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Szanowni Państwo. Drodzy Mieszkańcy

 Maj to szczególny miesiąc dla Nas wszystkich, ze względu na ważne święta dla każde-
go Polaka. Międzynarodowy dzień Solidarności Ludzi Pracy, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Pol-
skiej, kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja a także dzień świętego Floriana, patrona 
strażaków i hutników. Z tym ostatnim świętem wiąże się uroczystość odsłonięcia pomnika  
św. Floriana w podziękowaniu  strażakom za trud i poświęcenie, który nieśli ratując nasze życie  
i dobytek – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”
 Aktualne wydanie naszego biuletynu to splot wielu informacji urzędowych z zakresu 
zadań infrastrukturalnych, pozyskanych dotacji, ciekawych artykułów dotyczących naszych 
mieszkańców, ciekawostek o atrakcyjnych miejscach i wydarzeniach.
 Pragnę podziękować wszystkim wolontariuszom, mieszkańcom, ludziom dobrego 
serca za pomoc i włączenie się w akcję „Solidarni z Ukrainą”. To wielka wartość człowieka, 
który pomaga i nie oczekuje nic w zamian a miarą człowieczeństwa jest wielkość troski o dru-
giego człowieka.
 Zachęcam Państwa również do organizowanie się na rzecz wspólnego dobra jakim są 
miejscowości w których mieszkamy. Czyn społeczny to pożyteczne działania, które integrują  
i pozostawiają trwały ślad w naszej małej ojczyźnie.

Pozdrawiam serdecznie
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
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RZĄDowy FUNDUSZ PolSki ŁaD: 
PRogRam iNweStycji StRategicZNych- ZŁoŻoNe wNioSki

 Anna Wysokińska

DoDatkowe PieNiĄDZe Z baNkU goSPoDaRStwa 
kRajowego

 Anna Wysokińska

 
07.03.2022 r. Wójt Gminy Radwanice podpi-
sał umowę o udzielenie finansowego wsparcia  

ze środków Funduszu Dopłat na kwotę 511.802,49 zł. 
Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie czę-
ści kosztów przedsięwzięcia polegającego na prze-
budowie i remoncie budynku mieszkalnego położo-
nego w Radwanicach przy ul. Parkowej 13, w wyniku 
którego zostało zmodernizowanych 6 lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

www.radwanice.pl

W związku z trwającym w dniach 28.12.2021 r. – 15.02.2022 
r. naborem wniosków Gmina Radwanice złożyła trzy wnio-
ski o dofinansowanie. W drugiej, pilotażowej edycji Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych uruchomiono dwa rów-
noległe nabory wniosków. W naborze zwykłym– wnioski 
mogły składać wszystkie JST. Dodatkowo, gminy pope-
geerowskie mogły składać wnioski także w równole-
głym naborze przeznaczonym tylko dla nich. Z uwagi  
na powyższe Gmina Radwanice w ra-
mach naboru zwykłego złożyła dwa wnioski  
o dofinansowanie. Pierwszy z nich złożono na kwotę 

6.200.000,00 zł i dotyczy on budowy i przebu-
dowy dróg gminnych wraz z budową sieci kanalizacji desz-
czowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 
Radwanice i Łagoszów Wielki. W ramach przedmiotowego 
zadania wybudowane zostaną drogi gminne o łącznej dłu-
gości ok. 1 230 mb. Kolejny z wniosków złożony na kwotę 

dofinansowania 4.600.000,00 zł dotyczy infra-
struktury drogowej i wodoociągowej, a budowa odbędzie 

się w miejscowości Lipin oraz Przesieczna. Realizacja zada-
nia przewiduje budowę dróg gminnych o łącznej długości                                                                                 
ok. 1 880 mb oraz budowę  sieci wodociągowej o długości ok. 
660 mb. Wnioskowana kwota dofinansowania dla dwóch za-

dań wynosi łącznie 10.800.000,00 zł. W dodat-
kowym naborze Gmina Radwanice dokonała zgłoszenia zada-
nia pn.: „Utworzenie infrastruktury sportowej w miejscowości 
Buczyna poprzez budowę kładki rowerowej wraz z przebu-
dową dróg gminnych”. Powyższe inwestycja dotyczy budowy 
kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Szprotawą o konstrukcji 
stalowej i szerokości 3,0 m wraz z przebudową drogi gminnej 
o nawierzchni gruntowej o długości 1 475,00 m. Po wybudo-
waniu przedmiotowa infrastruktura zostanie udostępniona 
jedynie dla ruchu pieszego i rowerowego. Wnioskowana kwo-

ta wsparcia dla zadania wynosi 2.800.000,00 zł.
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teRmomoDeRNiZacja SZkoŁy PoDStawowej 
w RaDwaNicach

 Honorata Perłakowska - Leszczak

www.radwanice.pl

RoZStRZygNiĘte PRZetaRgi
bUDowa Sieci kaNaliZacyjNej i woDociĄgowej RoZPocZĘta
gmina Radwanice otrzymała 9 964 588 zł na budowę sieci kanalizacyjnej. inwestycja dofinansowana jest z Rządo-
wego Funduszu Polski Ład.w kolejnych 15 miesiącach wykonane zostanie 6 kilometrów sieci kanalizacyjnej i ponad 8 
kilometrów sieci wodociągowej! obszar zadania obejmuje:

1. Buczyna I etap (połowa miejscowości)
2. Radwanice, ul. Mechaniczna, Akacjowa, Roszarnicza, Głogowa, Wiązowa, Lniana, Słoneczna, Gwiaździsta, Galaktyczna, Teni-
sowa, Promykowa, Lipowa, Krótka 
3. Sieroszowice, ul. Strzechy
4. Jakubów, ul. Świerkowa, Jesionowa, Dębowa
5. Dobromil - ulica do nowego osiedla
6. Wodociąg tranzytowy Radwanice - Przesieczna - Drożyna 

Budujemy sieci w terenach już zamieszkałych jak i tych, które w niedalekiej przyszłości będą zasiedlone przez nowych 
mieszkańców.

Od marca br. trwają prace budowlane w Szkole Pod-
stawowej w Radwanicach. Wykonawcą jest Firma 
Usługi Ogólnobudowlane Damian Kubiak z siedzi-
bą w Polkowicach. W ramach zadania wykonane 
zostanie ocieplenie budynku z wymianą pokrycia 
dachowego, wykonaniem nowej elewacji oraz wy-
mianą stolarki okiennej. Wewnątrz budynku wy-
mieniona zostanie instalacja oświetleniowa, zmo-
dernizowane instalacje centralnego ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej,  zamontowana pompa cie-
pła oraz instalacja fotowoltaiczna. Dyrekcja szkoły 
wraz Wykonawcą dokładają wszelkich starań żeby 
roboty budowlane prowadzone w funkcjonującym 
obiekcie edukacyjnym miały minimalny wpływ na 
zajęcia edukacyjne uczniów.   
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W dniu 28.03.2022r. 
w siedzibie Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie odbyło  
się posiedzenie Rady Projektowej w sprawie oceny i wy-
boru wniosków złożonych w naborze nr 5/2022/G o za-
kresie tematycznym Rozwój ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej poprzez miejsca spotkań, rekreacji i integracji  
dla mieszkańców i grup defaworyzowanych. W ramach powyż-
szego naboru Stowarzyszenie „Pomagamy Razem” złożyło 
wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie placu 
zabaw w miejscowości Strogoborzyce”. W wyniku przepro-
wadzonej oceny operacja uzyskała 32 pkt, tym samym kwali-
fikując się do dofinansowania. Realizacja inwestycji odbędzie 
się jeszcze w bieżącym roku.

 Anna Wysokińska

Nowy Plac Zabaw w StRogoboRZycach

RoZStRZygNiĘte PRZetaRgi
 Aleksandra Glińska

www.radwanice.pl

URZĄD

w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargo-
wych w i kwartale zostały zawarte umowy na następujące 
zadania robót budowlanych:

a) Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej 
położonej przy ul. Tenisowej w Radwanicach w  zakresie ter-
momodernizacji oraz wymiany źródła ciepła  - podpisanie 
umowy nastąpiło 1 marca br. a wykonawcą w ramach zadania 
jest firma Usługi Ogólnobudowlane Damian Kubiak z siedzibą  
w Polkowicach. 
Wartość zadania: 5 380 000,00 zł

b) kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice – 22 marca 
br. zawarto umowę z Teodorem Świąteckim prowadzącym 
działalność gospodarcza pod nazwą WODROL z siedzibą  
w Kiełczowie. W ramach całej inwestycji objętych jest 11 za-
dań budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej 
na terenie gminy, gdzie termin zakończenia realizacji prac za-
planowany jest na połowę przyszłego roku. Zadanie dofinan-
sowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.
Wartość zadania: 9 566 665,71 zł 

c) budowa tzn.  „krótkich odcinków” sieci kanalizacji sa-
nitarnej oraz wodociągowej na terminie Gminy Radwanice 
obejmujące następujące zadania:
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Radwanice, ul. Krótka na działkach nr. 254/4, 
254/7, 506/2.  48 742,29 zł
Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Sieroszowice na ul. Gwarków. 19 620,97 zł

Budowa sieci wo-
dociągowejw miej-
scowości Dobro-
mil na działce nr. 
421/2 , wartość
73 772, 73 zł.
Budowa sieci wo-
dociągowej w miejscowości Jakubów przy ul. Jesionowej na 
działce nr. 63/21. Wartość 27 628,85 zł.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jakubów przy ul. 
Dębowej na działkach 62/9, 239. wartość 29 440, 57 zł.
Wykonawcą w ramach wyżej wymienionych zadań została 
firma HYDROSYSTEM Hubert Sychowicz, z którym zawarto 
umowę na początku kwietnia br. Na realizację każdego zada-
nia przewidziano 3 miesiące. 
- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Jakubów, przy ul. Świerkowej, na działce nr. 
143. Wykonawcą w ramach zadania została Gminna Spółka 
Komunalna sp.z.o.o. – wartość inwestycji  - 107 087,49  zł.

Informujemy również, że w marcu br. Gmina Radwanice 
podpisała umowę z wykonawcami BPiR Ewa Sadowska oraz 
„ZK-PROJEKT” Projektowanie, Wykonastwo, Nadzór mgr inż. 
Zbigniew Kaczanowicz na wykonanie kompleksowej doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejscowości Radwa-
nice ( przy ul. Cyprysowej, Jałowcowej, Morwowej, Łąkowej 
oraz przedłużeniu Jaworowej) Lipin (dz. nr. 98), Borów oraz 
Łagoszów Wielki. 
Mamy nadzieję, że już w najbliższej przyszłości kolejni miesz-
kańcy Gminy Radwanice będą cieszyć się nową,  wydajną sie-
cią wodociągową oraz siecią kanalizacji sanitarnej. 
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1 marca 2022 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków  
o wypłatę grantów w ramach projektu „Program grantowy 
na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z te-
renów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru 
Interwencji” współfinansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 
– 2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i Innowacje, 
działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach uży-
teczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziała-
nie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użytecz-
ności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e 
Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła 
energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – 
projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń po-
wietrza w wyniku spalania paliw stałych w indywidualnych 
instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Legnic-
ko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.Projekt jest realizo-
wany wspólnie przez 8 gmin: Polkowice, Głogów (miejska  
i wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice, Żuko-
wice. W każdej z gmin utworzone zostały punkty kontakto-
we, w których należy składać wnioski, a także można otrzy-
mać wszystkie niezbędne informacje.
W ramach naboru planuje się zmodernizować łącznie co naj-
mniej 69 szt. źródeł ciepła. Do udziału w projekcie zapraszamy 
osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych 
lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, 
jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, 
których właścicielami są osoby fizyczne).Z naboru wyłączony 
jest mieszkaniowy zasób komunalny gmin uczestniczących  
w realizacji projektu (Lider i Partnerzy), jak również zasób 
mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wy-
mienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się 
również najemców domów jednorodzinnych oraz najemców 
mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.
Granty można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła na:podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłod-
niczej lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp 
ciepła) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentual-
nie paliwa gazowe.Wymianie nie podlegają użytkowane ko-
tły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też 
wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe 
i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły 
olejowe (niezależnie od ich klasy). Wspierane urządzenia do 
ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od 
końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energe-
tycznej 
i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone           
w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE 

z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady 
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią. Wszystkie kotły wymienione w ra-
mach projektu muszą być wyposażone w automatyczny po-
dajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą 
posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających 
jego zamontowanie,
• ogrzewanie elektryczne kable / maty grzejne, kotły elek-
tryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem,że będzie 
ono zasilane z OZE. Maksymalny poziom wsparcia do 85% 
wydatków kwalifikowalnych, nie więcej niż 35 000,00 zł.
Nabór potrwa od 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. 
Punkty kontaktowe:
1. Urząd Gminy Polkowice, ul. Górna 2, 59-100 Polkowice,
2. Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów,
3. Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 1, 67-200 Głogów,
4. Urząd Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice,
5. Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 
59-160 Radwanice,
6. Urząd Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla, 
7. Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 
67- 222 Jerzmanowa,
8. Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 
Przemków.
Wszystkie informacje nt. naboru oraz dokumenty znajdują 
się na stronie: http://projekty.polkowice.eu/ 
oraz na stronach internetowych gmin biorących udział  
w projekcie.

                URZĄD

 PRogRam gRaNtowy Piece ii NabÓR- tylko Do koŃca maja!
 Anna Wysokińska

www.radwanice.pl

  Małgorzata Stroka 

                URZĄD
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 Daria Ciosek 

Posiedzenia komisji Stałych Rady gminy:

W dniu 15 marca 2022 r. odbyły się posiedzenia komisji sta-
łych Rady Gminy:

komisja Zadań Społecznych – podczas której zajmowano się 
analizą działalności organizacji pozarządowych, zaopiniowa-
niem wniosków o przydział środków dla sołectw na zadania 
rzeczowe i remontowe w 2022 r., omówiono również stan 
opieki zdrowotnej w gminie oraz programy zdrowotne za 
2021 r. oraz wysłuchano sprawozdania z działalności Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.
komisja Zadań budżetowo – gospodarczych podczas któ-
rej posiedzenia podjęto ocenę realizacji inwestycji za 2021 r., 
omówiono stan oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz 
przeanalizowano pozyskanie środków zewnętrznych 
do budżetu gminy w 2021 r. Komisja na wniosek Wójta Gminy 
podjęła głosowanie dotyczące zmiany rezerwy celowej z prze-
znaczeniem na pomoc uchodźcom z terenu Ukrainy. Komisja 
zagłosowała jednogłośnie za podjęciem w/w wniosku.
komisja Rewizyjna – podczas której podjęto temat dotyczą-
cy umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych w 2021 r., 
wysłuchano sprawozdań  na temat wydatków Gminnej Biblio-
teki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach 
za 2021 r., oraz omówiono realizację zadań GOPS za 2021 r. 
z uwzględnieniem form pomocy osobom starszym i niepełno-
sprawnym.

XXXVii Sesja Rady gminy w Radwanicach:
W dniu 15 marca 2022 r. miały miejsce obrady XXXVII Sesji 
Rady Gminy w Radwanicach, podczas których podjęte zostały 
następujące uchwały:
- Uchwała nr XXXVII/259/22 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na 2022 r., podjęta jednogłośnie 15 gło-
sami „za”,
- Uchwała nr XXXVII/260/22 w sprawie zmiany budżetu gmi-
ny na 2022 r., podjęta jednogłośnie 15 głosami „za”,
- Uchwała nr XXXVII/261/22 w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, podjęta jednogłośnie 
15 głosami „za”,
- Uchwała nr XXXVII/262/22 w sprawie nadania nazwy ulicy 
w miejscowości Radwanice,  podjęta jednogłośnie 15 głosami 
„za”. Uchwała dotyczy nazwy dla nowej ulicy: Morwowej.
- Uchwała nr XXXVII/263/22 w sprawie funduszu sołeckiego, 
podjęta 14 głosami „za”, 1 radny zagłosował przeciw podjęciu 
w/w uchwały.  Uchwała dotyczy nie wyrażenia zgody przez 
Radę Gminy na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2023 rok 
środków stanowiących fundusz sołecki.

kaleNDaRiUm RaDy gmiNy
Daria Ciosek

www.radwanice.pl

obowiązek oznakowania posesji

Przypominamy, że zgodnie z art. 47b usta-
wy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne, właściciele 
nieruchomości zabudowanych lub inne pod-
mioty uwidocznione w ewidencji gruntów  
i budynków, które takimi nieruchomościami 
władają, mają obowiązek umieszczenia                                                                                                      
w widocznym miejscu na ścianie fronto-
wej budynku tabliczki z numerem porząd-
kowym w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.  
Na tabliczce, o której mowa, oprócz numeru 

porządkowego zamieszcza się również 
nazwę ulicy lub placu, a w miejscowo-
ściach bez ulic lub placów- nazwę miej-
scowości. Ponadto zgodnie z przepisa-
mi tabliczka z numeracją porządkową 
budynku powinna być widoczna nawet   
w nocy. Warto o tym pamiętać, ponieważ 
za nieprzestrzeganie wyżej wymienio-
nych przepisów zgodnie z art. 64 Ko-
deksu wykroczeń grozi kara grzywny     
w wysokości do 250 zł.

§  1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umiesz-
czenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą 

ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§  2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

                                                                                                                                                                                           Art. 64 Kodeksu wykroczeń

  Małgorzata Stroka 

                URZĄD
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PRojekt miejScowego PlaNU ZagoSPoDaRowaNia 
PRZeStRZeNNego Dla obRĘbÓw: DRoŻÓw DRoŻyNa 

 Elżbieta Łucka

Dnia 8 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy             
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39                           
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 2373) 
oraz uchwały Rady Gminy w Radwanicach nr XX/122/17                      
z dnia 28 marca 2017 r. obwieszczono zawiadomienie o wy-
łożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapozna-
nia się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Drożów  
i Drożyna, w gminie Radwanice, wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko, w dniach od 15 kwietnia 2022 r. do 9 maja 
2022 r.,     w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice w pokoju nr 9,                           
w godzinach urzędowania.
 

Dyskusja publiczna odbyła się nad przyjętymi w projekcie pla-
nu miejscowego rozwiązaniami dnia 25 kwietnia 2022 r. w sie-
dzibie Urzędu Gminy Radwanice w sali naragodz. 
Dyskusja publiczna odbyła się nad przyjętymi w projekcie 

planu miejscowego rozwiązaniami dnia 25 kwietnia 2022 r.                  
w siedzibie Urzędu Gminy Radwanice w sali narad, o godz. 
10.00 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu 
miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia     
w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres 
Urzędu Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwa-
nice (e-mail: sekretariat@radwanice.pl) w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 23 maja 2022 r. Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag będzie Wójt Gminy Radwanice.

www.radwanice.pl

  otwaRcie DiNo w bUcZyNie

  Daria Ciosek

                URZĄD                 URZĄD
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  otwaRcie DiNo w bUcZyNie
Renata Śmieszek Zygnerska

Sieć dyskontów DINO planuje otwarcie sklepu w miejscowo-
ści Buczyna w czerwcu br. Budowa jest ukończona, jednak 
firma czeka na odbiór budynku. Teren wokół jest uprzątnięty                  
i zagospodarowany. Przed budynkiem powstał parking na 25 
miejsc postojowych oraz miejsce postojowe dla osób niepeł-
nosprawnych. Zarządca przed sklepem planuje postawić sto-
jak na rowery oraz paczkomat firmy InPost. Sklep dla klientów 
w dniu otwarcia będzie czynny od godziny 9. Od poniedziałku 
do soboty w godzinach od 6:00 do 22:30, natomiast w niedzie-
le handlowe od 8:30 do 20:00. Aktualnie trwa rekrutacja per-
sonelu. Sklep zostanie zatowarowany kilka dni przed wielkim 
otwarciem. Z okazji uruchomienia Dino w Buczynie, klienci 
mogą liczyć na specjalne akcje promocyjne. 

