała
Wiceprzewodniczący - Józef Olejnik
Sekretarz  - Łukasz Hofmański

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku:     
Mateusz Duczmal
Tadeusz Duczmal
Krystian Malinowski

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP: 
Bendyk Karolina
Duczmal Mateusz   
Duczmal Tadeusz
Guszała Marek   
Malinowska Danuta
Malinowski Krystian   
Słowik Jakub

Oficjalnego zamknięcia obrad Zjazdu dokonał nowo wy-
brany Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Dh 
Tadeusz Duczmal jednocześnie dziękując wszystkim za 
obecność.
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ZŁOCI JUBILACI 
” Prawdziwą miłość nie poznaje się po jej sile, lecz po czasie jej trwania.” 
        ( Robert Poulet)

W dniu 26 czerwca 1971 r. stanęli na ślubnym kobiercu 
Państwo Irena i Stefan Wójcik. 

Od ponad 50 lat wierni słowom, które powiedzieli sobie 
zawierając związek małżeński. Przeżycie z sobą pół wieku 

to symbol wspaniałej miłości, wzajemnego szacunku, 
zrozumienia, ciężkiej pracy i przyjaźni. 

Nasi Jubilaci przeżyli  ze sobą wiele dni, w których było wiele 
świąt i uroczystości, ale to nie święta i uroczystości 

były najważniejsze, lecz zwykłe codzienne dni. 
Uczucie obecności drugiego człowieka nawet w milczeniu. 

To łączy i umacnia miłość. Małżeństwo to dar, który ofiarują 
sobie wzajemnie mąż i żona, szczęśliwi, że mogą sobie zaufać, 

że mogą się wspierać i uzupełniać.

Serdecznie gratulujemy naszym Jubilatom 
i życzymy wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, 

miłości i wzajemnym szacunku.
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zapraszamy  do fotorelacji  na profilu Fb  Urzędu Gminy Radwanice
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NIEZNANE ZWIERZĘTA 
w Gminie Radwanice

Anna Harendarz

Czapla biała (Egretta alba) 
- poznaj tego niezwykłego ptaka! 

Ptaki są piękne…
Niektóre tak bardzo, że wydają się istotami z innego świata.  
W tej kategorii na pewno mieszczą się czaple białe. Tajemnicze 
i wrażliwe. Eleganckie i pełne gracji. Olśniewająco białe – do-
słownie świecą w krajobrazie!

Czapla biała to brodzący ptak, którego spotkać można na każ-
dym kontynencie oprócz Antarktydy. Najczęściej zasiedla cie-
płe rejony południowej i wschodniej Europy. Co się zaś tyczy 
Polski, jego historia jest bardzo ciekawa. Kiedyś gatunek ten 
występował u nas bardzo licznie, niestety został praktycznie 
wytępiony ze względu na przepiękne i delikatne pióra. Z tego 
powodu jeszcze sto lat temu czaple białe były masowo zabija-
ne. Ludzie pozazdrościli im ich nieuchwytnego piękna i posta-
nowili sami się nim ozdabiać. Przedmiotem pożądania kobiet, 
a także właścicieli ekskluzywnych butików, handlowców, do-
stawców i różnej maści pośredników były wszelkie pióra. Ge-
neralnie – im piękniejsze, im bardziej egzotyczne i im rzadsze, 
tym bardziej były pożądane i tym większe ceny osiągały. Cza-
ple wielu gatunków, ptaki rajskie, papugi, kolibry (drapowane 
na kapeluszach w całości!) czy nasze perkozy dwuczube – do-
słownie każdy ptak, który miał to nieszczęście, że nosił piękne 
upierzenie, był wówczas zagrożony. Ostatecznie to pierwsza 
wojna światowa uratowała ptaki. Po niej handel piórami się 
nie odrodził.

Czaple białe wciąż odbudowują swoje populacje. Od lat osiem-
dziesiątych są z powrotem w Polsce. Już ponad 200 par zakła-
da u nas swoje gniazda. W lipcu tego roku spotkaliśmy młodą 
czaplę białą w naszej gminie. Osłabiona infekcją wewnętrzną 
wylądowała na drzewie w jednym z gospodarstw w Sieroszo-
wicach. Była zbyt słaba, by polecieć dalej, dlatego w ramach 
opieki nad dzikimi zwierzętami piękną czaplę przetranspor-
towano na koszt Gminy Radwanice do ośrodka rehabilitacji 
zwierząt w Nowej Soli. 

Czapla biała to duży, brodzący, częściowo wędrowny ptak. Za-
zwyczaj zimuje w Afryce lub w pobliżu Morza Śródziemnego. 
Do Polski przylatuje w marcu, a odlatuje z niej w październiku. 
Do tej pory obserwowano ją na południu i wschodzie kraju, np. 
nad Biebrzą czy na zbiorniku zaporowym Siemianówka. Prze-
szło wiek temu czapla biała gnieździła się z kolei w okolicach 
Głogowa.

Ptak ten jest dosyć duży, 
czym odróżnia się przykła-
dowo od czapli nadobnej 
czy rafowej. Mówi się też, 
że pod względem wielkości 
przypomina czaplę siwą, 
ale jest od niej smuklejszy, 
ponieważ ma dłuższe czar-
ne nogi z żółtawymi gole-
niami (które w okresie go-

dowym stają się czerwonawe) i dłuższą szyję. Jego waga mieści 
się w granicach 750–1500 g, przy czym samce są cięższe od 
samic. Długość ciała wynosi do 1 m, zaś rozpiętość skrzydeł 
waha się od 1,5 m do prawie 2 m. Jeśli chodzi o ubarwienie, jest 
to osobnik całkowicie biały, stąd jego nazwa. Młode ptaki mają 
żółty dziób z czarnym końcem i szarym kantarkiem. Dorosłe 
zaś charakteryzują się z kolei dziobem całkowicie czarnym z 
różową nasadą i intensywnie zielonym nagim kantarkiem; ma 
on poza tym prosty i sztyletowaty kształt.

Co do innych indywidualnych cech, ptak ten ma oczywiście 
– jak na czaplę przystało – esowato wygiętą szyję zarówno  
w pozycji stojącej, jak i w locie. Poza tym nie ma on na głowie 
czuba, ale za to z tyłu ciała powiewają mu bardzo długie pióra, 
zwane egretami, które są zazwyczaj brudne od ciągnięcia się 
po wodzie podczas wędrówek. Czapla biała ma też powolne  
i dostojne uderzenia skrzydeł w locie, a gdy znajduje się na 
ziemi, zdarza się jej podskakiwać. Ptak ten lubi sąsiedztwo in-
nych czapli np. siwych. Gniazda buduje nad bagnistymi i płyt-
kimi jeziorami, w deltach rzek, czy też nad zalewami i innymi 
zbiornikami wodnymi, a jego ulubionymi miejscami są trudno 
dostępne zarośla z trzciną i niskimi krzewami. 

Miesiącem lęgowym czapli białej jest marzec. Pary składające 
się z samca i samicy budują dla małych gniazda, by móc złożyć 
tam jaja. Samica składa od 1-6 jaj, a wysiadywanie zajmuje 25 
dni, zanim wyklują się pisklaki. Małe ptaszki uzyskują samo-
dzielność po około 2 miesiącach. Długość życia takiej czapli to 
25 lat.

Pokarm czapli składa się z ryb, 
w wyniku czego nie są one lubiane przez wędkarzy. Żywią się 
także wężami, owadami, mięczakami oraz małymi ptakami.  
A dzięki swojemu charakterystycznemu dziobowi, są w stanie 
łatwiej i szybciej polować. 
Poluje ona samotnie, czatując bez ruchu lub wolno brodząc, po 
czym znienacka atakuje ofiarę i ją dziobie. W czasie zagrożenia 
czapla zachowuje się głównie na dwa sposoby: w pierwszym 
przypadku szybko podrywa się do lotu, pozostawiając po so-
bie odchody jako odruch bezwarunkowy, a drugi sposób: staje 
na jednej nodze, stawia pióra i chowa głowę. W obronie po-
trafi też zaatakować błyskawicznym dziobnięciem, a przy tym 
celuje prosto w oko wroga. Należy więc zachować szczególną 
ostrożność. 

Czy wiesz, że…
• łacińska nazwa czapli białej w połowie wywodzi się z języ-
ka francuskiego, w którym aigrette oznacza ozdobny pęk piór; 
mówi się, że mekką dla wielbicieli tego gatunku są Stawy Milic-
kie w województwie dolnośląskim, które w Europie stanowią 
jeden z największych ośrodków do hodowli.
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PROGRAM „POsIŁEK W sZKOlE I W DOMU”

śWIADCZENIA RODZINNE – NOWY OKREs ZAsIŁKOWY
GOPS w Radwanicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Radwanicach informuje, że od 1 
sierpnia br. rozpoczęliśmy wydawa-
nie i przyjmowanie wniosków o usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych 
na okres zasiłkowy 2021/2022. 

Przypominamy, że rokiem bazowym do 
weryfikacji dochodu jest rok 2020. Jed-
nocześnie informujemy, że nie zmieniło 
się kryterium dochodowe uprawniają-
ce do uzyskania zasiłków rodzinnych 
wraz z dodatkami. Tak jak w poprzed-
nim roku wynosi ono 674,00zł na osobę  

w rodzinie, a w przypadku 
gdy członkiem rodziny jest 
dziecko niepełnosprawne, 
dochód uprawniający daną 
rodzinę do świadczeń ro-
dzinnych wynosi 764,00zł 
na osobę w rodzinie.  
W przypadku gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenia 
rodzinne na nowy okres za-
siłkowy złoży wniosek wraz 

z wymaganymi dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
przysługujących świadczeń następuje 
do dnia 30 listopada.
- od dnia 1 września do dnia 31 paździer-
nika, ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych oraz wypłata przysługujących 
świadczeń następuje do dnia 31grudnia.
- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 
danego roku, ustalenie prawa do świad-
czeń rodzinnych oraz wypłata przysłu-
gujących świadczeń następuje do ostat-
niego dnia lutego następnego roku.

GOPS w Radwanicach

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Radwanicach zajmuje 
się realizacją wieloletniego rządowego 
programu „Posiłek w szkole i w domu” 
polegającego na zapewnieniu pomocy  
w formie posiłku, świadczenia rzeczo-
wego w postaci produktów żywnościo-
wych lub świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności wszystkim 
osobom jej potrzebującym w szczegól-
ności:
• dzieciom do czasu podjęcia nauki  

w szkole podstawowej,
• dzieciom do czasu ukończenia szko-

ły ponadpodstawowej lub szkoły 
ponadgimnazjalnej,

• osobom i rodzinom znajdującym 
się w sytuacjach wymienionych  
w art. 7 ustawy o pomocy społecz-
nej, w szczególności osobom star-
szym, chorym i niepełnosprawnym. 

INFORMACjE sZCZEGÓŁOWE:
• Prawo do posiłku na podstawie 

ustawy o pomocy społecznej.
• Osoba lub rodzina ma prawo do 

posiłku, jeżeli jest tego pozbawio-
na. Pomoc doraźna albo okresowa  
w postaci jednego gorącego posiłku 
dziennie przysługuje osobie, któ-
ra własnym staraniem nie może go 
sobie zapewnić. Pomoc przyznana 
dzieciom i młodzieży w okresie na-
uki w szkole może być realizowana 

w formie zakupu posiłków.
• Celem programu jest ogranicze-

nie zjawiska niedożywienia dzieci  
i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się  
w trudnej sytuacji oraz osób doro-
słych, w szczególności samotnych, w 
podeszłym wieku, chorych lub osób 
niepełnosprawnych.

• Pomoc w zakresie dożywiania może 
być przyznana, jeżeli dochód nie 
przekracza 150 % kryterium do-
chodowego określonego w ustawie 
o pomocy społecznej, tzn. 1051,50 
zł w przypadku osoby samotnie go-
spodarującej oraz w przypadku ro-
dziny kwoty 792,00 zł pomnożonej 
przez liczbę członków rodziny (np. 
dla 4-osobowej rodziny 4 x 792 zł = 
3168,00zł).

Niezbędne dokumenty:
• ustny lub pisemny 
wniosek o przyznanie po-
mocy w formie gorącego 
posiłku lub świadczenia 
pieniężnego na zakup po-
siłku lub żywności (zasił-
ku celowego)
• dowód osobisty lub 
inny dokument potwier-
dzający tożsamość wnio-
skodawcy – do wglądu

• dokumenty potwierdzające sytuację 
finansową wnioskodawcy/rodziny 
wnioskodawcy

• w razie konieczności inne dokumen-
ty potwierdzające trudną sytuację 
życiową, które określa pracownik 
socjalny.

Forma załatwienia wniosku to wydanie 
decyzji administracyjnej o przyznaniu 
lub odmowie przyznania pomocy po 
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 
środowiskowego.

Zapraszamy do składania 
wniosków od 1 września 2021 r. 

w związku z rozpoczęciem 
roku szkolnego. 
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NIEPEŁNOsPRAWNOśĆ BEZ BARIER

śWIADCZENIE DOBRY sTART 
– Eksperci ZUs w Gminnym Ośrodku 
Pomocy społecznej w Radwanicach.
GOPS w Radwanicach

Dnia 21 lipca 2021 r. pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielali porad i po-
mocy w zakładaniu  profilu PUE związku z świadczeniem Dobry Start 300 + dla ucznia. 
W związku dużą ilością osób zgłaszających się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej informujących o braku umiejętności złożenia wniosku, chcemy ponownie zaprosić 
na spotkanie pracowników ZUS. W tym celu prosimy informować pracowników ośrodka 
aby zebrać grupę osób i wyznaczyć termin przyjazdu pracowników. 

GOPS w Radwanicach

Ognisko, występy muzyczne, dużo wspólnej 
zabawy i uśmiechu na pikniku w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwani-
cach. 14 sierpnia 2021 r. mieliśmy zaszczyt 
gościć Warsztaty Terapii Zajęciowej w Po-
lkowicach, Klub Aktywności i Rozwoju  
z Przemkowa, Stowarzyszenie Pomagamy 
Razem z Radwanic oraz Asystentów Oso-
bistych Osób Niepełnosprawnych wraz  
z swoimi podopiecznymi. Za pomoc w orga-
nizacji  spotkania z całego serca dziękujemy 
Przewodniczącej Rady Gminy w Radwani-
cach Pani  Ewie Flak, Radnym Rady Gminy  
Panu Janowi Różyckiemu, Panu Henryko-
wi Tesarskiemu, Radnemu Rady Powiatu 
Polkowickiego Panu Tadeuszowi Flak, 
naszej zawsze pomocnej straży pożarnej,  
a szczególnie Szymonowi Malinowskiemu, 
pracownikom Gminnej Spółki Komunalnej 
w Radwanicach . To był dzień pełen beztro-
ski, uśmiechu, radości, bezcennych chwil.  
W imieniu GOPSu Radwanice serdecznie 
dziękujemy za te chwile i po cichu liczymy 
ze będzie ich więcej.

AsYsTENT OsOBIsTY
GOPS w Radwanicach

Cieszymy się, że zwiększa się ilość osób korzystających z po-
mocy programu Asystenta Osobistego Osoby Niepełnospraw-
nej, dzięki wsparciu i dalszym działaniom mamy nadzieję, że 
wszystkie osoby w gminie Radwanice będą mogły otrzymać 
pomoc i wsparcie. 

Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wyklu-
czeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umoż-
liwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kultu-
ralnych czy sportowych.
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III MIEJSCE 
DlA KOŁA PRZYjACIÓŁ DZIECI

MEDAlE „sERCE ZA sERCE” DlA NAsZYCh ABsOlWENTÓW
TPD oddział w Radwanicach

Podczas uroczystości zakończenia roku 
szkolnego w SP im. Mariana Falskiego  
w Radwanicach przyznano medale Ser-
ce za Serce. Otrzymało go 16 wolonta-
riuszek i wolontariuszy - tegorocznych 
absolwentów. Medal jest wyróżnieniem 
nadawanym przez Zarząd Gminny TPD 
w Radwanicach. Dekoracji dokonali:  
p. Paweł Piwko - Wójt Gminy Radwanice, 
p. Beata Niemczyk - Społeczny Rzecznik 
Praw Dziecka TPD oraz p. Bogusława Nie-
masz- Dyrektor ZS-P w Radwanicach. 

 

ODZNAKI DlA PRZYjACIÓŁ DZIECI
Podczas uroczystości zakończenia roku 
szkolnego w SP im. Marii Konopnickiej 
w Buczynie odbyło się uroczyste wrę-
czenie odznak TPD Przyjaciel Dziecka. 
Laureatkami zostały panie: Elżbieta Ko-
rzeniowska, Elżbieta samołyk i Anna 
Wawżenczyk. Gratulujemy!!! Odzna-
ki przyznaje Oddział Dolnośląski TPD,  
a wręczyły je panie: Izabela Jokiel- prezes 
Oddziału Gminnego TPD w Radwanicach, 
Małgorzata Figas- przewodnicząca Koła 
PD przy SP w Buczynie w towarzystwie p. 
Danuty Sztuczki- dyrektora SP w Buczy-
nie.

Dnia 22 czerwca  w Legnicy odbyła się uro-
czystość podsumowująca pracę TPD w roku 
szkolnym 2020/21. Koło działające przy 
kl. 4-8 sP w Radwanicach zajęło 3 miejsce  
w Konkursie na Najaktywniejsze Koło. 
Serdecznie dziękujemy za owocną pracę 
przewodniczącym Kół należącym do Oddzia-
łu Gminnego TPD w Radwanicach - Paniom: 
Edycie Maćkowiak, Beacie Orator, Małgorza-
cie Figas i Dorocie Głodowicz

FINAŁ AKCjI 
„PODUsZKA DlA PACjENTA”

TPD oddział w Radwanicach

TPD oddział w Radwanicach

TPD oddział w Radwanicach

Dzieci z klas 1-3 włączyły się do akcji „Podusz-
ka dla Pacjenta” ogłoszonej przez Stowarzy-
szenie „ONE” . Przez kilka dni zebrano ponad 
30 sztuk. 25 czerwca naszą szkołę odwiedziły 
organizatorki akcji i wręczyły podziękowania 
dzieciom oraz opiekunowi akcji p. Izabeli Jo-
kiel. Celem akcji była zbiórka poduszek dla pa-
cjentów oddziału opieki paliatywnej szpitala 
w Legnicy.

Medale otrzymali:

Maria Zawis                                                                                                                                    
Weronika Miszkiewicz                                                                                                                        

Marta Waligóra                                                                                                                                         
Oliwia Szymorek                                                                                                                                   
Elena Dąbrowska                                                                                                                                  
Weronika Kiekierz                                                                                                                                     
Izabela Woźniak                                                                                                                                          
Izabela Antosik                                                                                                                                       

Kinga Figas                                                                                                                                            
Kinga Piastowska                                                                                                                             
Aleksandra Mikoś                                                                                                                                        
Jowita Belkiewicz                                                                                                                                   

Ewa Stojke                                                                                                                                           
Marcel Lelicki                                                                                                                                  

Aleksander Chrobak                                                                                                                             
Krzysztof Łojek

Mamy super Wolontariuszki

W tym roku tytuł Super Wolonta-
riuszki otrzymały nasze absolwentki: 
Izabela Woźniak, Izabela Antosik, 
Kinga Figas, Weronika Kiekierz  
i Marta Waligóra. Dziewczyny otrzy-
mały pamiątkowe misie TePeDisie.
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lATO W TEATRZE
GBP w Radwanicach

W dniach 05.07-17.07.21r., dzieci z gminy Radwanice, uczest-
niczyły w półkoloniach twórczych o tematyce teatralnej pod 
przepięknym hasłem - „Teatr Wielki w Radwanicach”. Pół-
kolonie zrealizowaliśmy w ramach programu „Lato w Teatrze” 
organizowanego przez Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa 
Raszewskiego a finansowanym ze środków Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na który otrzymali-
śmy dofinasowanie, wśród 25 nagrodzonych,  pokonując po-

nad 300 innych projektów! Swoją przygodę 20 uczestników 
naszej półkolonii rozpoczęło od wizyty w Teatrze im. Andresa 
Gryphiusa w Głogowie, gdzie zapoznali się ze sceną, kulisami 
i całym zapleczem teatralnym. W kolejnych dniach, pod czuj-
nym okiem specjalistów, dzieci tworzyły elementy scenogra-
fii,  uczyły się ról i piosenek, ćwiczyły dykcję i emisję głosu 
aby finalnie wystąpić przed mieszkańcami gminy Radwanice  
w swoim debiutanckim spektaklu Na półmetku półkolo-

nii, odbyła się wycieczka do Zamku Legend Śląskich  
w Pławnej Dolnej. Dzieci zwiedziły Arkę Noego, 
wzięły udział w spektaklu teatralnym, poznając 11 
legend śląski, brały udział w warsztatach ceramicz-
nych, litograficznych oraz uczyły się ulicznej sztuki 
teatralnej. Nie zabrakło również zabaw na karuzeli  
w Grodzie Rycerskim. W ostatnim dniu półkolonii,  
w pięknej oprawie scenicznej, muzycznej i magiczne-
mu oświetleniu, wystawiona została sztuka pt. ”Samo-
lub” stworzona przez uczestników. Dzieci z zaangażo-
waniem wcieliły się w swoje role, a występ okazał się 
wielkim sukcesem dla małych artystów, którzy otrzy-
mali owacje na stojąco. 
Cieszy nas niezmiernie, że półkolonie w naszej gminie, 
tak spodobały się dzieciom i rodzicom.

DOFINANSOWNIE DLA GMINNEGO
OśRODKA KUlTURY W RADWANICACh
GBP w Radwanicach

Z ogromną radością informujemy, że wniosek, złożony do Narodowego Centrum 
Kultury na "Konwersję cyfrową domów kultury" otrzymał dofinansowanie  
w wys. 138 800,00 zł!. Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem insty-
tucji kultury. Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę 
formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, wśród nich MY. Dzięki zapro-
jektowanym działaniom nasz GOK wzbogaci się o profesionalne  studio nagrań mu-
zycznych i filmowych! To już trzeci napisany w GOK-u  projekt w tym roku, który 
otrzymał dofinasowanie.

138 800,00 zł
dotacji

FINAŁ AKCjI 
„PODUsZKA DlA PACjENTA”
TPD oddział w Radwanicach
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Już jesienią Mali Czytelnicy będą mogli odebrać w bibliotekach 
przygotowane specjalnie dla nich Wyprawki Czytelnicze. Pro-
jekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogól-
nopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka 
– wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. 
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bi-
bliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie 

Wyprawkę Czytelni-
czą, a w niej: książkę 
„Pierwsze czytanki 
dla…” dostosowaną 
pod względem for-
my i treści do po-
trzeb przedszkolaka 
oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każ-
dą wizytę w biblio-

tece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki  
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dy-
plomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.  
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygoto-
wana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach 
wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zosta-
nie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.  Projekt 
realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promują-
cej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

CZYTElNICZA WYPRAWKA DlA NAjMŁODsZYCh
GBP w Radwanicach

PRZEDsZKOlAKI W BIBlIOTECE
GBP w Radwanicach

By rozkochać maluchy w czytaniu, potrzebna jest przede wszystkim 
dobra książka. Najlepiej mieć ją zawsze pod ręką i wykorzystywać 
w wielu sytuacjach, a korzyści, jakie przyniesie czytanie, przyczy-
nią się do lepszego rozwoju naszych małych czytelników, rozbudzą  
w nich wyobraźnię. Czytanie to świetny sposób na spędzanie wspól-
nego czasu, rozmowy o przeczytanych przygodach, bohaterach, po-
znawanie świata oraz fajna zabawa. Książka w sposób naturalny 
prowokuje dzieci do rozwijania wiedzy o otaczającym je świecie  
i stanowi też dobrą podstawę dla innych form aktywności i zabaw  
z dziećmi. A tak uczą się książek nasze przedszkolaki.
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OTWARCI NA COOl- TURĘ
GOK w Radwanicach