Małymi krokami zbliża się sezon urlopowy. co może zrobić 
urlopowicz jeśli okaże się, że chce zrezygnować z wy-
kupionych i długo wyczekiwanych wczasów? Podróżny 
może podjąć decyzję o rezygnacji z wczasów lub wycieczki 
w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczaj-
nych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub 
jego najbliższym sąsiedztwie, mających znaczący wpływ                         
na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych                     
do miejsca docelowego. Prezes UOKiK w kontekście aktual-
nego zagrożenia zdrowotnego koronawirusem zarekomen-
dował kierowanie się informacjami dostarczanymi przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych czy Światową Organizację Zdrowia (WHO), 
które mogą stanowić uzasadnienie wystąpienia nagłych  
i nieprzewidzianych okoliczności w kraju docelowym. Jeżeli 
odstąpienie od umowy pozostaje w bezpośrednim związku 
z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a podróżny od-
stąpił na tej podstawie od umowy, przysługuje zwrot wpłat 
przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W celu 
dokonania rezygnacji należy złożyć oświadczenie o odstąpie-
niu od umowy. Decyzję o rezygnacji z wakacji lub wczasów 
może również spowodować sam organizator turystyki, któ-
ry przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony 
zmienić główne właściwości usług turystycznych bądź nie 
może spełnić specjalnych wymagań, albo też proponuje pod-
wyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny, obowią-
zany jest niezwłocznie powiadomić o tym podróżnego.

Podróżny w wyznaczonym terminie powinien poinformo-
wać organizatora o swojej decyzji. Podróżny może również 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z własnej inicja-
tywy, niezależnie od sytuacji panującej w miejscu destynacji 
podjąć decyzję o rezygnacji z udziału w imprezie turystycz-
nej. W tym celu, podróżny powinien złożyć oświadczenie                           
o odstąpieniu od umowy, które nie wymaga wskazania po-
wodu rezygnacji. Odstąpienie bez podania przyczyny wią-
że się obowiązkiem zapłaty na rzecz organizatora odpo-
wiedniej i możliwej do uzasadnienia opłaty za odstąpienie 
od umowy, która podlega potrąceniu z uiszczonej wpłaty 
zwracanej podróżnemu. Wysokość opłaty różni się w zależ-
ności od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej doszło do rozwiązania umowy, a także od spo-
dziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego do-
chodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług 
turystycznych. Alternatywnym rozwiązaniem jest również 
przeniesienie praw i obowiązków podróżnego na inną osobę 
spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, jeżeli 
jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej 
umowy obowiązki. Na dokonanie przeniesienia uprawnień  
i przejęcia obowiązków nie jest wymagana zgoda organiza-
tora. Jest ono skuteczne wobec organizatora, jeżeli podróżny 
zawiadomi go o tym w rozsądnym terminie, za który uznaje 
się w każdym przypadku termin nie krótszy niż 7 dni przed 
rozpoczęciem imprezy.

   

 ź ródło: www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/konsument-turystyka

RaDca RaDZi
  Daria Ciosek

www.radwanice.pl

                URZĄD                 URZĄD
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DZieŃ SoŁtySa 

11 marca  lokalni liderzy świętowali swój dzień. 
Mowa tu  o Sołtysach- gospodarzach sołectw. Pra-
ca Sołtysa nazywana jest  służbą na rzecz danej wsi. 
Dzięki swojemu zaangażowaniu Sołtysi poprawiają 
wizerunek naszych miejscowości. Ich praca społecz-
na kształtuje tożsamość regionalną, wzmacnia więzi 
między mieszkańcami i lokalnymi władzami. Dnia 
15 marca  w siedzibie Urzędu Gminy odbyło się sym-
boliczne spotkanie, na którym Wójt Gminy Radwa-
nice Paweł Piwko oraz Przewodnicząca Rady Gminy 
Ewa Flak  mogli osobiście złożyć podziękowania soł-
tysom za wykonywaną  pracę życząc wszelkiej po-
myślności oraz sukcesów w działalności społecznej.

  Paulina Banaszak 

Sołtysi w gminie  Radwanice: 
Sołtysi w poszczególnych miejscowościach:Mieczysława Bilińska -Buczyna, Andrzej Żurowski- Drożów, 
Marzena Wyrwa - Lipin, Józef Olejnik- Łagoszów Wielki, Jerzy Cirka - Nowy Dwór, Paweł Kiełb - Nowa Kuźnia, 
Kamila Rusinko - Przesieczna, Roman Kawałko- Radwanice, Wanda Janczak- Sieroszowice, Stanisław Chmiel- Jakubów, 
Mieczysław Dąbrowski - Kłębanowice. Piotr Gąska - Strogoborzyce 

ciekawoStki Z Życia SoŁect
  Paulina Banaszak

                URZĄD                 URZĄD
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Prawdą jest to,  że niektóre Sołectwa w Gminie Radwanice nie 
próżnują. Dzieje się dużo, a dziać będzie się jeszcze więcej. Po-
mysłów nie brakuje, chętnych do pracy również. 
W Jakubowie sołtys i rada sołecka wraz z mieszkańcami 
zdążyli już odmalować, oczyścić plac zabaw, oraz naprawić 
wszystkie zaistniałe tam usterki. Na placu się nie skończyło- 
uprzątnięty został teren przy świetlicy wiejskiej oraz w pobli-
żu przystanku autobusowego. Wiosenne porządki wykonano 
również przy terenie kościoła, oraz na ścieżce w parku.Dużą 
pomoc Jakubów otrzymał również ze strony wsi Drożyna, któ-
rą koordynowała Pani Edyta Żurowska. Jak mówi sołtys pan 
Stanisław Chmiel „na dniach rozpoczniemy odświeżenie 
świetlicy wiejskiej poprzez malowanie kuchni, łazienki, 
kotłowni oraz naprawę zaistniałych defektów. w czerw-
cu będziemy organizować dzień dziecka, a w niedalekiej 
przyszłości  planujemy zorganizować kilka innych spo-
tkań tak aby zbliżyć naszą społeczność do siebie i jeszcze 
bardziej zintegrować. Ponadto wraz z Panią edytą Żurow-
ską zamierzamy utworzyć koło gospodyń wiejskich łą-
czące dwie sąsiadujące wsie: jakubów, oraz Drożów”. Jak 
mówi Pan Stanisław „byle starczyło sił do działania…”I tego 
z całego serca życzymy.

Na Jakubowie jednak się nie zatrzymujemy. W Radwanicach
z inicjatywy sołtysa wsi Pana Romana Kawałko na trzech przy-
stankach autobusowych zawisły mapy: dwie Radwanic oraz 
jedna mapa rowerowa. „mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali 
mi, że Radwanice bardzo szybko się rozbudowują przez co 
maja trudności z odnalezieniem ulic. Dzięki mapom pro-
blem został rozwiązany. mapa rowerowa zaś to idealne 
rozwiązanie na rowerzystów, którzy nie mają już proble-
mu z objechaniem trasy rowerowej” 
W Nowym Dworze wymienione zostały płytki w świetlicy 
wiejskiej. W niedalekiej przyszłości planowane jest również 
wykonanie gruntownego remontu na świetlicy. Kwiecień to 
również miesiąc czynów społecznych w Lipinie oraz Buczynie, 
gdzie wykonano prace porządkowe w lasku i parku. W pozo-
stałych sołectwach praca również wre i przygotowywane są 
prace mające na celu poprawę wizerunku poszczególnych  wsi.

ciekawoStki Z Życia SoŁect
  Paulina Banaszak

W I E L K I E 
BRAWA!

www.radwanice.pl

                URZĄD                 URZĄD
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PoDSUmowaNie ZwRotU PoDatkU akcyZowego ZawaRtego 
w ceNie olejU NaPĘDowego (i teRmiN)

 Elżbieta Kosidło

każdy rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy używany do produkcji rol-
nej może złożyć w urzędzie wniosek 
wraz z fakturami stanowiącymi ich do-
wód zakupu. Wniosek może być złożony                 
w dwóch terminach:

w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 
lutego 2022 r. należy złożyć odpowied-
ni wniosek do wójta, wraz z fakturami 
VAT stanowiącymi dowód zakupu ole-
ju napędowego w okresie od 1 sierp-
nia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,  
w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 
31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpo-
wiedni wniosek do wójta, wraz z faktu-
rami VAT stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego 

w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 
lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu 
podatku określonego na 2022 r. 

W tym roku z pierwszego terminu sko-
rzystało 90 rolników. Wszystkie złożone 
wnioski zostały pozytywnie rozpatrzo-
ne przez wójta, dzięki temu do rolników 
wróci 180.973,27 zł. Wypłata zwro-
tu podatku, przyznanego na podstawie 
wydanych decyzji nastąpi do 30 kwiet-
nia.
Rolnik, który nie skorzystał z możliwości 
złożenia wniosku w pierwszym terminie 
lub nie wykorzystał w całości przyzna-
nego limitu, może to zrobić w drugim 
terminie tj. od dnia 1 sierpnia do dnia   
31 sierpnia.

wymiaR PoDatkU oD oSÓb FiZycZNych 2022 – StatyStyka
 Elżbieta Kosidło

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - 
ustanawia w swej treści definicje obowiązku podatkowego 
oraz zobowiązania podatkowego. Mają one zastosowanie przy 
wymiarze wszystkich podatków, czyli w podatku od nierucho-
mości, podatku rolnym oraz leśnym. Decyzje wymiarowe wy-
stawiane są corocznie, a wysokość zobowiązania podatkowe-
go jest ustalana zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, gdy 
podatnik był obowiązany ją złożyć. Wysokość zobowiązania 
ustalana jest w oparciu o stawki przyjęte Uchwałą Rady Gminy 
Radwanice na dany rok podatkowy.
w bieżącym roku ustalono wysokość zobowiązania podat-
kowego mieszkańców naszej gminy na kwotę 
1.487.795,00 zł. 

Odzwierciedleniem tej kwoty jest poniższy wykres, który 
przedstawia zobowiązanie podatkowe łącznie we wszystkich 
podatkach i w rozbiciu na sołectwa naszej gminy. 
Natomiast w rozbiciu na poszczególne podatki kształtują się 
następująco:
w podatku rolnym 321.783,00 zł
w podatku leśnym 803,00 zł
w podatku od nieruchomości 1.165.209,00 zł
Dochody z podatków uzyskiwane przez gminę stanowią do-
chody publiczne, które są podstawą funkcjonowania jednost-
ki i służą realizacji celów im przypisanych oraz zaspokajaniu 
potrzeb publicznych, czyli potrzeb mieszkańców naszej gminy.

14336,00 17530,00 19741,00 26330,00 29148,00 29506,00
44318,00 47592,00 50718,00 51180,00

77734,00
97252,00

108452,00
110825,00

130453,00

632680,00

Łączne zobowiązanie podatkowe 2022 - osoby fizyczne

www.radwanice.pl

            Stawki PoDatkowe oD SRoDkÓw tRaNSPoRtowych 

  Małgorzata Krawczyk

                URZĄD                 URZĄD
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            Stawki PoDatkowe oD SRoDkÓw tRaNSPoRtowych 

  Małgorzata Krawczyk

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zmia-
nami/ art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych/Dz.U z 2019 r. poz.1170 ze zmianami/ 
Rada Gminy w Radwanicach uchwaliła dnia 18 listopada 2021 
roku Uchwałą Nr XXXIII/228/21 wysokość stawek podatku od 
środków transportowych, przy uwzględnieniu rodzaju środka 
transportowego, dopuszczalnej masy całkowitej poniżej 12 
ton oraz liczby miejsc do siedzenia: Wysokość stawek wynosi: 

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; powyżej 3,5 tony do 
5,5 tony włącznie-700,00 zł powyżej 5,5 tony do 9 ton włącz-
nie-900,00 zł powyżej 9 ton i poniżej 12 ton-1.100,00 zł
2. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do używania łączniez naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdówod 3,5 tony i poniżej 12 
ton-1.300,00 zł

3. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatkurolnego-900,00 zł
4. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia 
poza miejscem kierowcy:mniejszej niż 22 miejsca-1.300,00 zł
 równej lub większej niż 22 miejsca-1.500,00 zł
5. od samochodów ciężarowych w wysokości określonej 
w załączniku nr 1do uchwały.                     
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów w wysokości określonej    
w załączniku nr 2 do uchwały.
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silniko-
wym, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolni-
czą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysoko-
ści określonej w załączniku nr 3 do uchwały.   
     
        
      
       
 

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/228/21 

        Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18.11.21 
 
 
  Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
   masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 
 
 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita ( w tonach)      Stawka podatku w zł       Stawka podatku w zł 

 
nie mniej 
    niż 

   mniej 
    niż 

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuma- 
 tycznym lub zawiesz. uznanym za równoważne  

         inne systemy zawieszenia osi 
                             Jezdnych 

     DWIE    OSIE 
   12     13                 1.060                  1.100 
   13     14                 1.070                  1.150 
   14     15                 1.080                  1.170 
   15                  1.100                  1.300 

     TRZY     OSIE 
   12     17                 1.150                  1.200 
   17     19                 1.160                  1.220 
   19     21                 1.170                  1.250 
   21     23                 1.180                  1.270 
   23     25                 1.190                  1.600 
   25                  1.200                  1.600 

    CZTERY  OSIE  I  WIĘCEJ 
   12     25                 1.450                  1.550 
   25     27                 1.480                  1.580 
   27     29                 1.500                  1.700 
   29     31                 1.700                  2.500 
   31                  1.700                  2.500 

 
 
 
 
 
          
            
 
                  
 
 
 
 
 
 
 

www.radwanice.pl

                URZĄD                 URZĄD
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         Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXXIII/228/21
         Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18.11.21 
           
 Stawki podatku od ciągników siodłowych i ciągników balastowych przy- 
 stosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszcza- 
 lnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +  nacz. 
ciągnik balastowy + przyczepa  /w tonach/   

  Stawka podatku w zł    Stawka podatku w zł 

 
nie mniej 
   niż 

      mniej 
            niż 

 oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pne- 
 umat. lub zaw. uznanym za równoważne 

      inne systemy zawieszenia 
                    osi jezdnych 

     DWIE    OSIE 
     12       18               1.300                 1.500 
     18       25               1.350                 1.550 
     25       31               1.380                 1.600 
     31                1.400                 1.950 

     TRZY OSIE  I WIĘCEJ 
     12       40               1.300                 1.750 
     40                1.850                 2.580 

 
 
 
        Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/228/21 
        Rady Gminy w Radwanicach z dnia 18.11.21 
 
 
 Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
 silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
        wyższą niż 12 ton 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 
pojazd silnikowy / w tonach/ 

  Stawki podatku w zł   Stawki podatku w zł 

 
       nie  mniej  
            niż 

      mniej 
             niż 

oś  jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem  pne- 
umnat. lub zaw. uznanym za równoważne 

     inne  systemy zawieszenia 
                  osi      jezdnych 

     JEDNA    OŚ 
      12         18             800                910 
      18       25             810                920 
      25              815                930 

     DWIE    OSIE 
      12       28             825                940 
      28       33             840                950 
      33       38             890             1.320 
      38           1.200             1.750 

     TRZY OSIE  I WIĘCEJ 
      12       38             900             1.000 
      38           1.000             1.350 

Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu orga-
nowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku po-
datkowego, deklaracji na podatek od środków transpor-
towych, zgodnie z wzorem ustalonym rozporządzeniem 
ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym 
dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach pro-
porcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, 
w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego 
roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znaj-
duje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

www.radwanice.pl

                URZĄD
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URZĄD StaNU cywilNego

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć 
wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe 
życie”. 
 a. bekante

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to 
rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli 
razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem 
uroczystości, które odbyły się  w Urzędzie Gminy.
Państwo Teresa i Tadeusz Dutkiewicz oraz Państwo Wiera           
i Michał Pastyrczyk  to pary ponad 50 lat wierne  słowom, któ-
re powiedziały sobie zawierając związek małżeński.
Nasi Jubilaci przeżyli  ze sobą wiele dni, wiele świąt i uroczy-
stości, 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.
Państwo Czesława i Czesław Będkowscy mieszkańcy  miejsco-
wości Strogoborzyce to  jedna z par z najdłuższym stażem mał-
żeńskim na terenie naszej Gminy.
Dzięki gościnności Jubilatów mogliśmy świętować wraz z nimi 
65 – lecie zawarcia związku małżeńskiego. Związek Państwa 
Będkowskich to świadectwo  prawdziwej miłości,  która   trwa 
do dziś.  Ciepło i uśmiech, wzajemny szacunek i poczucie hu-
moru sprawiają, że czas przy prawdziwym uczuciu nie ma zna-
czenia. 
Życzymy wam drodzy jubilaci, abyście dalej szli przez 
życie mocno trzymając się za ręce, zawsze uśmiechnięci            
i szczęśliwi, zawsze razem oraz pewni swoich uczuć. 

DoStojNi jUbilaci!
 Marta Młodecka

www.radwanice.pl

                URZĄD

Państwo czesława i czesław będkowscy

Państwo wiera i michał Pastyrczyk

Państwo teresa i tadeusz Dutkiewicz
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NaDaNie NUmeRU PeSel Dla obywateli UkRaiNy

SoliDaRNi Z UkRaiNĄ

 Marta Młodecka

Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
Wypełnij wniosek o nadanie nr PESEL: w języku polsko-ukra-
ińskim lubw języku polsko-rosyjskim. Do wniosku dołącz ak-
tualną fotografię. Podczas składania wniosku okaż dokument 
stwierdzający tożsamość: dokument podróży,Kartę Polaka,in-
ny dokument ze zdjęciem,dokument potwierdzający urodze-
nie w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia.

wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany wniosek o nadanie nr PESEL: w ję-
zyku polsko-ukraińskim lub w języku polsko-rosyjskim.
Dokument potwierdzający tożsamość .Kolorowa fotografia         
o wymiarach 35×45 mm, wykonana na papierze fotograficz-
nym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wnio-
sku oraz spełniająca wymagania określone w art. 29 ustawy  
o dowodach osobistych. Dokumenty potwierdzające dane 
wskazane w pkt 1 wniosku (dane rodziców osoby małolet-
niej).Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:działający tele-
fon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego 
jesteś wyłącznym użytkownikiem, adres e-mail, z którego ko-
rzystasz.

Uwagi
Numer PeSel mogą uzyskać: 

1. Obywatele Ukrainy,,
2. Obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka, 
3. Członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiada-
jącego Kartę Polaka,
4. Małżonek obywatela Ukrainy, nie posiadający obywatelstwa 
ukraińskiego, którzy przybyli na terytorium Polski z teryto-
rium Ukrainy  w związku z działaniami wojennymi prowadzo-
nymi na terytorium tego państwa od 24 lutego 2022 r. 

o numer PeSel nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy: 
posiadający:

1.Zezwolenie na pobyt stały,
2. Zezwolenie na pobyt czasowy, 

3.Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Eu-
ropejskiej, 
4.Status uchodźcy, ochronę uzupełniającą,
5. Zgodę na pobyt tolerowany;którzy: złożyli w RP wnioski        
o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których 
takie wnioski zostały złożone; zadeklarowali zamiar złożenia 
wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w RP lub 
których takie deklaracje zamiaru dotyczą. 

wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowol-
nym urzędzie gminy na terenie RP. Dziecko do 12. roku ży-
cia nie musi być obecne przy składaniu wniosku z wyjątkiem 
sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu            
o oświadczenie, o którym mowa w pkt 8. Wniosek składa oso-
ba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.W imie-
niu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych 
lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun 
tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba 
sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie 
uniważnionego dokumentu, jeżeli umożliwia on ustalenie 
tożsamości osoby. W przypadku braku dokumentu tożsamości 
potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadcze-
nia.W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu potwier-
dzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia zło-
żonego pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od oso-
by której dotyczy wniosek, z wyłączeniem osoby:  która nie 
ukończyła 12. roku życia,od której chwilowo fizycznie nie jest 
możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,od któ-
rej pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Osoba, która ukończyła 18 lat na wniosku o nadanie numeru 
PESEL może wyrazić zgodę na wprowadzenie danych (adres 
e-mail, numer telefonu komórkowego) do rejestru danych 
kontaktowych oraz potwierdzenie profilu zaufanego. 
Aby uzyskać profil zaufany należy mieć telefon komórkowy                 
z numerem od polskiego operatora, którego jest się wyłącz-
nym użytkownikiem oraz adres e-mail z którego się korzysta. 

www.radwanice.pl
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Pomoc UkRaiNie
 Martyna Szylko

Od dnia 28 lutego br. została uruchomiona zbiórka na rzecz 
ludności Ukrainy. W punktach zbiórek: Urzędzie Gminy 
Radwanice, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwa-
nicach oraz Szkole Podstawowej w Buczynie dzięki szczo-
drości i zaangażowaniu mieszkańców zebrano potrzebne 
rzeczy. Wśród darów znalazły się przede wszystkim środki hi-
gieny i czystości, żywność (głównie długoterminowa oraz do 
szybkiego przygotowania). Dzięki zbiórkom klubu Seniora 
oPtymiŚci oraz Radnym Rady gminy Radwanice udało się 
zakupić łącznie około 30 kompletów pościeli + poszwy oraz 
ręczniki.

 ZakUP i DaRowiZNa ŁÓŻek
                                                                                                                                                                                                                                 

        Martyna Szylko
      

W marcu br. firma KGHM Polska Miedź S.A. w formie darowi-
zny przekazała 30 szt. łóżek, 30 szt. materacy oraz 30 szt. koł-
der z poduszkami w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy. 
Ten element wsparcia pozwolił na przygotowanie bazy insty-
tucjonalnej na terenie gminy Radwanice na rzecz potrzebu-
jących sąsiadów. Za pomoc w organizacji transportu przeka-
zanych artykułów dziękujemy pracownikom GSK Radwanice  
Sp. z o.o. Łóżka docelowo trafiły na salę gimnastyczną  
w Buczynie. Następnie dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, 
pracowników UG Radwanice oraz GOPS w Radwanicach, jed-
nostek OSP Buczyna, OSP Nowa Kuźnia i OSP Radwanice jak 
również pracowników SP w Buczynie zostały w pełni przygo-
towane do ewentualnego użytkowania.

www.radwanice.pl

  Paulina Banaszak/ zdjęcia Krzysztof Krół

  Paulina Banaszak

SoliDaRNi Z UkRaiNĄ
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Trwa Rok Święty Jakubowy. W przedostatni dzień marca 
w sanktuarium św. Jakuba w Jakubowie odbyła się Inau-
guracja Ogólnopolskiego Synodu Jakubowego. Mszy inau-
gurującej przewodniczył jej bp Tadeusz Lityński, a homilię                 
 bp Andrzej Siemieniewski z Legnicy. Przed Mszą św. poświę-
cono nowy dachu domu parafialnego, który uległ pożarowi 
w ubiegłym roku, a także figurę jubileuszową św. Jakuba 
oraz koronę ołtarzową, która po 300 latach wróci na swoje 
miejsce.Kustosz sanktuarium ks. kan. Stanisław Czerwiński, 
który od początku swej pracy w tej parafii (1999 r.) podjął 
się rozszerzania kultu św. Jakuba, podziękował wszystkim 
uczestnikom i darczyńcom za obecność i wspólną modlitwę..
Następnie w głogowskim teatrze im. Andreasa Gryphiusa 
odbyły się obrady synodalne.W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele duchowieństwa, parlamentarzyści, dele-
gacje władz samorządowych, służb mundurowych, szkoła  
im. Jana Pawła II, Bractwo św. Jakuba i indywidualni goście.
Jakubowy Rok Jubileuszowy, którego główne uroczystości 
wypadały w roku ubiegłym, decyzją papieża Franciszka,                  
z racji panującej pandemii został przedłużony do końca bie-
żącego roku.

  Paulina Banaszak/ zdjęcia Krzysztof Krół

www.radwanice.pl

SyNoD jakUbowy 

URocZySte oDSŁoNiĘcie PomNika Św. FloRiaNa
  Paulina Banaszak

3 maja w Radwanicach odbyło się uroczyste odsłonięcie 
Pomnika Św. Floriana.Pomnik znajduje się na skrzyżowa-
niu ulicy Szkolnej oraz Przemysłowej w Radwanicach. Jest                        
to hołd dla strażaków, którch z nami już nie ma, a którzy dbali 
o nasze bezpieczeństwo każdego dnia ich służby. Św. Florian 
będzie również chronił tych strażaków, którzy teraz strzegą 
nas mieszkańców oraz poświęcają swoje zdrowie i siły aby 
ratować innych. Wśród zaproszonych gości na  uroczystości 
byli m.in. starosta polkowicki, Kamil Ciupak, radny sejmiku 
dolnośląskiego Piotr Karwan oraz komendanci powiato-
wej policji i PSP w Polkowicach.Na uroczystości nastąpiło 
uroczyste odłonięcie i poświecenie pomnika oraz złożenie 
kwiatów przez delegacje. Nie zabrakło mieszkańców gminy 
Radwanice, oraz przedstawicieli jednostek.

SoliDaRNi Z UkRaiNĄ SoliDaRNi Z UkRaiNĄ
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            baZa DZiaŁek bUDowlaNych 
  Renata Śmieszek - Zygnerska

Gmina Radwanice jest terenem atrakcyjnym pod względem 
rozwoju budownictwa jedno i wielorodzinnego. Działki, które 
znajdują sięw obszarze gminy są położone z dala od zgiełku
ulicznego, a jednocześnie z doskonałą już istniejącą nfra-
strukturą oraz z plan mi na dalszy intensywny rozwój.  
W ostatnich latach można zaobserwować progres w budow-
nictwie i tworzeniu korzystnych warunków dla mieszkańców. 
Dlatego pragniemy poinformować, iż gmina Radwanice stwo-
rzyła na swojej stronie internetowej www.radwanice.pl bazę 
działek budowlanych, gdzie zamieszcza oferty z gruntami 

do sprzedaży i jednocześnie chce zaprosić i umożliwić takie 
rozwiązanie swoim Mieszkańcom. W tym celu, każda oso-
ba zainteresowana zamieszczeniem na stronie interne-
towej swojej działki budowalnej powinna się skontak-
tować z Urzędem Gminy w Radwanicach, by wypełnić 
odpowiedni wniosek. Osobą odpowiedzialną za udzielanie 
informacji w imieniu Urzędu Gminy jest pani Renata Śmieszek  
– Zygnerska, referent ds. komunikacji społecznej, Urząd Gminy 
w Radwanicach pok. nr 7, tel. 76 759 20 39.

                oFeRta DZiaŁek bUDowlaNych 
  Renata Śmieszek - Zygnerska

 Ze względu na swoją lokalizację Gmina Radwanice to wyjątko-
we miejsce proponujące nam dobry dostęp do strategicznych 
połączeń komunikacyjnych. Naszym atutem jest bliskość do 
atrakcyjnego rynku pracy i szerokiego otoczenia biznesowego. 
Ogromnym plusem Gminy Radwanice jest posiadanie cieka-
wych dla inwestora terenów inwestycyjnych. Również sąsiedz-
two dużych ośrodków kulturalno – edukacyjnych jest dużym 
walorem. Stabilny budżet gminy pozwala na bezustanny roz-
wój infrastruktury technicznej. 
Gmina Radwanice, także w swojej ofercie ma do zapropono-
wania atrakcyjne działki budowlane na sprzedaż w obrębach 
geodezyjnych: Buczyna, Nowy Dwór, Nowa Kuźnia oraz Kłęba-
nowice. Oferujemy Państwu tanie grunty pod zabudowę 

jednorodzinną i wielorodzinną jednocześnie gwarantując cią-
gły rozwój inwestycyjny Gminy. Szczerze zachęcamy Państwa 
do zapoznania się z naszą gminną bazą działek oraz bazą tere-
nów przeznaczonych do sprzedaży wystawionych przez osoby 
prywatne. Aktualna baza działek znajduje się na stronie Gminy 
Radwanice w zakładce INVEST IN RADWANICE, bezpośredni 
link do ofert poniżej:
https://www.radwanice.pl/invest-in-Radwanice/Dzialki-
budowlane-na-sprzedaz
Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji w imieniu 
Urzędu Gminy jest pani Renata Śmieszek – Zygnerska, referent 
ds. komunikacji społecznej, Urząd Gminy w Radwanicach pok. 
nr 7, tel. 76 759 20 39.

NieRUchomoŚci

www.radwanice.pl
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oferta Futurus (kontakt: Piotr Płaskoń, tel. 607 722 619)

Deweloper proponuje nowoczesne mieszkania w kameralnym 
budynku. Kupujący nie płaci prowizji. Kameralna inwestycja 
położona jest w Radwanicach przy ul. Lnianej i Włókienniczej. 
Są to mieszkania 36,34 m2 - 47,60 m2. Zlokalizowane po 4  na 
jednym piętrze w klatce. Planowane jest wybudowanie 3 bu-
dynków jednoklatkowych. Zagospodarowanych wokół miejsca 
zewnętrzne parkingowe, zieleń i plac zabaw dla dzieci. 

NieRUchomoŚci

oFeRta FiRm bUDowlaNych, ktÓRych iNweStycje 
w RaDwaNicach SĄ w tRakcie ReliZacji  

oferta c.S. Deweloper (kontakt wgN monika Franieczek tel. 508 121 235)

Na sprzedaż nowe, bezczynszowe mieszkania z balkonem w sta-
nie deweloperski, znajdujące się na parterze w budynku miesz-
kalnym. Mieszkanie składa się z : pokoju dziennego z aneksem 
kuchennym – 18,29 m2, pokoju – 9,36 m2, łazienka z wc – 4,36 
m2, przedpokój – 5,58 m2. Standard wykończenia: podłogi - wy-
lewki betonowe, sufit i ściany - tynk maszynowy gipsowo - ce-
mentowy, stolarka okienna, parapety zewnętrzne, instalacja 
elektryczna, instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja CO z re-
gulacją i grzejnikami. 
Deweloper oferuje możliwość kupna miejsca parkingowego ze-
wnętrznego oraz ogródka ogrodzonego. Budynek ogrzewany 
przy zastosowaniu kotłów gazowych kondensacyjnych w każ-
dym mieszkaniu. Gaz z sieci.

oferta techbud sp.z o.o. (kontakt – techbud, tel. 602 148 999)

Inwestycja jest realizowana przez dewelopera przy 
ul. Morwowej w Radwanicach. W planach jest bu-
dowa 5 nowoczesnych i komfortowych domów                    
w zabudowie bliźniaczej. Do każdego z lokali przy-
należy działka dając możliwość pełnego relaksu 
oraz zabaw dzieci. Domy cechuje przemyślany układ 
pomieszczeń oraz najlepsze rozwiązania technicz-
ne i materiałowe. Piękna okolica, a także atrakcyj-
na infrastruktura są wielkimi atutami inwestycji. 
. Budynki wykonane są z najwyższą starannością,                             
w oparciu o zasady sztuki budowlanej oraz zalecenia 
producentów.

www.radwanice.pl

ul. Lniana

ul. Morwowa
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NieRUchomoŚci

W ofercie sprzedaży  jest nowoczesny dom w zabudowie bliź-
niaczej z poddaszem użytkowym oraz wiatą garażową. Każ-
dy segment domu położony jest na działce o powierzchni ok 
700m2. Powierzchnia użytkowa domu (segmentu) wynosi ok. 
115m2.  

Cena domu obejmuje stan deweloperski.
Na parterze zaprojektowany został salon z częścią jadalną 
i otwartą kuchnią, dodatkowy pokój oraz toaleta. Na piętrze 
znajdują się 3 przestronne pokoje oraz wygodna łazienka. 

oferta Futurus (kontakt: Piotr Płaskoń, tel. 607 722 619)

Firma Futurus specjalizuje się w sektorze budownictwa jednorodzinnego. Inwestycje, które rozpocznie na terenie Gminy 
Radwanice zlokalizowane będą przy ulicy Akacjowej oraz Daglezjowej. Deweloper planuje budowę domów jednorodzinnych 
parterowych o powierzchni do 100 m2. Poniżej zdjęcie poglądowe:

www.radwanice.pl

ul. Daglezjowa
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  Renata Śmieszek - Zygnerska

w Roli gŁÓwNej

„Samorząd 
wyzwanie XXi wieku”

„całe moje życie związany jestem z Dolnym Ślą-
skiem, tu się urodziłem, tu mieszkam. Pocho-
dzę z okolic Złotoryi, od dłuższego czasu wraz 
z żoną i dwójką dzieci mieszkam w Radwani-
cach. od kilkunastu lat pełnię funkcję społecz-
ne i menedżerskie w sektorze inwestycyjnym 
oraz związanym z energetyką, ochroną środo-
wiska i służbą zdrowia. jestem absolwentem 
wydziału gospodarki Narodowej akademii 
ekonomicznej we wrocławiu a swoją wiedzę 
w zakresie zarządzania projektami oraz fi-
nansami poszerzałem na studiach podyplomo-
wych na Uniwersytecie im. adama mickiewicza                                                      
w Poznaniu oraz w wyższej Szkole bankowej 
we wrocławiu, gdzie ukończyłem studia execu-
tive mba – business trends”.

rozMowa 
z radnym sejmiku 

województwa Dolnośląskiego

pioTreM karwaneM

www.radwanice.pl

w którym roku został Pan Radnym Sejmiku wojewódz-
twa Dolnośląskiego i jaką Pan pełni funkcję?

Jesienią 2018 roku w wyniku przeprowadzonych wyborów 
uzyskałem mandat radnego Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego na 5-letnią kadencję. W Sejmiku zasiada 36 radnych  
z różnych części naszego województwa - ja reprezentuję 
okręg znajdujący się w obszarze byłego województwa legnic-
kiego. W sejmiku pełnię funkcję przewodniczącego najwięk-
szego Klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, który liczy 
14 radnych. Jak wszyscy radni biorę również czynny udział  
w pracach komisji sejmikowych, jestem wiceprzewodniczą-
cym Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki 
oraz członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Komisji Rewizyjnej. Ponadto jestem przedstawicie-
lem Marszałka w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Legnicy oraz przedstawicielem Semiku w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu i w Regionalnej Radzie Ochrony Przy-
rody przy RDOŚ we Wrocławiu

czy zechciałby Pan opisać jak wygląda praca w Sejmiku? 
co należy do wyłącznej właściwości? jak często odbywają 
się sesje?
Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym Wojewódz-
twa. Do jego wyłącznych kompetencji należą m.in. uchwalanie 
lub przyjmowanie programów, opiniowanie projektów rozpo-
rządzeń lub uchwał i zarządzeń organów władzy publicznej, 
czy wybór, powoływanie i odwoływanie władz województwa. 
Dokładnie te kwestie reguluje Ustawa o samorządzie woje-
wództwa i nasz Statut. Przedmiotem działania Województwa 

jest wykonywanie zadańo charakterze wojewódzkim określo-
nych ustawami a także tworzenie warunków dla racjonalnego, 
harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego naszej 
dolnośląskiej wspólnoty.   Sejmik obraduje raz w miesiącu, 
jednak radni spotykają się częściej podczas prac w komisjach 
oraz na innych wydarzeniach realizowanych przez Urząd Mar-
szałkowski tj. np. misje gospodarcze czy grupy robocze i te-
matyczne.    

Proszę opisać jakie relacje panują wśród radnych Sejmi-
ku?
Przyznam, że zwykle relacje między radnymi utrzymywane na 
wysokim poziomie kultury. Skupiamy się na realizacji celów 
ważnych dla naszych wyborców. Z pewnością utrzymanie do-
brych relacji z radnymi i merytoryczne dyskusje umożliwiają 
lepszą jakość naszej pracy, przez co możemy być bardziej efek-
tywni w realizacji celów ważnych dla naszych małych ojczyzn.  

czy w pracy Sejmiku wyznaczone są priorytetowe działa-
nia?
Na pewno sformułowanie i zatwierdzenie budżetu jest takim 
priorytetem, bo to właśnie ten dokument jest zbiorem prio-
rytetów wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania. To 
tam odzwierciedlenie znajduje strategia województwa oraz 
priorytety poszczególnych regionów o których komunikują                      
w imieniu swoich wyborców ich radni. 
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www.radwanice.pl

czy zgadza Pan się ze stwierdzeniem, że „Samorząd jest 
wyzwaniem XXi wieku”? jeśli tak na czym w Pana uznaniu 
polega wyzwanie?

Tworzymy pewną wspólnotę, która właśnie poprzez samo-
rząd buduje siłę i potencjał naszej małej Ojczyzny. Poprzez sa-
morząd formujemy cele i strategie ich realizacji począwszy od 
gmin, poprzez powiaty z sejmikami włącznie. Samorządow-
cy są blisko swoich społeczności, co buduje niezwykłą więź, 
która ma ogromny wpływ na rozwój naszej ojczyzny. Myślę, 
że wyzwaniem dla samorządu w XXI wieku jest umiejętność 
funkcjonowania w niezwykle trudnych czasach, w jakich przy-
szło nam dziś żyć. Konflikt na Ukrainie i exodus uchodźców, 
pokazały niezwykle ważną rolę polskich samorządów, które 
w obliczu tak ogromnej tragedii potrafiły udzielić ogromnego 
wsparcia naszym sąsiadom licznie przybyłym do Polski.  Sa-
morząd to również dbanie o nasze najbliższe otoczenie - tu 
mamy ogromne sukcesy, ale i wyzwania, których nikt lepiej od 
samorządu nie zrealizuje. 
    
co według Pana w pracy Radnego Sejmiku daje najwięk-
szą satysfakcję?
Wszystkie ważne projekty, które dzięki Sejmikowi mogą być 
realizowane w naszych gminach czy powiatach stanowią dla 
mnie zawsze ogromną satysfakcję. Ostatnio np. dzięki takie-
mu wsparciu w naszej Gminie realizuje się termomodernizację 
szkoły. Dzięki środkom dystrybuowanym przez województwo 
buduje się drogi, sieci wodne i kanalizacyjne, żłobki czy inne 
elementy lokalnej infrastruktury. Satysfakcją jest również 
możliwość współpracy z ludźmi pełnymi pasji, jakimi niewąt-
pliwie są samorządowcy, których wspieramy w realizacji pro-
jektów ważnych dla ich mieszkańców. 

jakie działania w naszym regionie są dziś znaczące dla na-
szej przyszłości?
Zdrowie, infrastruktura, ochrona środowiska i rozwój gospo-
darczy na pewno są obszarami, o które należy zadbać przede 
wszystkim. Duży nacisk kładziemy na zapewnienie usług na 
wysokim poziomie w szpitalach wojewódzkich - zdrowie jest 
kluczowe dla naszej przyszłości. Jeszcze w tym roku planuje-
my rozpoczęcie budowy nowoczesnego szpitala Dolnośląskie-
go Centrum Onkologicznego we Wrocławiu. Inwestycja ta jest 
naszym priorytetem. Rozwój szybkiej i bezpiecznej kolei jest 
kolejnym wyzwaniem. Koleje Dolnośląskie są najszybciej roz-
wijającymi się kolejami regionalnymi w Polsce. Kwiecień br. 
obfitował niezwykle ważnymi dla naszego regonu rozstrzy-
gnięciami w obszarze rozwoju kolei - podpisaliśmy umowę 
na wykonanie dokumentacji przedprojektowej na realizację 
połączenia kolejowego Lubin-Polkowice-Głogów oraz roz-
strzygnięto rządowy program Kolej Plus, w którym zakwali-
fikowano nasz projekt polegający odtworzeniu połączenia 
kolejowego Legnica-Złotoryja-Jerzmanice Zdrój. Równolegle 
prowadzone będą przez nas prace dzięki którym Jerzmanice 
Zdrój połączone zostaną z Lwówkiem Śląskim. W naszym Po-
wiecie trwają natomiast prace budowlane w naszej sąsiedniej 
gminie – jeszcze w tym roku pociągiem dojedziemy do Chocia-
nowa. Przywracanie połączeń kolejowych w naszym regionie 
zawsze było moim priorytetem, który jest mocno wspierany 
przez naszych parlamentarzystów z marszałek Elżbietą Witek 
na czele i przez Zarząd województwa, któremu przewodni-
czy marszałek Cezar Przybylski. Oczywiście chciałbym, aby to 

działo się szybciej ale cieszę się, że od 2019r. udało się nam 
osiągnąć więcej niż przez ostatnie dekady w obszarze przy-
wracania połączeń kolejowych w naszej małej Ojczyźnie. 
Efektywna gospodarka odpadami to kolejny ważny obszar  
w którym można i trzeba jeszcze wiele zrobić. W kwietniu br. 
zorganizowałem wyjazd kilkudziesięciu przedstawicieli sa-
morządów i firm z naszego regionu do Konina, gdzie mieliśmy 
możliwość zobaczyć instalację termicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych (ITPOK) prowadzoną przez tamtejsze 
samorządy. Mieliśmy możliwość na własne oczy zobaczyć jak  
w poszanowaniu środowiska odzyskuje się energię elektrycz-
ną i ciepło z odpadów, dzięki czemu nie składuje się ich tam na 
cuchnące hałdy. Taki model pozwala także na znaczną obniżkę 
kosztów ponoszonych przez mieszkańców Konina za zagospo-
darowanie ich odpadów. Mam nadzieję, że dzięki poznawaniu 
dobrych praktyk w innych regionach, podobne rozwiązania 
powstaną również na Dolnym Śląsku, co powstrzyma wzrost 
opłat jakie ponosimy za odpady.   

jakie są prowadzone długoterminowe działania i czy są 
związane bezpośrednio z gminą Radwanice?
Najlepiej wie to nasz wójt Pan Paweł Piwko, którego zawsze 
staram się wspierać tak, jak tylko potrafię. Widzę, bowiem, że 
ma on bardzo dobrze zidentyfikowane potrzeby naszej Gminy 
i skutecznie realizuje wszystkie zamierzone cele. Z pewnością 
będę angażował się we wsparcie naszych Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Istotny-
mi obszarami będzie także wspieranie młodzieży w naszych 
szkołach poprzez umożliwianie uczestnictwa w realizowanych 
przez nas programach z zakresu edukacji ekologicznej.
Z pewnością pojawi się również wiele projektów ważnych dla 
naszych mieszkańców, w które będzie mógł zaangażować się 
samorząd wojewódzki, w czym zamierzam wspierać władze 
naszej gminy.   

czy zwracają się do Pana mieszkańcy z prośbą o pomoc 
lub o interwencję w danym temacie?
Sprawy, które mogą być wspierane przez Sejmik dotyczą 
przede wszystkim obszarów na styku samorządu lokalnego 
czy innych instytucji. Mieszkańcy naszej gminy mają napraw-
dę dobrą reprezentację w lokalnych samorządach. Wójt naszej 
gminy ma doskonałe rozeznanie w kwestiach potrzeb i oczeki-
wań jej mieszkańców. Ja natomiast staram się najlepiej jak tyl-
ko potrafię wspierać władze naszej gminy w realizacji spraw 
ważnych dla jej mieszkańców.