Dnia 30 czerwca, Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach za-
prosił mieszkańców gminy na wspólną wycieczkę nad morze. 
Odwiedziliśmy Międzyzdroje oraz zawitaliśmy do Wolińskiego 
Parku Narodowego, w którym podziwialiśmy przepiękną przy-
rodę, ale również odwiedziliśmy zagrodę żubrów.  W Między-
zdrojach spacerowaliśmy po Alei Gwiazd, Parku Zdrojowym 

im. Fryderyka Chopina i molo. Podczas wycieczki nie mogło 
zabraknąć kąpieli słonecznej i morskiej, relaksu na plaży oraz 
spaceru wzdłuż pięknego wybrzeża klifowego. Pełni wrażeń, 
zadowoleni, bezpiecznie w późnych godzinach nocnych, wró-
ciliśmy  do Radwanic. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
fantastyczna atmosferę i zapraszamy na kolejne wyjazdy.

PODRÓŻUj Z GMINą RADWANICE
GOK w Radwanicach

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach pozyskał kolejne środki fi-
nansowe pisząc skutecznie projekt do Fundacji PZU, Tym razem za-
projektowaliśmy wakacyjne zabawy dzieci z terenu całej gminy pod 
hasłem „Otwarci na COOL-TURĘ”. Zajęcia rozpoczęliśmy wyjazdem do 
Lubina, gdzie obejrzeliśmy w kinie bajkę „Raya i ostatni smok” i zwie-
dziliśmy Park Wrocławski. Później razowaliśmy działania w świetlicach 
wiejskich, gdzie odbywały się warsztaty przyrodnicze, prowadzone 
przez naukowca- pana Rafała, który przedstawił dzieciom świat na-
uki w czterech blokach tematycznych: „Niezwykłe właściwości zwy-
kłych substancji”, „Kuchnia molekularną”, „Bezkręgowce wokół nas”  
i „Czy można zobaczyć powietrze”  Również  w świetlicach wiejskich, 
odbywały się zajęcia kreatywno-plastyczne, gdzie tworzyliśmy róż-
nego rodzaju prace artystyczne. W ramach projektu odwiedziliśmy 
też Ostaszów –„ WIOSKĘ W DECHĘ”, gdzie braliśmy udział w wielu 

zabawach i animacjach oraz tworzyliśmy ceramicz-
ne talerzyki, zawieszki i kubeczki . Spacerowaliśmy 
po wzgórzu Laury i podziwialiśmy piękno przyrody  
z  wieży  widokowej. A  na koniec przy wspólnym ogni-
sku piekliśmy kiełbaski i pianki. Kolejną atrakcją była 
wycieczka do „Wioski Kolejarzy” w Miłkowicach, gdzie  
w Izbie Pamięci ,,Kolejarz” poznaliśmy historię kolei 
dolnośląskich oraz odbyliśmy quest ,, Szlakiem kole-
jarzy”, na którym odgadywaliśmy różne zagadki które 
doprowadziły nas do skarbu. Na zakończenie projekty  
w ostatnim tygodniu wakacji odbędą się jeszcze ze 
warsztaty hip-hopowe, na których dzieci pod okiem 
Tomasza Olczaka, będą poznawać tajniki hip-hopowej 
narracji. 
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W roli głównej…
Elżbieta Łucka

Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radwanicach - Krystian Malinowski

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  
w gminie i w domu.

Dzień dobry. Panie Komendancie, co 
Pana zainspirowało do pracy w Ochot-
niczej Straży Pożarnej?
K.M. Ze strażą pożarną jestem związa-
ny od dzieciństwa. Od zawsze w moim 
domu rodzinnym na dźwięk syreny 
strażackiej wszystkie obowiązki prze-
stawały być ważne. Pochodzę z rodziny 
strażackiej- mój tato również był stra-
żakiem-kierowcą a zarazem  prezesem 
jednostki w Radwanicach, moja mama 
jest strażakiem wspierającym. Dlatego 
od najmłodszych lat działałem w struk-
turach naszej jednostki. Zanim zostałem 
Komendantem przeszedłem wszyst-
kie szczeble kariery strażackiej: byłem 
członkiem młodzieżowej drużyny po-
żarniczej oraz jej dowódcą, później zo-
stałem dowódcą zastępu, dowódcą sek-
cji, zastępcą naczelnika, naczelnikiem 
oraz prezesem jednostki OSP w Radwa-
nicach. W większości jednostek i rodzin 
służba strażacka jest przekazywana  
z pokolenia na pokolenie. I również  
w moim domu moja żona jest strażakiem 
wspierającym, a dzieci są członkami  
w młodzieżowej drużynie pożarniczej. 
Ponadto motywująco na mnie działa nie-
sienie pomocy drugiemu człowiekowi.

W jaki sposób zostaje się  Komendan-
tem Gminnym i jak długo pełni Pan 
służbę?   
K.M. Komendant Gminny jest wybierany 
podczas zjazdu Gminnego, który odby-

wa się co 5 lat. Tam członkowie Zarzą-
du Gminnego, w sumie 17 osób, głosu-
ją. Druhowie wybierający Komendanta 
biorą pod uwagę dotychczasową pracę 
na rzecz straży pożarnej, poświęcenie  
się służbie, ofiarność, zaangażowanie 
kandydata. Dodam, że na tą funkcję zo-
stałem wybrany przez moich kolegów 
jednogłośnie. I w taki oto sposób zosta-
łem Komendantem Gminnym. W straży 
pożarnej jestem już 29 lat, a Komendan-
tem Gminnym  jestem 8 rok.  
 
Czy to stanowisko daje satysfakcję  
i czy towarzyszy mu  presja?
K.M. Komendant Gminny to nie tylko 
stanowisko, nie tylko honory. To przede 
wszystkim odpowiedzialność. Komen-
dant odpowiada za gotowość bojową 
wszystkich jednostek OSP z terenu na-
szej Gminy, dowodzi tymi jednostkami 
podczas działań ratowniczo-gaśniczych 
i odpowiada za każdego strażaka, które-
mu daje do wykonania zadanie. Podczas 
działań ratowniczo- gaśniczych decyzje  
i polecenia muszą być wydawane bardzo 
szybko, ponieważ na szali leży ludzkie 
życie i mienie, dlatego odpowiedzialność 
jest bardzo duża. A ja lubię to, co robię 
i dlatego wiele aspektów mojego życia 
jest podporządkowanych działalności  
w straży.

Która z akcji ratowniczo-gaśniczych 
najbardziej utkwiła Panu w pamięci?
K.M. Myślę, że najbardziej pamięta się 
najtrudniejsze akcje. Ja nie mam jednej 
jedynej. W czasie swojej służby brałem 
udział w wielu ciężkich wypadkach  
i pożarach. W pamięci są i te tragiczne, 
w których ludzie tracili życie i dorobek 
całego życia, jak i te, w których udało się 
uratować czyjeś życie lub mienie. Zdaje-
my sobie sprawę, i to jest bardzo ważne 
dla naszego zdrowia psychicznego, że 
nie wszystkich i nie wszystko da się ura-
tować. 

Kto może zostać strażakiem OSP?
K.M. W straży pożarnej rozróżniamy 
dwa rodzaje członkostwa: strażak czyn-
ny i wspierający. Żeby zostać czynnym 
strażakiem i móc brać udział  działaniach 
ratowniczo-gaśniczych należy mieć 
od 18 do 65 lat, posiadać wyszkolenie 
podstawowe członków OSP mogących 
brać udział w działaniach ratowniczych 

oraz posiadać zaświadczenie lekarskie 
o zdolności do tej służby. Ale przede 
wszystkim potrzebne są chęci, zapał  
i gotowość do poświęcenia czasu wolne-
go. Członkiem wspierającym może być 
każda osoba pełnoletnia, która chciałby 
się włączyć w życie naszej jednostki.