Jakie są Pana dalsze plany związane z Sejmikiem?
Bycie radnym Sejmiku to dla mnie ogromny honor i zaszczyt. 
Wybory to swego rodzaju weryfikacja, podczas której dokonu-
je się oceny zrealizowanych celów – ze swojej strony staram 
się należycie pełnić powierzoną mi służbę, odnośnie planów 
to raczej będzie decyzja wyborów a nie moja.   

Dziękuję Panu za rozmowę. Życzymy Panu dalszych suk-
cesów zawodowych, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
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  Paulina Banaszak  Renata Śmieszek- Zygerska

                                      PRogRam wSPÓŁPRacy gmiNy RaDwaNice 
                                                                                                                                   Z oRgaNiZacjami PoZaRZĄDowymi

  

www.radwanice.pl

11 października 2021 roku Rada gminy Radwanice 
uchwaliła „Program współpracy z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 
Program utworzony został w celu ułatwienia dialogu                    
i współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,  
a także określenia zasad, formy oraz priorytetowych obsza-
rów tej współpracy. Organizacje pozarządowe są ważnymi 
partnerami w działaniach samorządu gminnego na rzecz 
zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności. Działalność 
trzeciego sektora od lat kształtuje liderów społecznych oraz 
aktywizuje i pobudza do działania lokalną społeczność, co 
przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego          
i demokracji lokalnej. Oczekiwanym rezultatem realizacji Pro-
gramu jest lepsze wykonanie zadań ustawowo powierzonych 
gminie, a tym samym efektywniejsze zaspokojenie potrzeb 
lokalnej społeczności. W marcu bieżącego roku ze wsparcia 
w ramach Programu Współpracy skorzystała :
„1 gromada Zuchowa odważne Słoniki”, hufiec ZhP gło-
gów. Dotacja jaką otrzymali w kwocie 1 500 zł, została prze-
znaczona na wyjazd do Transgranicznego Centrum Turystyki 
Aktywnej w Sobieszowie. Zadaniem było objętych 26 zuchów  
z Gminy Radwanice. Celami wydarzenia było upowszech-
nianie kultury fizycznej, integracja zuchów Chorągwi Dolno-
śląskiej, zachęcanie dzieci do czytania książek, promowanie 
kreatywności oraz kreatywnego myślenia wśród zuchów, 
rozwijanie sprawności fizycznej, przełamywanie barier 
konane zadania. Dotacje udzielane w ramach Programu

Współpracy również zostały przydzielone na zajęcia Nordic 
walking  w  kwocie 15 000zł, które będą organizowane 
przez Stowarzyszenie Aktywni Zagłębia Miedziowego. Cykl za-
jęć będzie odbywał się od końca kwietnia br. do końca czerwca, 
dwa razy w tygodniu oraz raz w tygodniu od 1 lipca 2022 roku 
do 31 sierpnia br. na terenie Gminy Radwanice. Treningi będą 
prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Z gru-
py uczestników będzie wyłonionych 12 reprezentantów Gmi-
ny Radwanice, którzy będą mieli możliwość wzięcia udziału  
w Mistrzostwach Świata w Nordic Walking w Jakuszycach. 
Program swoim zakresem także obejmować będzie zadanie 
polegające na organizacji i prowadzeniu zajęć w dyscyplinie 
kolarstwo MTB. Na ten cel przekazano 17 000 zł. To za-
danie powierzone zostanie lokalnemu Stowarzyszeniu ak-
tywiści Społecznej integracji „bez balastu”, które od wielu 
lat funkcjonuje na terenie Gminy Radwanice. Działania ww. 
zakresie będą obejmować dzieci, młodzież oraz osoby do-
rosłe zamieszkujące naszą gminę. Przewidziane są treningi  
w ramach szkółki kolarskiej oraz starty w zawodach sporto-
wych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólno-
polskim, a także udział w Lidze Szkółek Kolarskich.    Z dotacji 
skorzystało również Stowarzyszenie Radwanicki Klub Senio-
ra „oPtymiŚci”. W ramach programu współpracy gminy na 
realizację zadania publicznego otrzymali 2 000 zł. Działania 
jakie będzie podejmować stowarzyszenie, realizowane będą 
w obszarze wsparcia działań integrujących i aktywizujących 
lokalne społeczności poprzez włączenie w kampanie zdro-
wotne oraz promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia.

URZĄD

Hufiec ZHP Głogów Zuchowe UOdważne Słoniki
Aktywiści Społecznej Integracji Bez Balastu

Stowarzyszenie aktywni Zagłębia miedziowego 
Zajęcia Nordic walking

Stowarzyszenie Radwanicki Klub Seniora Optymiści
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granty to bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla wielu in-
stytucji, stowarzyszeń, niezależnych działaczy, czy też 
organizacji. choć nie zawsze łatwo jest je otrzymać to 
warto próbować i startować w konkursach  z myślą o 
realizacji swoich ciekawych inicjatyw. Przemyślanie na-
pisany projekt to szansa to pełen sukces i realizację wy-
marzonych koncepcji. 

Zacznijmy od  krótkiego wyjaśnienia- czym właściwie są 
granty ? Grant – wsparcie finansowe lub pozafinansowe 
dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację 
określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego 
lub społecznego), które najczęściej jest przyznawane przez 
państwo, uczelnie wyższe, związki wyznaniowe, rozmaite 
fundacje, stowarzyszenia.Jeśli zatem masz pomysły, jesteś 
członkiem organizacji, fundacji, stowarzyszenia, kgw… lub 
po prostu pracownikiem szkoły, instytucji kultury itp. Oraz 
masz ciekawe pomysły nie zastanawiaj się. Przedstaw swój 
projekt osobą decyzyjnym w swojej jednostce i zacznij dzia-
łać!Bardzo przydatną stroną jest www.granty.pl. To zbiór ak-
tualnych konkursów z różnych źródeł. Warto ją codziennie 
śledzić, aby być na bieżąco ze wszystkimi propozycjami. 
Jako Urząd Gminy umieszczamy również informacje o naj-
ciekawszych projektach na naszej stronie internetowej                                     
w zakładce konkursy, na Facebooku gminnym oraz poprzez 
aplikację blisko. W ten sposób staramy się informować                         
o wszystkich możliwościach pozyskiwania dofinansowania 
na wybrane działania.Służymy również pomocą podczas 
wypełniania wniosków( urząd gminy, pokój nr.7) Pierwsze 
kroki nie raz wydają się dość ciężkie, dlatego staramy się aby 
wszystkie organizacje, które potrzebują pomocy uzyskały ją 
i z uśmiechem na twarzy złożyły swoje pierwsze projekty.

Poniżej lista kilku aktualnych konkursów grantowych 

1 tU mieSZkam, tU ZmieNiam eko- 
Grant oferowany przez Fundację Santan-
der Bank Polska S. A.  Wnioski o granty 
w wysokości 10.000 zł mogą składać 
instytucje i organizacje społeczne nie 
działające dla osiągnięcia zysku, posia-
dające zdolność prawną i funkcjonują-
ce od co najmniej 2 lat (fundacje, stowarzyszenia, szkoły, 
przedszkola, gminy, domy kultury, parafie, koła gospodyń 
wiejskich, jednostki ochotniczej straży pożarnej).Dofinanso-
wanie można przeznaczyć na realizację inicjatyw ekologicz-
nych mających na celu aranżację przestrzeni lokalnej m.in. 
poprzez nasadzenie roślin i drzew.Każdy projekt musi być 
realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo stworzone lub 
zrewitalizowane przyjazne miejsce ma być przeznaczone dla 
dzieci i młodzieży. Ostateczny termin składania wniosków 
upływa 23 maja 2022 r. Więcej informacji:
https://fundacja.santander.pl/tu-mieszkam-tu-zmie-
niam/.

2. XV edycja programu Fundacji bgk „Na dobry począ-
tek!”
Program przewiduje dofinan-
sowanie nowatorskich projek-
tów stymulujących rozwój dzieci  
w wieku od 3 do  
9 lat uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej 
do kwoty 15.000.00. Wnioski o dofinansowanie mogą skła-
dać organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), 
biblioteki publiczne, domy kultury oraz jednostki samorzą-
du terytorialnego.Termin składania wniosków mija 31 maja 
2022 r. Dofinansowanie może być przeznaczone między in-
nymi na przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla 
dzieci w wieku 2-9 lat, zakup pomocy dydaktycznych, zakup 
sprzętu wyposażenia związanego z realizacją projektu, do-
skonalenie warsztatu pracy nauczycieli/ edukatorów w ra-
mach tematyki realizowanego projektu.Więcej informacji na 
stronie internetowej fundacji BGK.
https://www.fundacja.bgk.pl/program/na-dobry-po-
czatek/Źródło https://pl.wikipedia.org/wiki/grant

3. Działaj lokalnie 

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi co najmniej 
78.000,00zł W konkursie mogą wziąć udział te organizacje 
i instytucje oraz grupy, które spełniają warunki regulamino-
we oraz:
▶️ mają siedzibę w gminach: Brzeźnica, Kożuchów, Niegosła-
wice, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Polkowice, Radwa-
nice, Żukowice, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa,
▶️ planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jed-
nej z wymienionych gmin. W bieżącym konkursie „Działaj 
Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpra-
cę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą po-
budzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia jak 
również wpływają na przeciwdziałanie negatywnym skut-
kom epidemii. W rezultacie podejmowane działania mają 
przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecz-
nego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach po-
zarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują 
wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W 2022 roku uruchomiona została także ścieżka specjalna 
– „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – oznacza to, że  
w lokalnych konkursach grantowych dotacje będą mogły być 
również przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych na 
rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Termin składania wniosków: 5 maja – 5 czerwca 2022r.
O szczegółach konkursu przeczytać można na stronie:
http://dzialajlokalnie.wzgorzadalkowskie.pl/startuje-
my.../
Możliwości zdobycia dofinansowania jest wiele. Staramy 
się śledzić wszystkie propozycje i informować Państwa  
o tych najciekawszych. W maju rozpocznie się również na-
bór wniosków do konkursu działaj lokalnie. Zachęcamy do 
sprawdzania zakładki konkursy na naszej stronie interneto-
wej -www.radwanice.pl  tam w zakładce konkursy zawsze 
są informacje między innymi  o trwających konkursach gran-
towych. 
 

GranTy DlaczeGo warTo skłaDać wnioski?
GDzie szukać ciekawych proGraMów?
  Paulina Banaszak

www.radwanice.pl

URZĄD



BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

28  

koNkURSy oRgaNiZowaNe PRZeZ gmiNĘ 

Z ogromną przyjemnością staramy się organizować dla Pań-
stwa wszelkie konkursy. W tym roku mamy już za sobą kon-
kurs z okazji dnia kobiet, w którym do wygrania były 3 vo-
uchery do wykorzystania w salonie kosmetycznym. Ponadto 
na konkursie facebookowym rozdaliśmy trzy Monografie Gmi-
ny Radwanice. Jeśli mowa o konkursach to wspomnieć należy 
również nasz cykliczny konkurs krzyżówkowy znajdujący się 
w każdym numerze Biuletynu Gminy Radwanice, gdzie zawsze 
mamy przygotowane atrakcyjne nagrody niespodzianki. Przed 
nami jednak jeszcze wiele ciekawych konkursów. Już w maju 
rozpoczną się dwa- fotograficzny oraz plastyczny. Konkurs pla-
styczny pt. „Mój wymarzony dzień dziecka w Gminie Radwa-
nice” skierowany jest do wszyskich dzieci w wieku przed-
szkolnym oraz uczęszczającym do szkoły podstawowej, które 
mieszkają w Gminie Radwanice. Wyniki konkursu nastąpią 
4 czerwca podczas gminnego Dnia Dziecka. 

Konkurs fotograficzny pt. „Gmina Radwanice w obiektywie” 
skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Aby wziąć 
udział w tym konkursie nie trzeba być zameldowanym w Gmi-
nie Radwanice. Wyniki konkursu nastąpią podczas 24 czerw-
ca na Dniach Radwanic. Z wykonanych zdjęć utworzymy mini 
galerię, która zaprezentowana zostania podczas wydarzenia. 
Regulaminy konkursów oraz wszelkie informacje dostępne     
są na naszej stronie internetowej www.radwanice.pl, w biurze 
obsługi klienta Urzędu Gminy Radwanice, lub pod numerem 
telefonu: 76 759 20 19.
Na tym jednak nie koniec. Planujemy dla Państwa wiele innych 
konkursów, które odbędą się między innymi na Rodzinnym 
Rajdzie Rowerowym, Dniach Radwanic czy też Dożynkach. 
Do wygrania będą jak zawsze atrakcyjne nagrody. Aby być na 
bieżąco zachęcamy do śledzenia zakładki konkursy na  naszej 
stronie internetowej www.radwanice.pl. 

Nowy PoRtal iNteReNtowy gmiNy 
  Paulina Banaszak  Paulina Banaszak

  Paulina Banaszak

URZĄD
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Nowy PoRtal iNteReNtowy gmiNy 
  Paulina Banaszak

Niezmiernie miło jest nam poinformować o uruchomie-
niu nowej odsłony strony  interentowej Gminy Radwanice  
www.radwanice.pl.  Serwis został zmodyfikowany zarówno 
pod względem wizualnym jak i funkcjonalnym. Nowa stro-
na  zaplanowana została tak, aby nawigacja  była łatwiejsza 
i bardziej przejrzysta Dodano również nowe zakładki, jak 
np. Promocja Gminy, gdzie  będziemy pisć między innymi                                     
o talentach i pasjach naszych mieszkańców. Na stronie 
umieszczamy również na bieżąco wszelkie komunikaty, 
aktualnosci i informacje o wydarzeniach.  Zachęcamy za-
tem do jej czynnego śledzenia.  Mamy nadzieję, że nowa szata 
graficzna oraz sposób prezentowania treści spełni Państwa 
oczekiwania. Strona jest oczywiście w pełni responsywna-  
co oznacza, że działa tak samo na laptopie, telefonie czy tez 
tablecie. Zawartość strony będzie sukcesywnie uzupełniana  
i aktualizowana. Prosimy również  o cenne uwagi, sugestie, 
które są dla nas niezwykle pomocne w ciągłym dążeniu do 
poprawy jakości umieszczanych na stronie informacji. Uwagi 
można nadsyłać na adres: promocja@radwanice.pl.

Żywa Flaga w RaDwaNicach
  Paulina Banaszak

02 maja wypada Święto Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej, który stanowi rodzaj hołdu dla 
jednego z najważniejszych symboli narodo-
wych.

Dzięki inicjatywie Goku w Radwanicach mogli-
śmy razem z mieszkańcami świętować ten nie-
zywkły dzień. Mieszkańcy Gminy Radwanice 
tłumnie przybyli na plac przed urzędem gminy, 
gdzie wspólnie nasadzili żywą flagę kwietną         
w barwach narodowych. Nie zabrakło dzielnych 
przedszkolaków i straszych dzieci, które z zapa-
łem zaangażowały się w tworzenie flagi. Każdy 
uczestnik złożył swój podpis na pamiątkowej 
tablicy, która stoi tuż przy nasadzonej fladze. 
Mamy cudowną pamiątkę na lata.

URZĄD

zachęcamy do 
obserwowania nowego 
portalu internetowego 
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                                        NieZNaNe ZwieRZĘta w gmiNie RaDwaNice
  Anna Harendarz

A jak śpią jerzyki? Też w powietrzu! Urządzają sobie krótkie 
drzemki, zwisając w powietrzu pod wiatr, na wysokości nawet 
3 tysięcy metrów. Są też rekordzistami  w innych kategoriach 
wśród ptaków: najkrótszy dziób – 10 mm, najkrótsze nogi – 
10 mm! Jerzyki uważa się za najszybciej latające ptaki, szcze-
gólnie bijące rekordy w przelotach długodystansowych. W po-
goni za zdobyczą potrafią rozpędzić się w locie do prędkości 
200 km/h. Z wyglądu przypominają jaskółki. Jednak w przeci-
wieństwie do nich, jerzyki mają jednolicie ciemne ubarwienie,            
a w locie często szybują i szybko uderzają skrzydłami, nie zgi-
nając ich. Jaskółki natomiast mają jasne fragmenty upierzenia, 
a w locie szybko trzepoczą skrzydłami. Długość ciała jerzyka 
osiąga około 19 centymetrów. Rozpiętość skrzydeł dochodzi 
do 40 cm. Zdrowy, w pełni sił dorosły osobnik waży 40-50 gra-
mów. Charakterystyczną cechą jerzyka, wyróżniającą go na tle 
innych, jest budowa nóg. Większość ptaków ma skierowane 
dwa lub trzy palce do przodu, a pozostałe dwa lub jeden do 
tyłu. Jego budowa anatomiczna została przystosowana do ży-
cia w górskich warunkach, dlatego też wszystkie cztery palce 
ma skierowane do przodu. Dzięki temu może przywierać do 
pionowych ścian i podczas wielu różnych zjawisk pogodowych 
stabilnie się na tych powierzchniach utrzymywać. Jerzyki naj-
częściej żyją w dużych miastach, jednak ich populacja syste-
matycznie maleje. Jest to efekt termomodernizacji budynków, 
podczas którejzamurowywane są szczeliny stanowiące gniaz-
da ptaków. 

Aby nie szkodzić jerzykom, przed termomodernizacją należy 
upewnić się, czy na budynku nie ma ich gniazd, a w przypad-
ku ich występowania, ocieplenie budynku odłożyć do połowy 
sierpnia, gdy ptaki wylecą na zimowisko do Afryki. Jerzykom 
można też pomóc montując dla nich budki. Tym niewielkim 
nakładem kosztów można znacząco pomóc w zwiększeniu po-
pulacji naszych małych przyjaciół. My natomiast zyskujemy 
latem wolność od dokuczliwych much i komarów. 
Pamiętajmy, że obecność tych ptaków przynosi nam ogromną 
korzyść!

jerzyk rekorDzisTa, kTóry wiĘkszą czĘŚć Życia spĘDza w powieTrzu!