Czy praca strażaka to tylko pożary  
i wypadki?
K.M. To nie praca! To służba! Poza dzia-
łalnością ratowniczą strażacy pomagają 
we wszystkich aspektach życia społecz-
nego naszej gminy. Współpracujemy ze 
wszystkimi jednostkami organizacyjny-
mi naszej gminy: ze szkołami, z Kościo-
łami, z GOPSem, GOKiem, GSK, i innymi 
stowarzyszeniami z terenu naszej gminy. 
Szkolimy w zakresie udzielania pierw-
szej pomocy, dbamy o bezpieczeństwo 
podczas imprez i uroczystości gminnych, 
uczestniczymy w próbnych ewakuacjach 
szkół, przygotowujemy dzieci i młodzież 
do konkursów i turniejów wiedzy pożar-
niczej, pełnimy wartę przy Grobie Pań-
skim w kościele, nasze poczty sztanda-
rowe uświetniają uroczystości kościelne 
i państwowe, pomagamy w dostarczaniu 
żywności i lekarstw osobom przebywa-
jącym na kwarantannie oraz wiele in-
nych.

Proszę powiedzieć jak wyposażone 
są jednostki OSP? Czy są wymogi dot. 
sprzętu?
K.M. Jednostki OSP w naszej Gminie są 
bardzo dobrze wyposażone. Prowadzi-
my politykę sprzętową w taki sposób, że 
specjalistyczny sprzęt ratowniczy, który 
wymaga przeglądów, kontroli znajduje 
się na wyposażeniu OSP w Radwanicach, 
czyli w  jednostce z KSRG, która zawsze 
jest na miejscu zdarzeń jako pierwsza,  
a jednostki spoza KSRG posiadają sprzęt 
potrzebny w działaniach podstawo-
wych.  Ze sprzętu na wyposażeniu jed-
nostki z Radwanic podczas działań ra-
towniczych korzystają również strażacy 
z innych jednostek z terenu naszej gmi-
ny. Jednostka OSP Radwanice jest jedną 
z najlepiej wyposażonych jednostek OSP 
na terenie powiatu polkowickiego. Poza 
sprzętem strażacy naszej gminy są wy-
posażeni w środki ochrony osobistej, 
które posiadają odpowiednie dopusz-
czenie i certyfikaty.
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Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radwanicach - Krystian Malinowski

Jakie są rodzaje jednostek OSP?
K.M. W zasadzie rozróżniamy dwa ro-
dzaje jednostek OSP: pierwsza to jed-
nostki w Krajowym Systemie Ratow-
niczo-Gaśniczym, zwanym w skrócie 
KSRG, oraz jednostki spoza KSRG. Tere-
nem działania jednostek należących do 
KSRG jest teren powiatu, a w razie po-
trzeb nawet teren całego kraju. Jednost-
ka OSP w Radwanicach, która jako jedy-
na w gminie należy do KSRG (od 1995 r.) 
jest dysponowana do wszystkich działań 
ratowniczo- gaśniczych na terenie na-
szej gminy oraz do działań na terenie 
gmin sąsiadujących. Natomiast terenem 
działania jednostek OSP spoza Krajowe-
go Systemu jest tylko teren Gminy. 

W jaki sposób strażacy są alarmowani 
do działań ratowniczo- gaśniczych? 
K.M. Jednostka OSP Radwanice, która 
jest w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym, jest alarmowana selek-
tywnie ze stanowiska kierowania PSP  
w Polkowicach, czyli stanowisko kiero-
wania za pomocą systemu radiowego 
włącza syrenę alarmową w Radwani-
cach, a jednocześnie strażacy dostają 

powiadomienie o alarmie na swoje te-
lefony. Natomiast strażacy z jednostek 
spoza systemu KSRG, czyli pozostałe 5 
jednostek w naszej Gminie, alarmowa-
ni są przez stanowisko kierowania PSP  
w Polkowicach za pomocą systemu tele-
informatycznego i otrzymują oni wyłącz-
nie powiadomienie o alarmie na telefony 
komórkowe, a pierwszy przybyły do re-
mizy strażak włącza syrenę alarmową.

Co to jest gotowość bojowa OSP?
K.M. Gotowość bojowa jednostek co 
roku jest kontrolowana przez PSP w Po-
lkowicach. W czasie kontroli  jest spraw-
dzany czas wyjazdu pierwszego zastępu 
oraz sprawność sprzętu ratowniczego. 
Mamy czym się pochwalić, ponieważ 
czas wyjazdu jednostki z Radwanic to 
ok. 4 min od alarmowania, a frekwen-
cja wyjazdów to 100 %.  Dodam, że jest 
to czas, w którym strażacy muszą doje-
chać do remizy, przebrać się i wsiąść do 
samochodu. Czas gra wielką rolę, kiedy 
chodzi szczególnie o wypadki drogowe 
lub pożary budynków mieszkalnych. 
Wtedy każda chwila jest na wagę złota. 

Jak mieszkańcy mogą zabezpieczyć się 
na wypadek pożaru?
K.M. Jednym z najważniejszych i ogólnie 
dostępnych urządzeń do informowania 
o niebezpieczeństwie są sygnalizatory 
tlenku węgla (czadu), dymu czy gazu. 
Są to urządzenia, które  informują nas  
o niebezpieczeństwie zanim coś się 
stanie. Natomiast kiedy mamy już do 
czynienia z otwartym ogniem, to najlep-
szym sprzętem gaśniczym, jest gaśnica, 
która powinna być w każdym gospodar-
stwie domowym. Mały niedrogi sprzęt 
gaśniczy a który może uratować dobytek 
całego życia.

Myślę, że dzięki zaangażowaniu naszych 
strażaków i wyposażeniu naszych jed-
nostek mieszkańcy naszej Gminy mogą 
spać spokojnie.

Panie Komendancie, bardzo dziękuję za 
rozmowę i życzę ” tylu powrotów ile wy-
jazdów”

Elżbieta Łucka

NAGRODZENI W KONKURsIE „DZIAŁAj lOKAlNIE”
Karolina Ferenc

W wyniku rozstrzygnięcia Kon-
kursu Działaj lokalnie na Wzgó-
rzach Dalkowskich, trzy projekty 
z gminy Radwanice otrzymały dofi-
nansowanie na ich realizację.
Projekty dofinansowane to:
• „Razem Raźniej” – stowarzyszenie Poma-

gamy Razem – 6 000,00 zł
• „Na pomoście kultur i wolności” – Ze-

spół szkolno-Przedszkolny w Radwani-
cach – Etniczna mniejszość łemkowska  
– 4 000,00 zł

• „laboratorium zdrowia”– KGW Czerwone 
Korale – 5 200,00 zł

Spośród 40 wniosków aplikacyjnych, 
zostało dofinansowanych 26 pro-
jektów, które otrzymały najwyższą 
punktację i zmieściły się w limicie 
dostępnych środków. Lokalne inicja-
tywy zgłoszone zostały przez organi-

zacje pozarządowe, KGW, OSP, kluby sportowe 
oraz grupy nieformalne z terenu Wzgórz Dal-
kowskich. Wnioski dofinansowano kwotą 131 
542,00zł. Przyznanie dotacji dla wybranych 
inicjatyw jest możliwe dzięki wsparciu Polsko 
– Amerykańskiej Fundacji Wolności i wsparciu 
12 samorządów ze Wzgórz Dalkowskich w tym 
Gminy Radwanice.

 W roku Św. Jakuba serdecznie zapraszamy 
21 września br. (wtorek) o godz. 11:00 

do Sanktuarium Św. Jakuba Apostoła Starszego w Jakubowie 
na uroczystą Mszę Św. pod przewodnictwem 

abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
Zapraszamy!
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Pasje naszych 
mieszkańców

Bohaterkami cyklu „Pasje naszych mieszkańców” są Panie: 
Alfreda Kot oraz Krystyna Ćmiel z Sieroszowic.