Już niedługo, bo pod koniec kwietnia 
lub w pierwszych dniach maja z dalekiej 
Afryki do Polski przylecą jerzyki – ptaki 
podobne do jaskółek. Wypatrywać ich 
możemy wysoko nad naszymi głowami, 
ponieważ większą część życia JERZYK 
ZWYCZAJNY (Apus apus) spędza w po-
wietrzu, gdzie pije krople deszczu, od-
żywia się, kopuluje i zbiera materiał na 
gniazdo. Ląduje jedynie po to, by zbudo-
wać gniazdo i wykarmić pisklęta. Ptaki 
te mogą znajdować się w powietrzu na-
wet przez 2-3 lata, a żyją do 20 lat!  
Jerzyki to niepozorne, lecz bardzo poży-
teczne ptaki. Ich dieta jest największym 
sprzymierzeńcem człowieka. Jerzyk 
zdobywa pokarm wyłącznie w locie, 
łowiąc owady m.in. drobne chrząsz-
cze, muchy, komary, bąki, małe motyle 
oraz pająki. Jerzyki potrafią znacząco 
ograniczyć populację uciążliwych dla 
człowieka owadów. Osoby mieszkające                    
w pobliżu ich gniazd na ogół nie narze-
kają na komary. 

www.radwanice.pl

ciekawoStki
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Aplikacja blisko 
   Bądź bliŻej lokalnych informacji 

mieszkańcy gminy Radwanice są na bieżąco informowani 
o różnych wydarzeniach  przez Urząd gminy Radwanice 
za pomocą nowoczesnej aplikacji blisko, z której korzysta 
już ponad sześćset polskich samorządów.

Ważne jest to, że użytkownicy aplikacji nie muszą nieustannie 
sprawdzać czy są nowe komunikaty- aplikacja  blisko na bie-
żąco informuje o otrzymaniu wiadomości – działa to na takiej 
samej zasadzie jak komunikat sms. 

Zależy nam, aby mieli Państwo dostęp do najważniejszych 
wiadomości dotyczących naszej gminy w sposób szybki i bez-
pieczny. Aplikacja BLISKO jest na to znakomitym rozwiąza-
niem . 
Poniżej przedstawiony został sposób instalowania narzędzia 
na telefony komórkowe. Jeśli jednak ktoś z Państwa będzie 
potrzebował pomocy zapraszamy serdecznie do Urzędu Gmi-
ny do pokoju nr. 7, w godzinach pracy urzędu. - chętnie pomo-
żemy i pokażemy jak działa aplikacja. 

  Paulina Banaszak 

www.radwanice.pl

bĄDŹ bliŻej iNFoRmacjiciekawoStki
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             mikRoPRZeDSiĘbioRStwa
 Z teReNU gmiNy RaDwaNice

Pani agnieszka mi-
koś od 1 września 
2005 roku prowadzi  
w Radwanicach szko-
łę językową „School 
of english”,      w której 
jest anglistką. 
Na potrzebę stwo-
rzenia klasy lekcyj-
nej Pani Agnieszka 
przekształciła garaż. 
Stopniowo zaintereso-
wanie lekcjami języka 
angielskiego wzrastało 
i nastała potrzeba, by 
zwiększyć bazę lokalo-
wą. Wówczas w 2013 r.

  Renata Śmieszek - Zygnerska

Pragniemy przedsta-
wić Państwu naszą 
mieszkankę, która 
specjalizuje się w roz-
wijaniu, utrzymywa-
niu, przywracaniu 
maksymalnej spraw-
ności oraz poprawy 
funkcjonowania na-
szych ciał- panią jolan-
tę maciejewską 
Przygoda pani Jolanty  
z fizjoterapią i gimnasty-
ką korekcyjną rozpoczę-
ła się: „po ukończeniu 
studiów na kierunku 
fizjoterapia w 2007 r. 
otworzyłam swój pierw-

szy gabinet w jednej z głogowskich przychodni. W miarę 
upływu czasu pojawiało się co raz więcej pacjentów w wieku 
szkolnym i przedszkolnym. Wiedza zdobyta na studiach nie 
wnosiła zbyt wiele w temacie wad postawy i skolioz. Posta-
nowiłam rozpocząć studia podyplomowe z gimnastyki ko-
rekcyjnej.” Pani Jola w zawodzie pracuje od 12 lat. Pacjenci, 
którzy przychodzą do gabinetu pani Joli mają różne dolegli-
wości „jeśli chodzi o dzieci to wady postawy ( stopy płasko 
- koślawe, kolana koślawe, skoliozy, wady klatki piersiowej 
oraz dziecięce martwice kości). Dorośli trafiają zazwyczaj 

z bólem w obrębie kręgosłupa (rwa kulszowa, dyskopatia), 
po wypadkach komunikacyjnych, udarach mózgu, kontuzjach 
sportowych”. Mieszkanka Radwanic nie prowadzi tylko zajęć 
z gimnastyki korekcyjnej: „gimnastyka korekcyjna to zaled-
wie 10 procent mojej pracy. W mojej codziennej gabinetowej 
pracy stosuje wiele metod i terapii - terapia manualna w tym 
manipulacje kręgosłupa - potocznie nazywane przez pacjen-
tów „nastawianiem”, suche igłowanie, kinezjotaping, masaż 
tkanek głębokich, terapia powięzi, wykonuje też indywidu-
alne wkładki ortopedyczne”. Pani Jola o swoich sukcesach 
opowiada następująco: „moim największym sukcesem jest 
każdy pacjent, któremu udaje mi się pomóc. Ogromną satys-
fakcję odczuwam także, gdy wypuszczam spod mojej opieki 
dziecko, które trafiło z wadą postawy. Zawód fizjoterapeu-
ty  wymaga wielu poświeceń ale po wielekroć wynagradza 
wdzięcznością pacjentów”. Największą trudnością w tym za-
wodzie dla pani jest: „pacjenci bardzo otwierają się przede 
mną, zwierzają się ze swoich problemów, Zawsze staram się 
ich wysłuchać i podnieść na duchu, służyć dobrą radą. Ale po 
zamknięciu drzwi gabinetu nie łatwo odciąć się od emocji, nie 
myśleć o tym czego się wysłuchało. To obciążenie emocjonal-
ne jest jedną z trudniejszych części tego zawodu.”  Pani Jola 
nie kończy swojego rozwoju zawodowego. Ma dalsze plany 
na przyszłość, a są nimi: „specjalistyczne szkolenia, najbliższe 
we wrześniu z anatomii sekcyjnej”. 
Dziękujemy Pani za wypowiedź, jednocześnie życzymy 
spełnienia zawodowego i wielu uśmiechniętych i zado-
wolonych pacjentów.

padła decyzja o wybudowaniu szkoły obok domu Pani 
Agnieszki. Pomysł na taką działalność zrodził się: „w liceum, 
konkretnie w drugiej klasie podczas lekcji przedsiębiorczości. 
Mieliśmy półroczny projekt do wykonania, stworzyć biznes 
plan swojej przyszłej firmy”. Pani Agnieszka w tamtym czasie 
nie zastanawiała się długo nad pomysłem, ponieważ: „zawsze 
uwielbiałam język angielski, uwielbiałam się go uczyć i do-
brze mi to wychodziło.” Pani Agnieszka pracuje w małych gru-
pach: „kiedyś sobie postanowiłam, że będą to czteroosobowe 
grupy, kameralnie ma być i tak żebym mogła poświęcić swój 
czas maksymalnie czterem osobom w grupie”. Na zajęcia an-
gielskiego uczęszczają już dzieci trzyletnie: „słodkie, cudowne 
uczennice”, po uczniów szkoły podstawowej oraz średniej

również maturzyści i studenci oraz słuchacze w wieku śred-
nim. W szkole prowadzone są także zajęcia indywidualne: 
„choć pula tych godzin jest naprawdę bardzo ograniczona”. 
Anglistka praktykuje swoją ulubiona metodę nauczania jaką 
jest metoda komunikatywna. Największe trudności jakie pani 
Agnieszka napotyka w swojej pracy to wśród dzieci problemy 
logopedyczne oraz nieśmiałość, która dotyczy różnych grup 
wiekowych. Bardzo chętne do nauki języka są dzieci przed-
szkolne i wczesnoszkolne. Do pani Agnieszki również trafiają 
osoby z barierą językową. Co specjalistka radzi w tej sytuacji? 
„radzę, aby takie osoby zmieniły swoje nastawienie. Osobiście 
uważam, że nie ma czegoś takiego jak totalny brak talentu do 
języków. Trzeba utrwalać pozytywne wzorce i świadomie do-
bierać słowa. Trzeba wyeliminować negatywne przekonania. 
.Anglistka twierdzi, że należy przełamywać swoje blokady, ba-
riery oraz swoją niską samoocenę. Jest to temat, który bardzo 
intryguje panią Agnieszkę do tego stopnia, że stworzyła ebo-
oka pt. „Karty mocy – 30 afirmacji wspierających naukę języka 
angielskiego”, który można pobrać bezpłatnie ze strony www.
agnieszkamikos.pl. Praca z dziećmi sprawia bohaterce wywia-
du największą przyjemność: „to mi pozwala nie zapomnieć, że 
sama jestem dzieckiem, że mam coś w sobie 
z dziecka” Pani Agnieszka tworzy wiele pomocy dydaktycz-
nych dla dzieci oraz jest twórcą gier językowych i książeczek 
dla dzieci, a także kursu językowego pt. „Na walizkach”. Dużym 
osiągnięciem właścicielki szkoły językowej jest ukończenie 
szkoły Boba Proctora programu „Thinking into results” ame-
rykańskiego Instytutu Proctor & Gallagher. Anglistka ma wiele 
pomysłów do zrealizowania i stara się sukcesywnie dążyć do 
celu.                                                     Życzymy realizacji marzeń

  gmiNa to...lUDZie

www.radwanice.pl
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KUCHENNE REWOLUCJE u PaNi wioletty              z cyklu:
Pasje Naszych Mieszkańców

Pani wioletta Pastyrczyk to pełna 
energii uśmiechnięta kobieta, któ-
ra uwielbia gotować. wchodząc do 
jej kuchni można poczuć zapach 
świeżych ziół i unoszącego się 
aromatu przygotowywanych po-
traw. Sam zapach to już prawdziwa 
uczta. Faktem jest też to, że pasja 
Pani wioletty to prawdziwe kuli-
narne dzieło sztuki. miałam okazję 
spróbować niepowtarzalnego sma-
ku kremu z pieczarek ( przepis na 
stronie nr. 56 biuletynu),tradycyj-
nych placków ziemniaczanych oraz 
eklerków.  
i powiem szczerze: lepszych ni-
gdzie nie jadłam….

inspiracje od Pani wioli znaleźć 
można na prowadzonym przez nią 
blogu kulinarnym na instagramie
#domowebistro

  Paulina Banaszak 

Skąd wzięła się u Pani pasja do gotowania?
Na wstępie chciałabym powiedzieć, że po ślubie gotować nie 
umiałam. Zaczęło się od zrobienia niewinnego kursu oko-
ło 20 lat temu, który prowadziła Pani Wanda Żuchowska.                            
Po tym kursie pojawił się mały zalążek związany z gotowa-
niem dlatego próbowałam swoich sił w konkursach kulinar-
nych organizowanych przez Panią Wandę. Zdobyty warsz-
tat rozwijałam przyrządzając obiady i przeróżne potrawy  
w domu. Pracowałam również w restauracjach co też przy-
czyniło się do zdobycia nowych umiejętności. Jednak dopiero 
w momencie wzrostu popularności internetu, oraz gastrono-
micznych programów telewizyjnych moja pasja się rozwinęła. 
Zaczęłam oglądać przeróżne programy kulinarne jak np. Ma-
strechef, które zaczęły mnie inspirować. I tak zostało do dnia 
dzismjieszego. Dla mnie gotowanie to teraz sam relaks. 
może sprobowałaby Pani swoich sił w jednym z takich 
programów kulinarnych ?
Nie, boję się stresu, który się z tym wiąże. 

to prawda stres na pewno towarzyszy takim programom, 
ale powiem szczerze jak dla mnie miałaby Pani miejsce 
na podium już po pierwszej przyrządzonej potrawie.

w której dziedzinie czuje się Pani lepiej? w gotowaniu 
czy pieczeniu?
Choć lubię przyrządzać ciasta i różnego rodzaju desery to 
zdecydowanie gotowanie. 
jaką kuchnię Pani najbardziej lubi?
Oczywiście kuchnię tradycyjną. U mnie nie ma i nie będzie 
termomixa . Nie potrzeba mi już oszczędności czasu. Gotowa-
nie tradycyjne to sama przyjemność.  Lubię również smako-
wać, mieszać potrawy, dodawać czegoś nowego. 

Nie chcę  trzymać się sztywno przepisu. Lubię dodawać przy-
prawy i pomysły od siebie. Zresztą chyba nigdy nie trzyma-
łam się rzdanego przepisu jak go napisano. Zawsze musiałam 
dodadc cos od siebie. 
Jakie są Pani Ulubione przyprawy w kuchni?
Często używam carry, pieprz,  jałowiec, cząber tak zwany 
przyprawy „na dziko”, ponieważ mąż jest myśliwym i często 
przyrządzam dziczyznę. Jeśli miałabym wymienić przyprawę, 
której nie lubię to zdecydowanie kumin. 
czy ma Pani swoje autorskie danie?
Znajdzie sie kilka, ale na pewno mogę pochwalic się swoją 
autorską zalewą do kotletów. Długo nad nia pracowałam., do-
szłam jednak do perfekcji i wszytskie moje modyfikacje stwo-
rzyły dla mnie przepis idealny.
Prowadzi Pani swojego bloga?
Tak, prowadzę swojego bloga kulinarnego na instagramie,      
który nazywa się #domowebistro od około 2 lat Jestem bar-
dzo z niego dumna bo po woli zaczyna cieszyć się co raz więk-
szym powodzeniem.
Zdarza się, że jest odwiedzany przez znane osobistości               
ze świata gastronomi. Dostaję polubienia od Gai Kuroń oraz 
Jakuba Kuroń. Ostatnio widziałam nawet,że zajrzał do mnie  
Pan  Grzegorz Zawierucha, który wygrał 8 edycję Masterchefa.
Blog to dla mnie też może trochę rywalizacja… Chciałam być 
zauważona i dlatego tak bardzo staram się, żeby moje potra-
wy wyglądały oryginalnie. Może przez to, że drugą moją pasją 
jest rękodzieło to przeniosłam trochę ten estetyczny wygląd 
na dania, które przygotowuje. 
Blog Pani Wiolety jest bardzo kolorowy, potrawy wyglądają 
niezwykle i zapewniam smakują także wyjątkowo. Na pewno 
zanjdziecie Państwo w nim ogrom inspiracji!
           https://instagram.com/domowebistro/
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sukcesy naszych Mieszkańców 

Maratona di Roma 

co spowodowało, że zdecydowałeś się 
na udział w maratonie? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie trze-
ba wrócić do źródła. Grałem 19 lat  
w piłkę nożną w Zadzior Buczyna gdzie  
w pewnym momencie trzeba było zro-
bić miejsce młodszym zawodnikom po-
dziękowałem za grę i zastanawiając się 
co mogę sportowo robić dalej po prostu 
zacząłem biegać. Poznałem środowisko 
biegaczy i kolarzy ….zaiskrzyło. Ma-
jąc już zalążek decyzji szybko usnułem 
plany Co i Gdzie chcę robić więc z tego 
właśnie planu powstała wizja biega-
nia półmaratonów po całej Polsce wraz  
z górskimi biegami, które są bardzo wy-
magające fizycznie. Zdecydowałem się 
na bieganie Maratonów w wyniku kilku 
czynników, którym najfajniejszym jest 
Cel jaki sobie postawiłem. Chcę przebiec 
do emerytury maratony we Wszystkich 
stolicach Europy wraz z kilkunastoma 
największymi miastami na świecie jak 
np. Nowy Jork, Miami, Szanghaj, Tokio, 
Porto i inne. Rozpoczynając ta „przygo-
dę” wybrałem nadzwyczaj ekstremalny 
maraton jakim był „Baikal Ice Marathon” 
czyli maraton, który biegłem po zamar-
zniętej tafli najgłębszego zbiornika na 
świecie jakim jest Jezioro Bajkał na Sy-
berii. Biegnąc pod nogami miałem 1620 
metrów głębokości do dna, moje myśli 

były dziwne Mając już za sobą pierw-
szy start na dystansie maratońskich 42 
kilometrów zrobiłem listę Stolic Europy  
z ich maratonami i terminami co pozwo-
liło mi na sporządzenie „grafiku” star-
tów na najbliższe 3 lata i tym samym 
mówiąc „Hej Przygodo” wylądowaliśmy 
na starcie maratonu w „Wiecznym mie-
ście” Rzymie stolicy Włoch. 
jak długo trwały przygotowania?
Jakoś specjalnie nie przygotowywa-
łem się do startu w Rzymie ponieważ 
sport uprawiam całe życie- 19lat gry w 
 piłkę zbudowało u mnie siłę fizyczna 
i kondycję co w późniejszym połączeniu  
z „kulturą” i techniką biegów pozwoliło 
mi na poznanie swoich możliwości i tego 
co mówi do mnie moje ciało. Na pewno 
przed startami na dystansie maratonu 
trzeba potrenować tzw długie wybie-
gania na 30 kilometrów, aby dobrze po-
rozmawiać z swoim ciałem i umysłem 
bo potrafi płatać figle. Do tego dobre  
i zdrowe odżywianie prosto z domowe-
go i teściowej ogródka i mamy gotowy 
zestaw na Start .

co czułeś po dotarciu na metę w Rzy-
mie? 
Gdy dotarłem na metę Maratona  
di Roma czułem, że jestem jak rzymski 
Bóg, jak rzymski Legionista przepełnio-

ny radością i dumą, że to zrobiłem, że 
dotarłem cało i zdrowo na metę. To był 
bardzo trudny i wymagający maraton, 
liczne wzniesienia na trasie i wysoka 
24 stopnie temperatura nie sprzyjają 
na podejmowanie takich wyzwań, a jed-
nak słuchałem tego co mówiło do mnie 
ciało i udało się. Przebiegłem linię mety 
w Rzymie i się poryczałem jak dziecko. 
Emocje były ogromne, a widok rzym-
skiego Koloseum gdzie była meta biegu 
wzbudził we mnie wojownika co pozwo-
liło na wykrzesanie dodatkowych sił by 
wbiec triumfalnie na metę. 
czy planujesz kolejne maratony? 
Tak, oczywiście. Jak już wcześniej wspo-
mniałem „Hej przygodo” ruszamy na 
podbój maratonów we wszystkich stoli-
cach Europy i większych miast na świe-
cie. Kolejnym przystankiem na Mapie 
jest stolica Polski, Warszawa wzywa 
mnie na start 25go września,gdzie na-
stępnie w listopadzie atakujemy trasę 
Filipidesa – greckiego wojownika, czyli 
Maraton Ateny.

„chcę  dodać od siebie, 
że nie biegam na czas. chcę mieć 
po prostu czas na bieganie, chociaż zawsze włącza się 
we mnie wola walki o coraz to lepsze wyniki. 
miejmy też świadomość, że mistrzem świata nie będę, 
ale robię to co kocham 
i z bardzo pozytywnymi ludźmi.”     

Polecam wszystkim.”

pozdrawiam wszystkich mieszkań-
ców gminy radwanice i zachęcam 

do aktywności fizycznej, 
w zdrowym ciele zdrowy duch. 

„bez balastu active Team” on Tour.
Oskar Szkudło

i udział Oskara Szkudło

  Paulina Banaszak 

jako grupa działania stowarzyszenie „bez balastu” zaj-
mują się aktywizowaniem lokalnych społeczności 
do wspólnego podejmowania wyzwań po przez organi-
zacje lub udział w aktywnościach sportowych. ten rok 
aktywiści z „bez balastu” zaczęli z przytupem gdzie 
wzięli udział w zawodach sportowych biegowych i ko-
larstwa mtb. Zaczynając od biegowych wyzwań to na-
leży wspomnieć udział mieszkańca naszej gminy oska-
ra Szkudło w maratonie ulicznym „maratona di Roma”, 
który przy wsparciu rodziny i przyjaciół zmierzył się 
pierwszy raz w życiu z dystansem maratonu w jego 
ulicznym wydaniu. 

www.radwanice.pl

  Paulina Banaszak



35  

BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

i udział Oskara Szkudło

CIEKAWE MIEJSCA W GMINIE RADWANICE
Przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Drzewa Cuda Natury”
  Paulina Banaszak

 wśród szumu drzew i spiewu ptaków w zabyt-
kowym parku w Radwanicach powstała  ekolo-
giczna ścieżka przyrodnicza.
Ścieżka prowadzi przez park, a na jej drodze moż-
na spotkać 14 pulpitów informacyjno-edukacyj-
nych, na których przeczytac możemy naistotnieje-
sze informacje o drzewach. Przyrodnicza ścieżka 
edukacyjna stała się punktem łaczącym tematykę 
ekologiczną oraz zdrowotną. Służy również do 
prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży.  Ścież-
ka edukacyjna to jedno z najczęściej odwiedza-
nych miejsc przez mieszkańców Gminy Radwa-
nice, gdzie wśród natury  mieszkańcy mogą się 
zrelaksować i nabrać energii. Dzięki powstałej 
ścieżce,można się praktycznie uczyć i poznawać 
otaczającą przyrodę, a także ciekawie spędzic czas 
wolny.

Drzewa jakie można poznac spaceru to:

1. Brzoza brodawkowata
2. Platan klonolistny
3. Grab pospolity
4. Głóg jednoszyjkowy
5. Sosna czarna
6. Buk pospolity
7. Świerk pospolity
8. Dąb szypułkowy
9. Żywotnik olbrzymi
10. Jesion wyniosły
11. Klon jawor
12. Kasztanowiec zwyczajny
13.Olsza czarna
14. Lipa drobnolista

Powstanie ściezki edukacyjnej przyczyniło się to szerzenia edukacji ekolo-
gicznej. Umożliwiła ona mieszkańcom gminy Radwanice poznanie piękna 
otaczającej nas przyrody.  

               Zachęcamy wszytskich do odwiedzania tego pięknego miejsca.

URoki gmiNy RaDwaNice

www.radwanice.pl
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  DawNo DawNo temU....

www.radwanice.pl

czyn społeczny 

50 lat temu

  Paulina Banaszak
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nowoczesne koła GospoDyŃ wiejskich
DlaczeGo warTo załoŻyć kGw?

wielu z nas kiedy słyszy koło gospodyń wiejskich widzi 
przed oczami nasze roześmiane babcie w fartuszkach le-
piące pierogi. Nic bardziej mylnego. kgw, to teraz nowo-
czesne organizacje, które mają bardzo wiele możliwości 
na działalność różnego rodzaju. 
Bardzo często Koła są zakładane przez kobiety, które mają 
„dość tych patelni, mikserów i tego, że kobiety sprowadza się 
do kuchni.”* Koło gospodyń wiejskich (KGW) to dobrowolna, 
niezależna i samorządna społeczna organizacja, która wspiera 
rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działa na rzecz 
środowisk wiejskich.
KGW spełnia bardzo wiele ról. Oczywiście faktem jest to,           
że w jego  działaniu jest podtrzymywanie lokalnych trady-
cji, które przekazywane są młodszemu pokoleniu. Ponadto 
reprezentanci Koła bardzo często promują swoje stoiska na 
Dożynkach i innych uroczystościach. Jednak bardzo ważnym 
w działalności KGW jest  integrowanie lokalnej społeczności. 
Prowadzą też inne działania, dzięki którym współpracować 
mogą różne pokolenia. Nierzadko też zajmują się pomocą in-
nym oraz edukacją. Coraz częściej koła zakładane są i prowa-
dzone przez młode kobiety, co odmienia wizerunek wsi. Koło 
Gospodyń Wiejskich ma szeroki wachlarz możliwość na pozy-
skiwanie grantów różnego rodzaju. Mogą to być granty prze-
znaczone na  prowadzenie warsztatów o rozmaitej tematyce, 
czy też granty, które pomagają poprawić wizytówkę wizualną 
wsi-np. stworzenie ścieżek edukacyjnych, ogrodów ekologicz-
nych, placów zabaw itp. Wszystko zależy tak naprawdę od 
osób , które tworzą koło i jakie pomysły mają. 
Założenie KGW nie jest skomplikowane. Z inicjatywą musi 
wystąpić minimum 10 osób – wszystkie muszą być pełno-
letnie. Konieczne jest udanie się do lokalnego biura Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i złożenie wniosku  
o rejestrację koła. Na terenie jednej wsi może działać tylko 
jedno KGW. Nie można więc założyć kolejnego Koła, gdy jed-
no już funkcjonuje. Członkiem koła może być dowolna osoba, 
która ukończyła 18 lat. Co ciekawe więc, członkami Koła mogą 
być także mężczyźni, a nawet mogą być jego założycielami lub 
członkami zarządu.
Zapytaliśmy nasze lokalne koła o ich działalność: „Nasze Koło 
powstało głównie by łączyć pokolenia, zarejestrowane jest      
w ARiMR co daje nam możliwości do pozyskiwania środków 
czy tworzenia własnych produktów. Ustawa daje nam osobo-
wość prawną co pozwala korzystać z różnych form wsparcia 
m. in. Środków unijnych czy dotacji budżetu państwa. Z ko-
lei dzięki tym środkom możemy realizować projekty, tworzyć 
wymyślać, działać i przede wszystkim być razem. Jesteśmy 
Kołem Gospodyń Wiejskich- ale to tylko nazwa, nie same Pa-
nie są zainteresowane działaniem, zrzeszamy całe rodziny, 
małżeństwa. 

Nasza działalność nie opiera się , jak to kiedyś bywało, na sa-
mym wypożyczaniu naczyń czy lepieniu pierogów. Oczywiście 
kultywujemy nasze tradycje, uczestniczymy w  wydarzeniach 
dożynkowych, organizujemy warsztaty podtrzymujące nasze 
dziedzictwo kulturowe- jednak wykorzystujemy przy tym naj-
nowsze technologie. 
Nasze działania planujemy w taki sposób by zainteresować 
jak najwięcej mieszkańców.” (Marta Dąbrowska, prezes Koła 
Gospodyń Wiejskich w Radwanicach Czerwone Korale”.

„Nasze KGW zintegrowało wiele osób ze wsi Łagoszów Wiel-
ki. Wspólnie staramy się wprowadzać trochę radości wśród 
mieszkańców. Status KGW pozwala na zdobycie środków fi-
nansowych, przez co łatwiej jest działać. Cieszymy się z każdej 
nawet najdrobniejszej rzeczy, która uda się nam zorganizo-
wać. Uczymy się i podejmujemy wyzwania. Aktualnie pracuje-
my nad naszym flagowym daniem, korzystając między innymi 
z międzywojennego podręcznika, własności jednej z naszych 
gospodyń. ( Maja Kujawska, sekretarz, Koła Gospodyń Wiej-
skich Zgoda w Łagoszowie Wielkim”)

Nie ma co się zastanawiać. W Gminie Radwanice jest wiele 
osób, które działają, chcą działać a ograniczają je środki fi-
nansowe. Koło Gospodyń Wiejskich to dla Was bardzo dobre 
rozwiązanie! W każdej sprawie służymy pomocą. Pomożemy 
w założeniu Koła, oraz w pozyskiwaniu środków finansowych. 
W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Radwanice, pokój 
nr 7, tel.: 76 759 20 19. 

Drożów, Drożyna, lipin, Nowy Dwór, Nowa kuźnia, 
Przesieczna, Sieroszowice, jakubów, kłębanowice, 
Strogoborzyce! 
                                        czekamy na was!

  Paulina Banaszak

*https://www.wysokieobcasy.pl/akcje-specjalne/7,174350,26102479,joanna-warecha-nie-ma-polek-wiejskich-i-polek-miejskich-sa.html?disableRedirect-
s=true

www.radwanice.pl

URZĄD
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Już od kilku lat Wójt Gminy Radwanice prowadzi kampanię 
adopcyjną pod hasłem „Przytul mnie”, mającą na celu adopcję 
bezdomnych psów. Zanim jakikolwiek piesek trafi do schroni-
ska, staramy się znaleźć dla niego schronienie w nowym domu. 
W ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
osoba, która adoptuje pieska przez podpisanie umowy ad-
opcyjnej, otrzymuje w ciągu 6 miesięcy rekompensatę części 
kosztów jego utrzymania w wysokości do 1000 zł (np. na za-
kup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych, budy itp.). 
Cieszymy się, że sporo osób okazuje wielkie serce i decyduje 
się na przygarnięcie pupila. Jesteśmy też wdzięczni wszystkim, 
którzy zgadzają się na zapewnienie tymczasowej opieki zwie-
rzęciu we własnym gospodarstwie lub domu w okresie kilku 
do kilkunastu dni, podczas których trwają poszukiwania no-
wego właściciela pieska. Ostatni przypadek udanej adopcji to 
półroczna suczka znaleziona w pobliżu miejscowości Ułanów. 
Z całego serca dziękujemy rodzinie z Ułanowa, która okazała 

suczce troskę, zapew-
niając jej tymczasową 
opiekę. Na szczęście 
udało się też znaleźć 
rodzinę, która przy-
jęła suczkę do swo-
jego domu. Już dziś 
wiemy, że szczenię 
jest szczęśliwe, a do 
nowego domu i serc 
właścicieli wnio-
sło dużo radości  
i miłości. Pamiętaj-
my, że „nie ma na 
świecie przyjaźni, 
która trwa wiecz-
nie; jedynym wyjąt-
kiem jest ta, którą obdarza nas pies”. 

miaRĄ cZŁowiecZeŃStwa jeSt NaSZ StoSUNek Do ZwieRZĄt
  Anna Harendarz

www.radwanice.pl

       Uwaga!    OSZUŚCI

URZĄD  wokÓŁ NaS
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Policja przestrzega przed oszustami, którzy żerują na uciekających przed wojną obywatelach Ukrainy. Przygotowano specjalną 
ulotkę, w której po polsku i ukraińsku informują, jak przestrzegać się przed fałszywą pomocą i nie paść ofiarą tak poważnych 
przestępstw jak handel ludźmi.

       Uwaga!    OSZUŚCI

gmiNNe elimiNacje ogÓlNoPolSkiego 
tURNiejU wieDZy PoŻaRNicZej

kategoria klas i-iV
1. Adam Słoma
2. Zuzanna Bilińska
3. Stanisław Chrobak
kategoria klas V-Viii
1. Szymon Tryler
2. Piotr Niedośpiał
3. Wiktoria Mazurek

  Martyna Szylko

  Martyna Szylko

W dniu 7 kwietnia 2022 roku 
o godz. 11:00 w remizie OSP 
Radwanice, odbyły się gmin-
ne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” 
organizowane przez Gminę 
Radwanice, Komendę Powiato-
wą Państwowej Straży Pożar-
nej w Polkowicach oraz Zarząd 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Radwanicach.

W turnieju wzięło udział 19 uczestników - uczniów szkół SP w Buczynie i ZSP w Radwanicach. Po ocenie prac pisemnych 
wyłoniono najlepszych uczestników, którzy wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym (po dwie osoby z każdej 
kategorii). Na zakończenie zostały wręczone nagrody. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju, a zwycięzcom 
życzymy sukcesów w dalszych etapach

wyniki

GraTulujeMy

www.radwanice.pl

 wokÓŁ NaS
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W dniach 6-7 kwietnia 2022 r. na świetlicach wiejskich w Ła-
goszowie Wielkim i Jakubowie odbyły się spotkania pracow-
ników GSK Radwanice Sp. z o.o. z dysponentami grobów na 
cmentarzach komunalnych celem zachowania istniejącego 
grobu na kolejne 20 lat. Tylko w ciągu tych dwóch dni łącz-
nie dokonano formalności dla 98 grobów, natomiast na dzień 
13 kwietnia br. łącznie przedłużono już 230 grobów. Jedną  
z pierwszych osób, która zainteresowała się opłatą za groby 
bliskich była Pani zamieszkująca w Szwecji. Zgłoszenia na-
pływają z różnych zakątków świata i Polski. Dwie osoby po-
stanowiły opłacić 2 groby nieznane uznane za „NN”. Prosimy 
pamiętajcie o uregulowaniu płatności za groby zmarłych spo-
czywających na cmentarzach komunalnych w Jakubowie, Ła-
goszowie Wielkim i Sieroszowicach. Dziękujemy sołtysom 
wsi Łagoszów wielki i jakubów za udostępnienie świetlic i 
pomoc w zorganizowaniu spotkania. 

PamiĘtajĄc o bliSkich

PocZĄtek SeZoNU wioSeNNego

Podobnie jak w roku poprzednim, w ramach otwarcia se-
zonu wiosennego pracownicy pionu utrzymania terenów 
Gminy rozpoczęli wzmożone prace we wszystkich sołec-
twach naszej gminy. Odchwaszczanie, grabienie liści, czysz-
czenie wiat przystankowych, placów zabaw, przycinanie 
krzewów, udrażnianie cieków ulicznych a przede wszystkim 
porządkowanie miejsc „zielonych”. Już wkrótce rozpocznie 
się pierwsze koszenie traw. Utrzymanie porządku na tere-
nie Gminy Radwanice to jedno z ważniejszych zadań przez 
nas realizowanych. Oby mogło być coraz lepiej, coraz ładniej  
i czyściej każdego dnia pracownicy wykonują prace porząd-
kowe, które wbrew pozorom nie zawsze są łatwe, lekkie  
i przyjemne. Pracę utrudniają nam sami mieszkańcy, którzy 
pozostawiają po sobie ogromne ilości odpadów. Odpadów 
jest zdecydowanie najwięcej po weekendach w miejscach 
tj. parki, skwerki, altany rekreacyjne, pobocza. Sezon wio-
senny sprzyja także remontom cząstkowym nawierzchni 
dróg. Przeprowadziliśmy prace naprawcze na odcinku drogi  
w Łagoszowie Wielkim, Przesiecznej, Jakubowie, Lipinie. Na 
bieżąco naprawiamy pozostałe drogi gminne po sezonie zi-
mowym.

gRomaDZeNie DeSZcZÓwki

Wiosna to idealny czas na rozpoczęcie gromadzenia deszczówki, a jej gromadzenie  ma wiele 
zalet. Dotyczą one nie tylko budżetu domowego, ale też podlewanych deszczówką roślin. 

korzyści ze zbierania wody deszczowej:

• deszczówka stanowi względnie czyste i zupełnie darmowe źródło wody,
• woda deszczowa jest w stu procentach przyjazna dla środowiska i lepsza dla roślin,
• samowystarczalność,
• oszczędność finansowa,
• zmniejszony odpływ wody deszczowej z gospodarstw domowych.

  GSK

  GSK

  GSK

www.radwanice.pl

PRZyŁĄcZeNie Do Sieci

ZaDŁUŻeNie

Woda to całe nasze życie, każdy z nas, aby żyć potrzebuje wody. 
Jednak pamiętajcie o terminowym regulowaniu opłatnależ-
ności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zwłoka  
w zapłacie należności uprawnia Spółkę do naliczania i docho-
dzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty 
należności, co generuje dodatkowe koszty po stronie odbior-
cy. Jednocześnie informujemy, że kolejną konsekwencją braku 
uregulowania zadłużenia z tytułu dostarczanej wody oraz od-
prowadzanych ścieków jest kierowanie sprawy na drogę po-
stępowania sądowego, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego 
wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne celem wyegze-
kwowania należności dłużnych. 

  GSK

  GSK

 wokÓŁ NaS
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PRZyŁĄcZeNie Do Sieci

Przyłączenie nieruchomości do  wodociągu i kanalizacji wią-
że się z koniecznością dopełnienia formalności. Przestawimy 
krótką instrukcję krok po kroku, aby sprawnie przejść przez 
całą procedurę (wszystkie wnioski dostępna na stronie www.
gsk.radwanice.pl lub w siedzibie Spółki)
KROK 1 – Wystąpienie o warunki techniczne
KROK 2 – Wykonanie projektu przyłącza zgodnie z warunkami 
oraz uzgodnienie projektu

KROK 3 – Wykonanie przyłącza wg projektu 
KROK 4 – Zgłoszenie o odbiór częściowy 
KROK 5 – Podpisanie umowy na dostarczanie wody i odprowa-
dzanie ścieków
KROK 6 – Zgłoszenie o odbiór końcowy

ZaDŁUŻeNie

Woda to całe nasze życie, każdy z nas, aby żyć potrzebuje wody. 
Jednak pamiętajcie o terminowym regulowaniu opłatnależ-
ności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zwłoka  
w zapłacie należności uprawnia Spółkę do naliczania i docho-
dzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty 
należności, co generuje dodatkowe koszty po stronie odbior-
cy. Jednocześnie informujemy, że kolejną konsekwencją braku 
uregulowania zadłużenia z tytułu dostarczanej wody oraz od-
prowadzanych ścieków jest kierowanie sprawy na drogę po-
stępowania sądowego, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego 
wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne celem wyegze-
kwowania należności dłużnych. 

  GSK

Łączna kwota zadłużenia należności z tytułu dostarczania wody
 i odprowadzenia ścieków na dzień 31.04.2022 r. wynosi 

85074,13 zł brutto.

  GSK

www.radwanice.pl

 wokÓŁ NaS
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Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach zorganizował już po raz piąty gminny konkurs na ,,Najpiękniejszą kartkę wielkanoc-
ną”. W tym roku do konkursu zgłoszono 57 pięknych prac.

a oto laureaci w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I – przedszkolaki i klasy ,,0” szkół podstawowych
I miejsce – Iga Pulkowska
II miejsce – Mikołaj Saczka
III miejsce – Grzegorz Malczewski
Kategoria II – klasy 1-3 szkoły podstawowej
I miejsce – Lena Chodak
II miejsce – Nina Olewnik
III miejsce – Adam Słoma
Kategoria III – klasy 4-6 szkoły podstawowej
I miejsce – Bartosz Pulkowski
II miejsce – Hanna Bobela
III miejsce -  Oskar Bukowczyk
Kategoria IV – klasy 7-8 szkoły podstawowej
I miejsce – Wiktor Bobela
II miejsce – Jakub Piotrowski
III miejsce – Amelia Danowska
Kategoria V – młodzież i osoby dorosłe
I miejsce – Irena Kasprzak
II miejsce – Justyna Białowąs
III miejsce – Julia Miszkiewicz

V gmiNNy koNkURS Na
 „NajPiĘkNiejSZĄ kaRtkĘ wielkNocNĄ „

GraTulujeMy

www.radwanice.pl

GraTulujeMy

 wokÓŁ NaS  wokÓŁ NaS
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koNkURS Na PalmĘ wielkaNocNĄ
jaRmaRk wielkaNocNy

3 kwietnia 2022 r. podczas Jarmarku Wielkanocnego w Radwanicach podsu-
mowano Konkurs na Palmę Wielkanocną organizowany przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Radwanicach. Celem konkursu, skierowanego do 
mieszkańców naszej gminy było propagowanie tradycji i folkloru związanego 
ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znacze-
nia palmy w obrzędowości ludowej.                                               
Prace, które zostały dostarczone do ośrodka oraz te, które pracownicy GOPS 
wykonali samodzielnie były wystawione na sprzedaż podczas Jarmarku Wiel-
kanocnego.Wszystkim zaangażowanym oraz laureatom serdecznie gratuluje-
my!

GraTulujeMy
www.radwanice.pl

 wokÓŁ NaS  wokÓŁ NaS
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  GOK

www.radwanice.pl

akcja PlecacZek

W marcu uczniowie SP  w Radwanicach  wzięli udział w akcji 
„Plecaczek”. Jej organizatorem było „Studio Figura” z Polkowic, 
a na terenie szkoły akcję koordynowało TPD. Celem akcji było 
przygotowanie plecaczków dla dzieci    z Ukrainy przybyłych 
do Polski. W ramach akcji udało się zebrać około 20 plecacz-
ków. 

warszTaTy „Dla MaTylDy”

10 marca w szkole w Radwanicach odbyły się kolejne już 
warsztaty charytatywne zorganizowane przez Oddział gmin-
ny TPD. Tym razem zadaniem uczestników było przygotowa-
nie świąteczno-wiosennych dekoracji na kiermasz podczas 
akcji „Wiosnę witamy – Serca otwieramy”. Akcja ma na celu 
zebranie środków na leczenie i rehabilitację małej Matyldy  
i p. Krzysztofa. Warsztaty prowadziła p. Aneta Steciąg. Wzię-
ły w nich udział panie ze Stowarzyszenia „Pomagamy Razem” 
oraz wolontariuszki z Koła Przyjaciół Dzieci działającego przy 
kl. IV-VIII. Powstały piękne prace, które z pewnością będą cie-
szyły się dużym zainteresowaniem podczas kiermaszu.