Do czego mogą się przydać: kawałki materiałów, 
nasiona, makaron, styropian, wykałaczki, koraliki, 
piórka, butelki, nici itp.? Pani Alfreda, z którą mia-
łam przyjemność rozmawiać w dniu jej 86 urodzin,  
z różnego rodzaju materiałów potrafi wyczarowywać 
cuda. Przeczytajcie i zobaczcie sami!

Pani Alferda, już jako dziecko wykonywała dekoracje i ro-
bótki ręczne. Interesowała się wszelkiego rodzaju ręko-
dziełem. Podobnie jak jej mama robiła na drutach, szydeł-
kowała i szyła. Wielokrotnie zajmowała się dekorowaniem 
świetlicy na różnego rodzaju wydarzenia, robiła okolicznościowe 
kotyliony oraz wieńce dożynkowe. Jednego roku, prócz wieńca do-
żynkowego wykleiła z nasion zbóż i makaronu okazały wizerunek 
Pana Jezusa. W jej archiwum znajdziemy wiele wszelkiego rodzaju 
podziękowań m.in. ze szkół za prowadzenie warsztatów rękodziel-
niczych. W zbiorach rękodzieła, jakie można zobaczyć u Pani Alfredy, 
znajdziemy wszelkiego rodzaju figurki zrobione z papieru (wazony, 
gąski, owieczki, misie, kwiaty, figurki Matki Bożej, ozdoby świą-
teczne i wiele innych); obrazki oraz podkładki z koralików lub 
makaronu; torebki z koralików; serwetki jak również figurki 
zrobione na szydełku;  doniczki z gliny lub masy papierowej; 
zwierzątka z wełny czesanej oraz z włóczki, lalki na podkładzie  
z butelek; kwiaty z papieru, liści, gąbki; obrazy haftowane; kapy 
z resztek materiału oraz wiele innych rzeczy tworzonych róż-
ną techniką. Wykonane prace są niezwykle barwne i starannie 
wykonane. Pani Alfreda, wykorzystuje wszystko co „wpadnie  
w ręce”, a pomysły same rodzą się w głowie. Niektóre szkicu-
je w zeszycie, by móc się na nich wzorować. Każdy wolny czas 
poświęca na prace ręczne, które są jej pasją i sprawiają 
wiele przyjemności.
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Rękodzieło, nie tylko rozwija, ale również pobudza wyobraź-
nię i kreatywność. Pozwala oderwać się od problemów i kło-
potów dnia codziennego. Jest to chwila wytchnienia oraz re-
laksu. Gotowe prace dają dużo radości i satysfakcji. Najlepsze 
jest to, że nie ma żadnych wymogów wiekowych. Każdy może 
wykonywać różne rękodzieło i każdy może znaleźć coś dla sie-
bie.

Serdecznie dziękuję Pani Alfredzie i Pani Krystynie za spotka-
nie i rozmowę. Życzę zdrowia, spokoju ducha oraz wielu po-
mysłów na nowe rękodzieło - Karolina Ferenc.

Wyszywanie oraz szydełkowanie to ponad 20 
letnia pasja Pani Krystyny Ćmiel, która każdą 
wolną chwilę między domowymi pracami po-
święca na robótki ręczne. Pierwszy wyszyty ob-
raz przez Panią Krystynę to „Dama z Łasiczką”. 
Sztuki wyszywania nauczyła się od znajomego, 
który sam wyszywał, natomiast szydełkowania 
z gazetek. Pani Krystyna zapewnia, że zarówno 
wyszywanie jak szydełkowanie nie jest trudną 
pracą, jednakże czasochłonną. Wyszycie duże-
go obrazu (a takie lubi najbardziej) to okres na-
wet 3 miesięcy. Aby wyszyć obraz potrzebujemy 
podkład czyli kanwę oraz mulinę. Dla przykładu, 
aby wyszyć obraz rozmiaru 30x70 cm (obrazy 
Pani Krystyny są znacznie większe) potrzeba 61 
motków (488 metrów) muliny. Pani Krystyna 
wyszywała zarówno techniką gobelinową jaki  
i  krzyżykową. Ta druga przypadła jej bardziej do 
gustu, ponieważ jak twierdzi, jest bardziej efek-
towna. Pani Krystyna wyszywa również pod za-
mówienie, np. obraz Matki Bożej (fot.) powieliła 
6-krotnie.  

Chociaż większą przyjemność, sprawia jej wyszywanie, to 
w swoich zbiorach posiada również wiele prac z koronki 
(serwetki, obrusy, kapy na łóżko, sweterki, sukienki, bluzki  
i inne).  Jeśli chodzi o szydełkowanie, wiele wzorów wymy-
śla sama, natomiast przy haftowaniu posługuje się wzorami  
z gazetek lub zakupionymi w internecie.

Pani Krystyna, prócz wyszywania i szydełkowania, posiada 
również inne zdolności manualne. Tworzy wszelkiego ro-
dzaju rękodzieło z papieru, z wełny czesankowej, z koronki 
oraz dekoracje ze zbóż, słomy i ziaren. Jej prace niejedno-
krotnie mogliśmy podziwiać przy stoisku Dożynkowym so-
łectwa Sieroszowice/Ułanów.
Zarówno wyszywanie, szydełkowanie oraz inne rękodzieło, 
to chwila wytchnienia, która relaksuje i uspokaja, a efekty 
pracy cieszą nie tylko „oko”.
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Jeśli chcesz, by Twój przepis znalazł się w Biuletynie wyślij go nam dro-
gą elektroniczną. Twój przepis będzie mógł trafić do kącika kulinarnego 
„Biuletynu”,  gdy wyślesz go e-mailem na adres: promocja@radwani-
ce.pl lub w wiadomości prywatnej na naszym Facebooku. W przepi-
sie 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

m i e s z k a ń c ó w 
PIERNIK STAROPOLSKI
Ciasto na piernik staropolski najlepiej zagnieść 4 – 6 
tygodni przed planowanym spo-
życiem.

Składniki:
• 500 g miodu naturalnego
• 1,5 szklanki cukru
• 250 g masła
• 1 kg mąki pszennej
• 3 jajka
• 3 łyżeczki sody
• 125 ml mleka
• pół łyżeczki soli
• 2 torebki przyprawy 
korzennej do piernika

Miód, cukier i masło podgrzać, doprowadzić do wrze-
nia, wymieszać do całkowitego rozpuszczenia cu-
kru. Wystudzić. Do wystudzonej masy dodać mąkę 
pszenną, sodę oczyszczoną rozpuszczoną w mleku, 
jajka, sól i przyprawę do piernika. Ciasto starannie 
wyrobić i przełożyć do kamionkowego, szklanego lub 
emaliowanego garnka. Przykryć ściereczką i odstawić 
w zimne miejsce (np. do lodówki) na 5 – 6 tygodni. 

Uwaga: wyrobione ciasto jest dość luźne. Po leżakowaniu  
w zimnie tężeje i daje się rozwałkowywać (trzeba tylko 
lekko podsypywać mąką). Piec na 5 – 7 dni przed spoży-
ciem.

Pieczenie: Ciasto podzielić na 3 równe części. Przygotować 
3 blachy, każda o wymiarach 39 x 26 cm. Posmarować je 
masłem i wyłożyć papierem do pieczenia. Każdą z części 
piernika rozwałkować na grubość około 0,5 cm, wyłożyć 
do blaszki, wyrównać. Piec w temperaturze 170ºC przez 
15 – 20 minut. Wyjąć, wystudzić. Wystudzone blaty pierni-
kowe przełożyć podgrzanymi powidłami, przykryć arku-

szem papieru i równomiernie obciążyć; odstawić do ‚skruszenia’ na 3 
– 4 dni w chłodne miejsce.  Piernik polać czekoladą lub lukrem. Piernik 
długo zachowuje świeżość, wystarczy go zawinąć w papier do piecze-
nia lub lnianą ściereczkę, by nie wysychał.