  TPD

Nowy bUDyNek gok ciekawoStki

 wokÓŁ NaS  wokÓŁ NaS

  TPD
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RoDZiNNe waRSZtaty gok

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach, zorganizował warszta-
ty rodzinne dla naszych mieszkańców. Tym razem, tworzyliśmy naturalne świece 
na bazie wosku sojowego i suszu kwiatowego oraz aromatycznych olejków, które 
dodane do świec stworzyły nadzwyczajny bukiet zapachowy i barwę. Dzięki wy-
obraźni i kreatywności każdego z uczestników, słoiczki na wosk zostały również 
cudownie ozdobione, tak aby pięknie prezentowały się w domach i mieszkaniach. 
Było niezwykle aromatycznie, ale przede wszystkim bardzo sympatycznie, a każdy 
uczestnik warsztatów włożył dużo serca w swoją pracę i wyszedł z uśmiechem na 
twarzy i przepiękną pachnąca świeczką w dłoni…

                                                             

  GOK

www.radwanice.pl

DZiĘkUjemy Za PRomocjĘ NaSZej gmiNy 

 wokÓŁ NaS  wokÓŁ NaS
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3 kwietnia 2022 roku, na placu przy kościele pw. NMP  
w Radwanicach, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował Jar-
mark Wielkanocny, na którym zaprezentowali się lokalni  
i regionalni rękodzielnicy, min.: Stowarzyszenie ,, Pomagamy 
Razem” , Pani Barbara Guszała, Pani Justyna Białowąs z ,,Nit-
ką Malowane”,Pani Halina Jończyk Stowarzyszenie ,,Rękodzie-
ła Ziemi Chocianowskiej”.  Na stoiskach można było zakupić 
różne dekoracje świąteczne, a dzieci uczęszczające na zajęcia 
plastyczne w Gminnym Ośrodku Kultury  w Radwanicach, przy-
gotowały piękne ozdobne jajka w formie stroików. Nie zabrakło 
pysznych wypieków, które zapewniły panie z Stowarzyszenia ,, 
Bliżej siebie”, które dochód ze sprzedaży przekazały na pomoc 
małej mieszkanki naszej gminy-Weroniki Bisikierskiej- chorej 
na rzadką i nieuleczalną chorobę- naurofibromatozę. Całość 
uświetnił występ artystyczny  dzieci z Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Radwanicach, pod opieką Pani Beaty Orator, któ-
re  przygotowały przedstawienie o tradycjach wielkanocnych.  
W trakcie Jarmarku, można było również podziwiać wystawę 
prac konkursowych V Konkursu Gminnego ,,Najpiękniejsza 
Kartka Wielkanocna”. Zostały również wręczone nagrody dla 
zwycięzców tegoż konkursu. 

Dziękujemy za udział w kiermaszu. mamy nadzieję, że 
wszystkie zakupione dekoracje, zdobiły wasze domy i wiel-
kanocne stoły, podczas tegorocznych Świąt wielkiej Nocy.

jaRmaRk wielkaNocNy w gmiNie RaDwaNice
  GOK

www.radwanice.pl

 wokÓŁ NaS  wokÓŁ NaS
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Okres pandemii spowodowanej sytuacją epidemiczną                        
w związku z COVID-19 przeszkodził aktorom odwiedzić Pu-
bliczne Przedszkole w Radwanicach. 9 marca 2022 r. udało 
się zaprosić teatr z Krakowa, który przedstawił nam bajkę 
ekologiczną „Ekologia z Alicją, Królikiem i Kapelusznikiem”. 
Wszystkie grupy na co dzień zapoznają się dzięki nauczy-
cielom z zagadnieniami: „ekologia”, „segregacja”, „recykling”, 
„oszczędzanie wody” poprzez realizację Ogólnopolskich 
Programów Edukacyjnych - „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, 
„Mamo, tato wolę wodę”.Alicja za sprawą pewnego roztrzepa-
nego króliczka 

weszła do króliczej norki i tak przedostała się do tajemniczej 
krainy … podobnie jak bohaterka słynnej książki Lewis Car-
roll „Alicja w krainie czarów”. W spektaklu  zaczarowany świat 
był brudny, brzydki i miał brzydki zapach. Za wszystkim stała 
zła królowa, która uwielbiała śmieci. Wygląda na to, że Alicja 
nie znalazła się tu przypadkiem, a w misji którą miała do wy-
konania pomagali jej Królik i szalony Kapelusznik. Czy im się 
udało? Przedszkolaki oglądając teatrzyk nauczyły się poprzez 
obserwację segregowania śmieci, że należy zawsze po sobie 
sprzątać i chronić planetę od nieporządku w różnych miej-
scach:  w lesie, w wodzie, w parku, na łące oraz wszędzie na 
ziemi, gdzie zagraża jej nieczystością człowiek. Alicja z przyja-
ciółmi przezwyciężyła złą królową.

 

lekcja SegRegacji Śmieci w teatRZykU 
„ekologia Z alicjĄ, kRÓlikiem i kaPelUSZNikiem”

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca opowieść o trudnej mi-
łości w cieniu walki o przetrwanie.
Każdy w Wolnym Mieście Gdańsku czuje, że wojna wisi w powietrzu. Jednak 
myśli Andrzeja Tapera zaprząta coś zupełnie innego - jest z wzajemnością za-
kochany w Elise, córce emerytowanego niemieckiego generała, zafascynowa-
nego Hitlerem i jego ideologią. Generał von Hummel, który nie akceptuje relacji 
córki z Polakiem, zrobi wszystko, by chronić swoją rodzinę, nawet jeśli miałby 
stanąć na drodze wielkiemu uczuciu…Jak potoczą się losy Elise? Czy Andrzej 
zdradzi miłość swojego życia? Jak wojenna zawierucha wpłynie na los zako-
chanych i czy przyjaciele będą w stanie wypełnić pustkę w sercu Andrzeja? 

                    #czytambolubię

biblioteka Poleca.............

  ZSP w Radwanicach

www.radwanice.pl

 wokÓŁ NaS  wokÓŁ NaS
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Za oknem słychać śmiech, wrzawę dzieci, a wśród przyrody listki rozwijające 
się na krzewach, wierzbowe bazie! Czy to wiosna już swoją wędrówkę zaczyna? 
Równonoc wiosenna przypada 20 marca, pierwszy dzień astronomicznej wiosny. 
Wtedy dzień i noc trwają po 12 godz. Natomiast pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny zaczyna się 21 marca. W tym dniu br. radwanickie przedszkolaki 
powitały wiosnę oglądając teatrzyk „Witaj Wiosno” w wykonaniu grup:  
4 - latków „Rybki” oraz grup 6 - latków  „Pszczółki” i „Gumisie” przygotowany 
przez panią Basię, Iwonę i Kasię. Dzieci w pięknych barwnych strojach w rolach 
tj: Marzec czarodziej, wiatr, słoneczko, jaskółka i pierwsze kwiaty wiosenne: 
zawilec, sasanka, przebiśnieg, krokus, stokrotka, pierwiosnek przywitały 
panią Wiosnę z wielkim zachwytem. Tylko topniejący bałwanek pożegnał się 
z maluchami aż do powrotu  zimy. Pani kolorowa maszerowała dostojnie przy 
piosenkach: „Kiedy kończy się zima”,  „Maszeruje wiosna” i „Wiosna, wiosenka”, 
a wszyscy śpiewali „Wiosna, wiosna tak piękna radosna, słoneczna, pachnąca 
przyrodą kwitnąca”. Taniec kwiatów oraz taniec z kolorowymi chustami 
przekonał nas, że „ziemia się budzi, pora już wstać, przychodzi po zimie, ożywia 
świat”. Niezwykli goście – Marzanna oraz Kubusiowy Przyjaciel Natury umilili 
swoją obecnością i podarowali zieloną kartę pracy, aby pamiętać o dbaniu                
o planetę Ziemię nie tylko wiosną.Jak tradycja nakazuje, dzieci wiosnę poszukują
 z gaikiem i marzanną. Topienie marzanny w zależności od regionu przybiera 
różne formy. Zwykle jednak marzanna jest kukłą/lalką, wykonaną często ze 
słomy, ubraną w strój regionu, łachmany, albo nawet strój druhny. Marzanna 
może być upodobniona do młodej panny w wianku, ale też do „starej baby”. 
„Chodzenie z maikiem/gaikiem” (na Śląsku: „z goikiem”) to obrzęd polegający na 
obnoszeniu po domach gałęzi sosnowej lub całej choinki ozdobionej wstążkami, 
własnoręcznie wykonanymi ozdobami, skorupkami jajek czy kwiatami.
Wszystkie grupy przedszkolne z nauczycielami w wesołym, kolorowym 
korowodzie z Marzanną przeszły drogami w pobliżu szkoły i Urzędu Gminy. 
Grupy: „Kreciki”, „Smerfiki”, „Rybki”, „Żabki”, „Gumisie”, „Pszczółki” i „Jeżyki”          
z instrumentami wystukiwały wiosenne rytmy, wołając Witaj Wiosno! Żegnaj 
Zimo! Rozbrzmiewały piosenki „Maszeruje wiosna”, „Już bociek leci”, „Wiosna       
w błękitnej sukience”. A na zakończenie spełnienie obietnic tradycji – pożegnanie 
zimy. Wprawdzie marzanny nie wrzuciliśmy do rzeki, ale przywitaliśmy wiosnę. 
Oczywiście atrakcji po spacerze nie brakowało, bo dzieci kolorowały  i rysowały 
panią Wiosnę.                                                                                                                                            

PoSZUkiwaNie wioSNy w PRZeDSZkolU w teatRZykU 
i koloRowym koRowoDZie

biblioteka Poleca.............

Wspaniała książka obrazkowa dla małych ludzi, którzy zawsze chcą tego, 
czego nie mogą mieć. Czy słyszeliście kiedyś, jak Wasze dziecko woła 
O nie! Nie chcę mieć...Bohaterka tej książki nie chcę mieć kręconych włosów. 
Są poplątane, niedo rozczesania, są inne! To po prostu niesprawiedliwe! 
Bardzo chce mieć proste i błyszczące włosy. Do czasu, gdy spotyka małą 
dziewczynkę z taką właśnie jedwabistą fryzurą, która mówi, że wszystko, 
czego pragnie, to mieć... kręcone włosy. Obie są tak samo zaskoczone. 
Zabawna opowieść o kochaniu tego, co mamy.

  
                                 #czytambolubię

  ZSP w Radwanicach

wokÓŁ NaS
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         Centrum Usług Wspólnych Radwanice 

          ul. Szkolna 14; 59-160 Radwanice 
                                                                        NIP 5020120939   REG.387155180 
                                   sekretariat@cuw.radwanice.pl 
             

Centrum Usług Wspólnych Radwanice 

ogłasza nabór na stanowisko 

Konserwator  

Zakres obowiązków: 
- usuwanie drobnych awarii technicznych,  
- wykonywanie drobnych prac remontowych,  
- wykonywanie prac montażowych,  
- wykonywanie prac konserwatorskich,  
- monitorowanie stanu technicznego obiektów oraz jego wyposażenia,  
- koszenie trawy ,pielęgnacja terenów zielonych- przycinanie krzewów, 
- przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa     
  przeciwpożarowego. 
 
Umiejętności i uprawnienia: 
-wykształcenie zawodowe lub średnie; 
- prawo jazdy kat.B, 
- umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków, 
-umiejętność pracy w zespole, 
-sumienność i rzetelne podejście do powierzonych zadań, 
- bardzo dobra organizacja pracy, 
- punktualność. 
 
Wymagane dokumenty: 
- list motywacyjny i życiorys (CV) 
- dokument poświadczający wykształcenie – kserokopie,  
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
 
Forma zatrudnienia:  
- umowa o pracę- 1 etat z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony. 
 
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych 
Radwanice lub pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych Radwanice                                                  
( 59-160 Radwanice, ul. Szkolna 14)              

         Centrum Usług Wspólnych Radwanice 

          ul. Szkolna 14; 59-160 Radwanice 
                                                                        NIP 5020120939   REG.387155180 
                                   sekretariat@cuw.radwanice.pl 
             

Centrum Usług Wspólnych Radwanice 

ogłasza nabór na stanowisko 

Sprzątaczka/ Pomoc kuchenna 

Zakres obowiązków: 
- sprzątanie pomieszczeń kuchennych i magazynów żywieniowych,  
- obróbka produktów niezbędnych do przygotowywania dań i posiłków oraz deserów,  
- wykonywanie różnego rodzaju potraw zgodnie z poleceniem kucharki ,  
- pomoc przy wydawaniu posiłków,  
- porcjowanie posiłków zgodnie z normami,  
- przestrzeganie procedur, zasad oraz standardów sanitarnych, 
- przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa     
  przeciwpożarowego oraz HACCP. 
 
Umiejętności i uprawnienia: 
-wykształcenie zawodowe lub średnie; 
- prawo jazdy kat.B, 
- umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków, 
-umiejętność pracy w zespole, 
-sumienność i rzetelne podejście do powierzonych zadań, 
- bardzo dobra organizacja pracy, 
- punktualność. 
 
Wymagane dokumenty: 
- list motywacyjny i życiorys (CV) 
- dokument poświadczający wykształcenie – kserokopie,  
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
 
Forma zatrudnienia:  
- umowa o pracę- 1 etat z możliwością zatrudnienia od 01 września 2022r.. 
 
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Wspólnych 
Radwanice lub pocztą na adres Centrum Usług Wspólnych Radwanice                                                  
( 59-160 Radwanice, ul. Szkolna 14)              
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20 marca w radwanickim parku odbyła się impreza pod 
hasłem „wiosnę witamy – Serca otwieramy”. Składała się  
z dwóch części. Pierwsza to Powitanie wiosny, a druga –  
Piknik charytatywny dla matyldy i p. krzysztofa.

Otwarcia pikniku dokonali: wójt Gminy Radwanice p. Paweł Piw-
ko, przewodnicząca Rady Gminy p.  Ewa Flak, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Radwanicach p. Bartosz Hejmej oraz  
p. Izabela Jokiel – prezes Zarządu Gminnego TPD w Radwani-
cach.Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali piosenki „Pięk-
nie żyć” w wykonaniu uczniów kl. II a, II b i III a oraz obejrze-
li taniec „Toca toca”   w wykonaniu uczennic kl. II b. Kolejnym 
punktem programu związanym z powitaniem wiosny była zaba-
wa plenerowa „Krzyżówka wiosenna”. Dzieci w grupach szukały 
w różnych miejscach parku podpowiedzi do rozwiązania krzy-
żówki, a następnie odczytały przy scenie swoje hasła. Zostały 
nagrodzone słodyczami. Kulminacyjnym momentem tej części 
spotkania było przyjście Wiosny, którą przywitano piosenką,  
a gość obdarował dzieci koszem słodkości. W drugiej części spo-
tkania Organizatorzy przedstawili osoby, dla których były zbie-
rane środki na leczenie i rehabilitację – 8-miesięczną Matyldę 
Różak oraz p. Krzysztofa Wójcika  z Radwanic. Dzieci zaśpiewały 
„Piosenkę o pomaganiu ludziom” oraz wspólnie zatańczyły do 
piosenki  „Milionów  serc potrzeba dziś”.Głównym punktem tej 
części był „Charytatywny Maraton Aktywności”, Ponadto dzia-
łała kawiarenka, stoiska z pierogami i watą cukrową, kiermasz 
wiosenno-wielkanocny. Były też atrakcje dla dzieci: malowanie 
twarzy i zaplatanie warkoczyków.
Podczas wydarzenia zebrano 11.084 zł.

„wioSNĘ witamy - SeRca otwieRamy”
FeStyN chaRytatywNy oRaZ PowitaNie wioSNy

  TPD/GOK

 wokÓŁ NaS  wokÓŁ NaS

www.radwanice.pl

Pan jan Różycki

Pani Dorota Żydziak „Sylwetka Sukcesu”

Uczennice klasy iib

Fitarena głogów ii oRaZ pani joanna Drawiec - 
tychańska
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Nasi uczniowie nie poddają się w dążeniu do realizacji 
swoich pasji i marzeń. Śmiało zmierzają do celu i biorą 
udział w konkursach różnego szczebla i o różnej tematy-
ce. ich talenty i zaangażowanie, o czym już pisaliśmy we 
wcześniejszych biuletynach, niejednokrotnie zostały do-
cenione przez różne komisje konkursowe. Rok szkolny 
trwa, nowe konkursy pojawiają się jak grzyby po deszczu, 
a nasi dzielni zbieracze, mają w koszu swoich osiągnięć 
coraz więcej odznaczeń.
 
Ogromny sukces odnotowała hanna kałużka, zdobywczyni
II miejsca w wojewódzkim konkursie poetyckim pod patrona-
tem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „W podziękowaniu
za beatyfikację Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.  
Nasza uczennica napisała wiersz zatytułowany „Przyjacie-
lu nasz…”, w którym zawarła historię życia błogosławionego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz jego zasługi dla narodu 
polskiego, oddając w poetyckiej formie swoje uczucia i reflek-
sje. Jej wiersz spotkał się z uznaniem jury i został opublikowa-
ny w okolicznościowym tomiku. Dodatkową nagrodą dla Hani
 i jej opiekuna będzie wycieczka do malowniczej stolicy Litwy. 
Wspomniana publikacja nie jest jednak jedyną, której doczeka-
ła się nasza zdolna uczennica. Kilka tygodni temu ukazała się 
książka ,,Lubuskie PROWadzi przez baśnie i legendy”, w której 
można przeczytać ,,Legendę o pięknej Adriannie i tajemnicy 
ukrytej w podziemnych korytarzach” autorstwa Hanny.
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego odnieśli zwycię-
stwa także w licznych konkursach na szczeblu powiatowym.  
W XVIII edycji Powiatowego Konkursu Poprawności Języko-
wej ,,Licz się ze słowami” okazali się bezkonkurencyjni. Zdo-
byli wszystko, co było do zdobycia, choć na etapie powiato-
wym musieli stanąć w szranki z 52 innymi utalentowanymi 
polonistycznie zawodnikami. W etapie finałowym XVIII Po-
wiatowego Konkursu Poprawności Językowej I miejsce zajęła 
linda jasic, II miejsce – hanna Dziuńko, a III – karol Zawis.
Nasi młodzi literaci zdobyli również najwyższe laury w XV Po-
wiatowym Konkursie Literackim pod hasłem „Piszę, bo lubię. 
W KATEGORII PROZA klasy VII-VIII  – I miejsce zajęła lin-
da jasic, zaś w KATEGORII POEZJA klasy VII-VIII – II miej-
sce przyznano hannie kałużce.Laureatów nie zabrakło także 
w powiatowym konkursie pt. „Tacy sami w różnorodności – 
różni w jednorodności”. I miejsce w kategorii prac literackich 
zdobyła hania kałużka, zaś II miejsce, w kategorii prac pla-
stycznych otrzymał karol Zawis.
Sukcesy odnotowaliśmy również na polu informatycznym. 
W XVI Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej II miej-
sce zajęła Hanna Kałużka, która przygotowała na ten konkurs 
logo gminy Polkowice.

jesteśmy dumni z ogromnych osiągnięć naszych uczniów, 
którzy każdego dnia rozwijają swoje liczne talenty oraz 
godnie reprezentują szkołę i gminę w powiecie 
i województwie!