„Mobilne Centrum seniora na Wzgórzach Dalkowskich”
Anna Wysokińska

Gmina Radwanice zaprasza osoby w wieku 60+ z te-
renu Gminy Radwanice do uczestnictwa w bezpłat-
nym projekcie pn.: „Mobilne Centrum seniora na 
Wzgórzach Dalkowskich”. 

Głównym celem projektu jest rozwój kompeten-
cji cyfrowych osób w wieku powyżej 60 roku życia  
z terenu Wzgórz Dalkowskich w wymiarze społecznym, 
ekonomicznym i obywatelskim. Ideą Mobilnego Cen-
trum Seniora jest dojazd do uczestników, a nie uczestni-
ków do Centrum. Podczas projektu będą mieli Państwo 
okazję ciekawie spędzić czas, ucząc się nowych- bar-
dzo przydatnych w życiu codziennym umiejętności, ale 
także realizując swoje hobby i indywidualne potrzeby 
dzięki dotarciu do zasobów Internetu.

Chętne osoby zapraszamy do pobrania i złożenia 
formularza zgłoszeniowego w Urzędzie Gminy  
w Radwanicach bądź złożenia formularza zgłosze-
niowego bezpośrednio w biurze projektu Fundacji 
„Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Nabór rekru-
tacyjny do Projektu trwa do 30 listopada 2021 r.
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GRANTY 
dla 

organizacji
Pomoc To Moc - Wsparcie inicjatyw na 
rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: ZALICZKA  
Wysokość wsparcia: 3.000–20.000 zł. 
Wkład własny: 0%. 
Czas trwania projektu: do listopada 2022.
składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?   
1. Organizacje pozarządowe.
2. Uczniowskie kluby sportowe.
3.Podmioty posiadające status organizacji 
pożytku publicznego.
Można uzyskać wsparcie?   
Inicjatywy służące ochronie 
zdrowia, profilaktyce zdrowot-
nej oraz promujące zdrowy 
tryb życia i poprawę bezpie-
czeństwa.
Działania, które podlegają 
dofinansowaniu:
1. Zdrowy i aktywny styl życia oraz ochrona 
zdrowia:
– cykliczne akcje profilaktyczne i eduka-
cyjne, programy i projekty z udziałem pro-
fesjonalisty, promowanie zdrowego trybu 
życia i profilaktyki zdrowotnej, konsultacje 
i warsztaty;
– badania profilaktyczne, kontrola zdrowot-
na;
– działania na rzecz ochrony i wspierania 
zdrowia psychicznego;
– zajęcia związane z aktywnością ruchową, 
przede wszystkim na świeżym powietrzu.
2. Wspomaganie powrotu do zdrowia:
– pomoc osobom, które przebyły Covid-19 
lub które chorują;
– treningi wytrzymałościowe, marszowe, 
oddechowe, ćwiczenia;
– budowa infrastruktury, np. tężni, siłowni 
plenerowych, ścieżek zdrowia;
– wsparcie dla osób chorych lub przebywa-
jących na kwarantannie (głównie seniorów) 
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb.
3. Z myślą o bezpieczeństwie.
Cykliczne spotkania edukacyjne, warsztaty, 
programy i projekty z udziałem profesjona-
listy z zakresu szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa:
– budowa i doposażenie miasteczek ruchu 
drogowego;
– zajęcia edukacyjne, warsztaty, akcje i inne 
inicjatywy mające na celu poprawę bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, propagowa-
nie bezpiecznych zachowań, m.in. wśród 
pieszych, rowerzystów, użytkowników hu-

lajnóg elektrycznych;
– wyposażenie pieszych, rowe-
rzystów i innych użytkowników 
dróg w akcesoria odblaskowe  
i ochronne;
– szkolenia z zakresu bezpieczeń-
stwa w internecie;
– akcje informacyjne i eduka-
cyjne na temat bezpieczeństwa  
i zagrożeń w internecie dla dzieci 
i seniorów.
4. Pierwsza pomoc.
Wspieranie działań z obszaru 

udzielania pierwszej pomocy:
– szkolenia z pierwszej pomocy przedme-
dycznej;
– zakup sprzętu ratunkowego i szkoleniowe-
go (apteczki, torby medyczne, defibrylatory 
itp.).
5. Poprawa infrastruktury i doposażenie 
miejsc publicznych.
Dofinansowanie działań na rzecz dzieci oraz 
osób starszych i z ograniczoną zdolnością ru-
chową:
– budowa albo montaż pochylni, podjazdów, 

kładek, uchwytów, specjalnych 
oznaczeń fakturowych (piktogra-
mów) i kolorystycznych oraz innych 
elementów ułatwiających porusza-
nie się i pokonywanie wysokości 
osobom starszym i niepełnospraw-
nym;
– lepsze dostosowanie placów za-
baw do potrzeb dzieci, np. montaż 

ławek ze zróżnicowaną wysokością.  
Termin składania wniosków: 17 września 
2021  
Źródło / Więcej informacji: https://pomocto-
moc.pzu.pl  

Z Fundacją PZU po lekcjach

Rodzaj wsparcia: DOTACJA 
Finansowanie: ZALICZKA 
Budżet programu: 1.000.000 zł. 
Wysokość wsparcia: do 90%, do 50.000 zł. 
Wkład własny: min. 10% (wkład finanso-
wy).
Czas trwania projektu: maks. 7 miesięcy, 
01.12.2021 – 01.07.2022.  
składanie wniosków przez internet: TAK 
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Uczniowskie kluby sportowe niedziałają-
ce w formie spółek, działające na podstawie 
przepisów ustawy o sporcie, które nie działa-
ją w celu osiągnięcia zysku. 
Na co można uzyskać wsparcie?  
Nowatorskie, długofalowe projekty, które po-
przez współpracę podmiotu ubiegającego się 
o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, 
innymi organizacjami społecznymi i środowi-
ska lokalnego rozwijają w uczniach kreatyw-
ność, zdolności i pasje, poprawiają standardy 
nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastoso-
wanie nabytej w szkole wiedzy.
Cel: wsparcie inicjatyw edukacyjnych wy-
równujących szanse społeczne na obszarach 

wiejskich i w małych miastach do 30.000 
mieszkańców, kierowanych do uczniów 
szkół podstawowych, liceów ogólnokształ-
cących, techników, branżowych szkół I stop-
nia, branżowych szkół II stopnia, szkół spe-
cjalnych przysposabiających do pracy lub 
szkół policealnych, poprzez zorganizowanie 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykra-
czających poza edukacyjną ofertę szkoły, na 
rzecz której realizowany jest projekt. Wnio-
skodawca ma obowiązek podpisania listu 
intencyjnego ze szkołą partnerską.
Podczas realizacji projektów należy 
uwzględnić:
– współpracę ze szkołami,
– zaangażowanie środowiska lokalnego,
– edukację rówieśniczą.
Koszty administracyjne mogą stanowić 
maks. 5% budżetu projektu. 
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden 
wniosek w ramach danej edycji konkur-
su. 
Termin składania wniosków: 
1-30 września 2021
Źródło / Więcej informacji: https://fundacja.
pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/ruszyla_XVII_
edycja_konkursow_dotacyjnych

Konkurs dla młodzieży „Moja Wizja 
Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeń-
stwa” 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
zaprasza młodzież w wieku od 15 do 23 lat 
do udziału w konkursie filmowym „Moja Wi-
zja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”. 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
ponadpodstawowych i studentów uczelni 
wyższych, w szczególności o profilu rolni-
czym.
Celem konkursu jest m.in. promowanie 
bezpiecznych zachowań związanych z pracą 
na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie 
konkursowe polega na nagraniu krótkiego 
filmu na temat trzech filarów międzyna-
rodowej kampanii Wizji Zero i co najmniej 
jednej z jej siedmiu złotych zasad. Najlepsze 
prace konkursowe zostaną wyróżnione na-
grodami rzeczowymi i pieniężnymi.
Zgłoszenia konkursowe można przesyłać 
do 30 września br.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie 
internetowej KRUS. Źródło: Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, krus.gov.pl.
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rozgrywki ligowe

ZADZIOR 
BUCZYNA

PŁOMIEŃ 
RADWANICE

Kol. Data Drużyna 1 Drużyna 2 Wynik
1 14.08.21r. Płomień Radwanice Orkan Szczedrzykowice 0-1
1 14.08.21r. LZS Buczyna  Konfeks Legnica 2-4

2 22.08.21r. Górnik Lubin Płomień Radwanice 4-1
2 22.08.21r. LZS Buczyna Zamet Przemków 1-2
3 28.08.21r. Płomień Radwanice Zryw Kłębanowice 11-1
3 29.08.21r. Iskra Kochlice  LZS Buczyna 5-1
4 05.09.21r. Płomień Radwanice Czarni Rokitki 2-0
4 05.09.21r. LZS Buczyna Sokół Jerzmanowa 2-10
5 11.09.21r. Konfeks Legnica Płomień Radwanice
5 11.09.21r. Przyszłość Prusice  LZS Buczyna
6 18-19.09.21r. LZS Buczyna  KS Legnickie Pole
6 18-19.09.21r. Płomień Radwanice  Zamet Przemków
7 25-26.09.21r. Iskra Kochlice  Płomień Radwanice
7 25-26.09.21r. Gwardia Białołęka  LZS Buczyna
8 02-03.10.21r. LZS Buczyna Orla Wąsosz
8 02-03.10.21r. Płomień Radwanice Sokół Jerzmanowa
9 09-10.10.21r. Przyszłość Prusice Płomień Radwanice
9 09-10.10.21r. Zawisza Serby LZS Buczyna

10 16-17.10.21r. Zryw Kłębanowice LZS Buczyna
10 16-17.10.21r. Płomień Radwanice  KS Legnickie Pole
11 23-24.10.21r. Gwardia Białołęka Płomień Radwanice
11 23-24.10.21r. LZS Buczyna Błękitni Koskowice
12 30-31.10.21r. Orkan Szczedrzykowice  LZS Buczyna
12 30-31.10.21r. Płomień Radwanice Orla Wąsosz
13 06-07.11.21r. Zawisza Serby Płomień Radwanice
13 06-07.11.21r. LZS Buczyna Górnik Lubin
14 11.11.21r. Płomień Radwanice lZs Buczyna
15 13-14.11.21r. LZS Buczyna Czarni Rokitki
15 13-14.11.21r. Błękitni Koskowice Płomień Radwanice

Klasa okręgowa 
2021/2022, 
grupa: Legnica

DERBY 

GMINY 

RADWANICE
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Zapraszamy do zabawy związanej z uzupełnieniem 
szyfru podstawieniowego, w którym każdej literze al-
fabetu odpowiada inny symbol. Rozwiązanie utworzą 
przeniesione litery alfabetu. Powodzenia

Wyniki krzyżówki BIUlETYN nr 28
Dziękujemy za tak liczne, nadesłane rozwiązania krzyżówki 
Biuletynu nr 27. Prawidłowo rozwiązane hasło brzmiało: „Kto 
latem pracuje, zimą głodu nie poczuje”. Spośród prawidłowo 
nadesłanych rozwiązań wylosowane zostały 3 osoby . Najwięcej 
szczęscia mieli: Pani Justyna Figas z Buczyny, Pan Stefan Michalski 
z Borowa oraz Pan Karol Zięba z Jakubowa
GRATUlUjEMY!

szyfr podstawieniowy nr 29

Odpowiedzi prosimy przesyłać na  adres:
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice  
(na kartach pocztowych z naklejonym kuponem  
i dopiskiem „Krzyżówka - Biuletyn 29”). Wśród osób, 
które nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy 
3 nagrody niespodzianki. Na rozwiązania czekamy 
do 29 października 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.

Informujemy, że Urzęd Gminy przyłączył się do akcji 
„Stos groszy dla Marysi”, dziewczynki chorej na SMA.  
Zachęcamy Wszystkich do pomocy malutkiej Marysi, 
która potrzebuje Naszego wsparcia! Pomóc można po-
przez, wrzucanie grosików do skarbonki przy Biurze 
Obsługi Interesanta. Akcja trwa do 30 września br.

PRZYŁąCZ sIĘ DO AKCjI 
I POMOŻ MAŁEj MARYsI
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Na Wasze prace czekamy do
15.09.2021 roku

Technika prac dowolna
 

Format prac A5

 "POCZTÓWKA Z WAKACJI"
 

Zapraszamy dzieci 
z terenu gminy Radwanice 

w wieku 6 - 13 lat 
do udziału 

w konkursie plastycznym!
 
 
 
 

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia na stronie www.radwanice.pl

KONKURs „POCZTÓWKA Z WAKACjI”
Regulamin Konkursu Plastycznego

Termin: 07.07.2021 r. – 15.09.2021 r.
Tematyka prac konkursowych: „Pocz-
tówka z wakacji”
Uczestnicy: dzieci z terenu Gminy 
Radwanice w wieku od 6 do 13 lat. Na-
desłane prace będą oceniane w trzech 
kategoriach wiekowych: od 6 do 8 lat, 
od 9 do 11 lat, od 12 do 13 lat. Uczest-
nicy kwalifikowani będą do określonej 
kategorii wiekowej na podstawie roku 
urodzenia.
Cele konkursu:
- przedstawienie oczami dzieci i mło-
dzieży wspomnień tegorocznych waka-
cji;
- rozwijanie kreatywności uczestników 
konkursu;
- kształcenie umiejętności posługiwania 
się środkami komunikacji niewerbalnej;
- popularyzacja działań plastycznych i 
poszerzenie wiedzy z zakresu różnych
technik plastycznych;
- integracja dzieci i młodzieży z terenu 
gminy.
Warunki uczestnictwa:
- warunkiem udziału w konkursie jest 

złożenie pracy konkursowej zgodnej
z tematem w terminie nie przekraczają-
cym 15 września 2021r.;
- prace należy przygotować w formie 
pocztówki o wymiarach 16 cm x 23 cm
(format A5), technika wykonania jest 
dowolna;
- każdy uczestnik może zgłosić do kon-
kursu jedną pracę, wykonaną samodziel-
nie;
- prace niezgodne z regulaminem lub 
złożone po terminie nie będą oceniane;
- na odwrocie każdej pracy konkursowej 
musi znajdować się karta zgłoszenia wy-
pełniona drukowanymi literami zawie-
rająca informacje według wzoru stano-
wiącego załącznik nr 1 do regulaminu;
- do zgłoszenia należy dołączyć wypeł-
nione i podpisane oświadczenie rodzi-
ca/opiekuna prawnego stanowiące za-
łącznik nr 2 do regulaminu.
Zgłoszenia:
Zgłoszenia prac przyjmowane są w ter-
minie nie przekraczającym 15 września 
2021r. Prace można wysłać pocztą na 
adres: Urząd Gminy Radwanice, ul. Prze-
mysłowa 17, 59-160 Radwanice, z dopi-
skiem

„POCZTÓWKA Z WAKACJI” lub składać 
osobiście w Biurze Obsługi Interesanta 
w Urzędzie Gminy.
Nagrody:
Wyróżnione prace w każdej z kategorii 
zostaną nagrodzone. Organizator
przewiduje nagrody rzeczowe oraz dy-
plomy. 
Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 
na stronie internetowej Urzędu Gminy 
oraz profilu na FB do dnia 30.09.2021r.
Postanowienia końcowe:
- prace zostaną ocenione przez specjal-
nie powołaną komisję konkursową;
- ostateczna interpretacja regulaminu 
należy do organizatora;
- wszystkie prace biorące udział w kon-
kursie pozostaną własnością organiza-
tora,
który zastrzega sobie prawo do ich pu-
blikacji;
- organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany regulaminu czy odwołania kon-
kursu z przyczyn nie zależnych od orga-
nizatora
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