SUkceSy UcZNiÓw ZSP w RaDwaNicach
  ZSP w Radwanicach

www.radwanice.pl

Na zdjęciu Hanna Dziuńko, Karol Zawis, Linda Jasic

  Biblioteka

 wokÓŁ NaS  wokÓŁ NaS
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ile prawdy w prawdzie?
Czym jest prawda? Przeciwieństwem kłamstwa? Niekoniecznie. Prawda nie zawsze jest dwustronna. To znaczy kłamstwo 
zawsze ma swoją prawdę, lecz prawda nie ma swojego kłamstwa. Czy nie robi to z prawdy samotnika?
Prawda jest rozległa, można ją głosić na wielkich mównicach, ma wydźwięk, jest szczera. Kłamstwo jest ciche, przebiegłe, 
tak bardzo przekonujące, że nawet nie wiemy, kiedy dajemy się mu porwać. Kiedy mówimy prawdę jesteśmy dumni z naszej 
czystości rozumu, bieli duszy, gdy kłamiemy również jesteśmy dumni, ale z naszego sprytu, przebiegłości i z tego jak udało 
nam się zmanipulować odbiorcę.
Jak to jest, że wiemy kiedy ktoś kłamie? I czy naprawdę to wiemy? Może po prostu zgadujemy na podstawie nas samych? 
Na podstawie naszych własnych zachowań podczas przekazywania fałszywej informacji. Unikamy ludzi zakłamanych, ponie-
waż kojarzą nam się z czymś złym, z grzechem. Lecz co jeśli to właśnie oni upiększają naszą rzeczywistość? Prawda 
w dzisiejszych czasach może być ponura... Kłamstwo natomiast wydaje się dodawać kolorytu. Czasami czujemy się lepiej z nim 
niż bez niego, ale nie na długo. Tu jest przysłowiowy haczyk. By lepiej przybliżyć sprawę, użyję do pomocy mediów, portali 
społecznościowych. Uzależniamy się od nich, ponieważ pokazują ten inny, lepszy, zakłamany świat. Kolorowe zdjęcia, filmy, 
wypełnione po brzegi sztucznymi uśmiechami, uściskami, pocałunkami. Odkładając telefon i rozglądając się wokół, czujemy 
się szaro, tak bardzo normalnie, zwyczajnie... Oczywistą sprawą jest, że nie lubimy tego poczucia rzeczywistości. Chcielibyśmy 
żyć jak ludzie, których widzimy na ekranach telefonów, telewizorów. Ale czy zastanowiliśmy się chociaż przez chwilę czy oni 
są prawdziwi? Nie chodzi o to czy są realistyczni, lecz o to czy są prawdziwi. Przyjrzyjmy się nie tak dawnym wydarzeniom 
ze Stanów Zjednoczonych. Met Gala, jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń przez śledzących show-biznes jak i przez 
samych artystów, aktorów czy influencerów. Odbyła się 13 września [tradycyjnie, bo od roku 1948 miała miejsce pierwszego 
dnia maja, lecz przez obostrzenia przeniesiono ją na datę późniejszą] w Museum of Art w Nowym Jorku. Tegoroczny te-
mat Met Gali to „American Independence” czyli dosłownie amerykaśka niepodległość. Zagościły na niej między innymi takie 
gwiazdy jak Gigi Hadid, Justin i Hailey Bieber, Kendall Jenner, Kristen Stewart, Cara Delevingne czy Rihanna. Wszyscy wyglą-
dali tam zjawiskowo i oczywiście niepowtarzalnie. Piękne suknie, twarze, bez najmniejszej skazy, ale czy na pewno? Zdjęcia 
złapane przez paparazzi, a te, które zostały upublicznione na osobistych profilach uczestników różnią się od siebie. Czemu? 
Najprawdopodobniej przez filtry upiększające, dodające kreacjom czy skórze blasku. Nie jest to ani trochę szkodliwe, kie-
dy rzeczywiście zdamy sobie sprawę, że w większości te zdjęcia są bardziej sztuczne niż naturalne i nie będziemy w żaden 
sposób się do nich porównywać. Jeżeli jednak nie zrozumiemy tego, zaczniemy mieć coraz to większe problemy z akceptacją 
siebie. Poczynając od małych kompleksów takich jak: za małe usta czy oczy, a kończąc na znienawidzeniu całego odbicia 
w lustrze. Bo przecież chcemy być inni, lepsi, nie szarzy, normalni, prawdziwi.
Więc czym jest tak naprawdę prawda? Czym ona jest dla nas, młodzieży w XXI wieku? Tym w co wierzymy, że nią jest, czy tym 
co w rzeczywistości nią jest? Na to pytanie niech każdy z nas odpowie sobie sam.

                                                                                                                                                                                                   liNDa jaSic
                                                                                                                                                                                        I MIEJSCE W KONKURSIE 
                                                                                                                                                                                              „PISZĘ BO LUBIĘ”

mała książka wielki cZŁowiek 
Projekt czytelniczy 

Zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat oraz rodziców do odwiedzenia naszej 
biblioteki i wzięcia udziału w projekcie, każdy mały czytelnik otrzyma                              
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki 
dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
W naszej bibliotece jest sporo molików książkowych, którzy razem                                                             
z rodzicami dobierają książki na wspólne wieczory. Książka daje dzieciom 
czas z rodzicami, a dla rodziców to po prostu ściąga jak wychować dziecko                          

na  dobrego i wrazliwego człowieka.

  Biblioteka

www.radwanice.pl
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W ferworze świątecznych przygotowań, czas na odwiedziny biblioteki 
znaleźli nasi mali czytelnicy. Czytaliśmy razem wiersze wielkanocne:    
o jąkającej się kurze, zagubionym kurczaczku, głodnym baranku i jajku, 
które miało marzenia. Było wesoło i pracowicie, dzieci wykonały pięk-
ne dekoracje świąteczne.

wielkaNocNe PoeZjowaNie w bibliotece
  Biblioteka

PRZePiŚNik    MIESZKAŃCÓW GMINY RADWANICE
kRem Z PiecZaRek 

SkŁaDNiki

40 dkg pieczarek
0,5 l bulionu warzywnego

1 duża cebula
1/2 batata

2 średnie ziemniaki
1 mała marchew

3 łyżki masła
0,5 szklanki śmietanki

2 małe serki topione (śmietankowe)
2 ziarenka jałowca

1listek laurowy
Sól, pieprz, sok z cytryny, natka.

wykoNaNie

Cebulę pokroić w kostkę i udusić na maśle(nie zru-
mienić)

Do cebuli dodać oczyszczone i pokrojone w paseczki 
pieczarki. 

Przez kilka minut razem dusić.
Ziemniaki, batata, marchew pokroić w kostkę i zalać 

bulionem, dodać listek i jałowiec.
Gotować chwilę, a następnie dodać pieczarki z cebulą 

i serki.
Wszystko gotować do miękkości.

Wyjąć listek i ziarenka.
Całość zblendować na gładki krem. Dodać śmietankę 
wymieszaną z odrobiną gorącej zupy i wymieszać. Do-

prawić solą, pieprzem, pieprzem ziołowym.
Podawać z natką, ziarnami słoneczka lub grzankami.

SmacZNego

Przepis przesłany 
przez Panią 

Wiolettę Pastyrczyk 
z Kłębanowic

www.radwanice.pl

  SPoRt wokÓŁ NaS
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PoZNajcie yeliZaVetĘ ZaeZ
  Paulina Banaszak 

yelizaveta Zaez to na pozór filigranowa 
nastolatka. jednak ta drobna osoba 
( wzrost około 150 cm, waga 42 kg) jest 
mistrzynią Ukrainy w trójboju siłowym 
i potrafi podnieść ponad 90 kg. kiedy 
jej kariera sportowa nabierała tempa, 
miała wyjechać na mistrzostwa świa-
ta- niestety nie zdążyła. tydzień po 
wygranych mistrzostwach na Ukrainie 
jej marzenia odeszły daleko na drugi 
plan… przez wojnę. 
teraz yelizaveta mieszka z rodziną 
w Radwanicach i z głęboką wiarą cze-
ka na dzień, kiedy będzie mogła wrócić 
do ukochanego kraju. a dokładnie do 
miasta kramatorsk, tam gdzie wiodła 
swoje codzienne życie.

Jak już wspomniałam Yelizaveta pochodzi z miasta Krama-
torsk znajdującego się na Ukrainie w rejonie Donieckim. To 
bardzo ambitna nastolatka, która zajmuje się wieloma dzie-
dzinami. Przede wszystkim trójbój siłowy, Jak mówi „Power 
Lifting  (u nas trójbój siłowy) to przede wszystkim sport 
wzmacniający mięśnie i jednoczący ludzi. Dlaczego jedno-
czący ludzi? Ponieważ organizowane są bardzo często obozy 
sportowe, na których się spotykamy, razem trenujemy, wspie-
ramy się , spędzamy razem czas. Tworzymy jedną wielką 
rodzinę. Mieszkam  w rejonie gdzie sport i w ogóle aktyw-
ność fizyczna  odgrywają  bardzo ważną rolę. Można powie-
dzieć, że mamy nałożony rygor pod tym kątem.  Dzieci już od  
4 roku życia trenują różne dyscypliny. U nas nie możemy sie-
dzieć przed komputerem, jeść chipsów. Aktywność jest na 
pierwszym miejscu - tak jesteśmy wychowywani. W rejonie, z 
którego pochodzę mamy bardzo dużo trenerów, klubów spor-
towych. Sport jest u nas bardzo popularny- to taki nasz styl 
bycia. Można powiedzieć, że wszyscy ćwiczą. Sport daje nam 
wiele satysfakcji- zdrowie, medale oraz stypendia. Ja niestety 
nie zdążyłam swojego stypendium odebrać. Wojna pokrzyżo-
wała moje plany. 

Dlaczego akurat wybrałaś trójbój siłowy?
Tak jak wspomniałam u nas prawie każdy coś trenuje. Ze mną 
było tak, iż mówiono mi, że mam duże predyspozycje i ta dzie-
dzina jest dla mnie stworzona. Poszłam na zajęcia, zapisałam 
się do klubu i okazało się ,że potrafię. Ćwiczyłam przez rok 
bardzo intensywnie. Zaczynałam od podnoszenia zaledwie 20 
kg. Jednak treningi 4 razy w tygodniu, a przed mistrzostwami 
6 razy  oraz ciężka praca zrobiły swoje i po roku zaprowadziły 
mnie na podium. 

czy oprócz trójboju siłowego zajmujesz się czymś jesz-
cze?
Tak, trójbojem zajmuje się dopiero od około roku. Od 6 lat 
trenuję taniec orientalny. Wielokrotnie zdobywałam miejsca 
na podium w wielu konkursach organizowanych na Ukrainie.  
Jestem również instruktorem stretchingu. Ponadto interesuję 
się historią. W przyszłości chciałabym być nauczycielem tego 
przedmiotu. Zostałam laureatką Ukraińskiej konferencji o hi-

storii kraju. Napisałam 7 publikacji o historii regionu, w któ-
rym zamieszkuję, które zostały docenione i wyróżnione przez 
komisje konkursową- zajęłam 1 miejsce. 

jak ty na to wszytsko znlazłaś czas?
Czasu było dużo, to chyba kwestia dobrej organizacji. Rano 
wstawałam, chodziłam do szkoły, po szkole miałam treningi 
z tańca, potem się uczyłam, a treningi z trójboju wykonywa-
łam nie raz o 12:00, 1:00 w nocy. To kwestia przyzwyczajenia. 
Dla mnie taki tryb życia to normalny stan. Zawsze nas uczono, 
żeby cos osiągnąć należy ciężko pracować. 
Yelizaveta znalazła się Radwanicach 17 marca. Kiedy w jej 
kraju rozpoczęła się wojna nie myśleli jeszcze opuszczeniu 
domu. Tak wytrwali dwa dni. W momencie kiedy obok jej 
mieszkania spadły bomby zabrali najpotrzebniejsze rzeczy              
i ruszyli w kierunku Polski. Jest tutaj z mamą, siostrą ,ciocią 
i kuzynkami. Tato oraz dwaj bracia zostali na Ukrainie. Jak 
mówi ma z nimi kontakt, jest ciężko, ale wie, że zostali tam  
by bronić jej kraju. Kiedy trafiły do Polski jedną noc spędziły 
na granicy. Potem szybko znalazły w pobliżu Radwanic pracę 
a u nas nocleg- i tak są tu do dziś. Yelizaveta szukała siłowni, 
musi bowiem ćwiczyć aby podtrzymać swoją aktywność. Wy-
szła więc i pytała naszych mieszkańców gdzie jest siłownia-       
i tak trafiła do Doroty Żydziak, która umożliwiła jej treningi 
w swoim studio. Yelizaveta ma stały kontakt ze swoim trene-
rem- codziennie wysyła mu relacje z wykonanego treningu. 

Marzę o pokoju. Chcę wrócić na Ukrainę 
i dalej robić to co kocham. Chcę zdać maturę i realizować swo-
je marzenia. Wojna jest zła, boli mnie, że historia się powtó-
rzyła….

www.radwanice.pl

 wokÓŁ NaS
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kilka słów..... 
o panu tomaszu Ficnerze
nowym tReNeRZe                                                             
Klubu Sportowego Zadzior Buczyna
  Renata Śmieszek - Zygnerska

„JAKO zawodnik spędziłem praktycznie 
całą swoją przygodę w drużynach Chrobrego 
Głogów. Pracę trenerską rozpocząłem w 2006 
roku”
   W marcu br. Klub Sportowy Zadzior Buczyna 
podziękował za wieloletnią współpracę trenerowi 
Mariuszowi Jurkowi, który pełnił obowiązki trene-
ra przez 9 lat. Wraz z drużyną wywalczył on histo-
ryczny awans do klasy okręgowej. Jako szkolenio-
wiec charakteryzował się nieustającą wolą walki, 
charyzmą i wiarą w zespół. W związku z powyższym 
zarząd Klubu Zadzior Buczyna podjął decyzję o na-
wiązaniu współpracy z nowym trenerem, panem 
Tomaszem Ficnerem. Pan Tomasz przejmuje zespół 
w bardzo trudnym momencie sportowym dla klubu. 
Celem jest utrzymanie drużyny w klasie okręgowej.

Trener Zadziora Buczyna opowiada: 
„praktycznie cała moja praca trenerska 
związana jest z Klubem Chrobry Gło-
gów. Prowadziłem tam drużyny junior-
skie, młodzieżowe oraz zespół rezerw 
pierwszej drużyny przy współpracy  
z trenerem Irkiem Mamrotem”. Pan To-
masz obowiązki klubowe w Chrobrym 
Głogów łączył przez 5 lat z prowadze-
niem A klasowej drużyny Łagoszovi 
Łagoszów. „Ostatnie 4 lata to praca  
w 4 ligowej Odrze Ścinawa. Na dzisiaj po-
nownie współpracuję z Klubem Chrobry 
Głogów, prowadząc drużyny młodzieżo-
we i oczywiście podjąłem współpracę  
z Zadziorem Buczyna”.
 Pracę w klubie Zadzior Buczyna podjął 
w tym roku, tydzień przed pierwszym 
meczem ligowym. Okoliczności w ja-
kich został szkoleniowcem Drużyny 
Zadzior Buczyna opisuje w następujący 
sposób: „działacze z Buczyny nawiązali 
ze mną kontakt, przedstawili sytuację. 
Nie ukrywam, że miałem wątpliwości 
ze względu na ciężkie położenie klu-
bu w obecnym momencie jeśli chodzi  
o aspekt sportowy. Stwierdziłem jed-
nak, że nie miałem nigdy okazji, by prze-
jąć zespołu w tak trudnym momencie. 
Potraktowałem to jako wyzwanie, któ-
remu stawię czoła”. Pan Tomasz w naj-
bliższym czasie planuje zrobić wszystko 
co w jego mocy, by wyniki się poprawiły.

„Oczywiście w najbliższym czasie 
nie mogę zagwarantować jakiś fanta-
stycznych efektów, bo cudów nie ma. 
Natomiast żywię ogromną nadzie-
ję, że uda się zbudować zespół, który  
w przyszłości zagwarantuje solidną piłkę  
w Buczynie”. Pan Tomasz poproszony  
o zobrazowanie składu drużyny wyja-
śnia: „Zawodnicy są w różnym wieku, 
od 25 – 35 lat. W naszej drużynie są 
również czterdziestolatkowie. W zespo-
le nie ma podziału na pierwszy skład i 
rezerwę. Każdy zawodnik jest częścią 
drużyny. Dzisiaj jesteś rezerwowym,  
a za tydzień możesz grać w pierwszym 
zespole. Wszyscy są jednakowo ważni 
i tworzą grupę, a rywalizacja jest bar-
dzo potrzebna. Kadra na dzisiaj liczy 
20 osób, jednak wiadomo jak to jest  
w piłce. Praktycznie nigdy nie ma 100 
% obecności ze względu na obowiązki, 
kontuzje, rekonwalescencje, życie pry-
watne, pauzy za kartki. Treningi odby-
wają się dwa razy w tygodniu. Aktualnie 
gramy w Legnickiej Lidze Okręgowej”.
Według pana Tomasza nie można scha-
rakteryzować sylwetki dobrego zawod-
nika: Każdy zawodnik jest inny i na 
tym polega sekret. Potrzebni są wysocy  
i niscy, młodzi jak i starsi, ci szybcy, jak 
i wolniejsi. Przede wszystkim zawod-
nik musi być dobrze przygotowany pod 
kątem fizycznym, kondycyjnym oraz 

mentalnym. Gdyby zadać sobie pytanie, 
co może zaprezentować gracz przy-
gotowany bardzo dobrze technicznie, 
skoro kondycyjnie nie jest w stanie wy-
trzymać tempa gry? To tak jakby mieć 
świetny samochód karoseryjnie tyle, że 
nie można nim się poruszać, ponieważ 
ma zatarty silnik. Dlatego w naszym 
szkoleniu mocny nacisk kładziemy na 
wydolność zawodników”. Czy Pan jako 
nowy człowiek w drużynie, szkolenio-
wiec z dużym doświadczeniem potrafi 
na tę chwilę ocenić potencjał drużyny? 
„To dość trudne pytanie. Potencjał każ-
dej drużyny zależy od zaangażowania 
zawodników w życie klubu oraz ich fre-
kwencji na treningach i meczach. Uwa-
żam, że możliwości są, ale jest potrzeba, 
aby wymienione powyżej rzeczy inten-
sywnie wprowadzić do naszych działań. 
Z pełną świadomością stwierdzam, że 
nie brakuje nam waleczności i wielkiego 
serca do gry. Mam ogromną nadzieję, że 
kolejne mocne strony zespołu w niedłu-
gim czasie wypracujemy”.

Nowemu trenerowi i klubowi 
Zadzior buczyna życzymy udanej 
współpracy i samych sukcesów oraz 

szybkiego 
powrotu do czołówki w tabeli.

www.radwanice.pl

  SPoRt

  Paulina Banaszak

  SPoRt
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www.radwanice.pl

actiVe team beZ balaStU
kolaRSki SeZoN SPoRtowy RoZPocZĘty 

  Paulina Banaszak

Aktywiści z „Active Team Bez Balastu” rozpoczęli kolarski 
sezon sportowy gdzie zameldowali się na starcie zawodów 
MTB Kaczmarek Electric. W tym roku sezon cyklu kolarskiego 
rozpoczął się w Krośnie Odrzańskim, gdzie trasa jest dobrze 
znana zawodnikom „gwiazd”.  
Nie obeszło sie bez sukcesów .Przedstawiciele drużyny Junior 
MTB wywalczyli miejsca na podium. Franek zajął 1 miej-
sce w swojej kategorii, natomiast jego brat janek 4 miejsce  
w nieco starszej grupie. Obecnie drużyna „Active Team Bez 
Balastu” Senior na dystansie GIGA lokuje się na drugim miej-
scu, natomiast na dystansie MEGA zajmują dziesiątą pozycję 
drużynowo. 

gratulujemy udanych startów ekipie „bez balastu” 
i życzymy sukcesów! już niebawem kolejne starty więc 
trzymamy kciuki!

  SPoRt



BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

58  www.radwanice.pl

to jUŻ koNiec  URZĄD



59  

BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

WYKREŚLANKA

HASŁA DO WYKREŚLANKI: 

TEMPERTAURTA, UŚMIECH, ROZMOWA, ZABAWA, PIASEK, PODRÓŻOWANIE, 
LODY, SIATKÓWKA, BASEN, MARZENIA, PLAŻOWANIE, OPALANIE, NATURA, 
BĄK, MAK, KASK, SAMOCHÓD, PŁYWANIE, OCEAN, ROWER, LAS, OSA, KOC, 

KOSZYK, LOS, UL, RYBA 

Wykreśl ukryte w diagramie słowa. Wyrazy można odczytywać w kolumnach i wierszach. Pozostałe litery, czytane w kolejności 
występowania rzędami tworzą rozwiązanie

Wykreslanka nr 33
Odpowiedzi prosimy przesyłać na  adres:
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice  
(na kartach pocztowych z naklejonym kuponem  
i dopiskiem „Krzyżówka Biuletyn 32”). Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy 3 nagrody 
niespodzianki. Na rozwiązania czekamy do 15 czerwca 2022 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.

Wyniki krzyżówki  BIULETYN nr 32
Dziękujemy za tak liczne, nadesłane rozwiązania krzyżówki 
Biuletynu nr 32. Prawidłowo rozwiązane hasło brzmiało:

„weSoŁych ŚwiĄt”
Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań 
wylosowane zostały 3 osoby : 

IZABELA POKORA zam. Radwanice, 
ALINA BIENIA zam. Radwanice
SYLWIA KOWALSKA zam. Radwanice

                                                      GraTulujeMy

to jUŻ koNiec

www.radwanice.pl
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