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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy
 
 Aktualne wydanie biuletynu to ogromna dawka wspomnień i relacji  z czerwcowych wyda-
rzeń. Czas ten obfitował w wiele ciekawych spotkań, które miały miejsce w naszej gminie. Zapo-
czątkowaliśmy go Gminnym Dniem Dziecka, gdzie w zabytkowym parku w Radwanicach mogliśmy 
gościć naszych najmłodszych mieszkańców. Kolejnym wspólnym wydarzeniem był II Rodzinny Rajd 
Rowerowy cieszący się coraz większą popularnością. Wspólnie przemierzyliśmy trasę z Radwanic 
do Nowego Dworu. W czerwcu organizowaliśmy jak co roku (pomijając czas spowodowany pande-
mią) Dni Gminy Radwanice. Jestem niesamowicie szczęśliwy z powodu organizacji tych wszystkich 
wydarzeń, cieszę się z Państwa obecności i zapraszam do obejrzenia fotorelacji z tych wydarzeń  
w naszym biuletynie i na naszych stronach internetowych.
  W czerwcu Rada Gminy udzieliła mojej osobie absolutorium za wykonanie budżetu za  
2021 rok. Jest to dla mnie ogromne docenienie naszej wspólnej urzędniczej pracy na rzecz miesz-
kańców gminy Radwanice. Dziękuje wszystkim zaangażowanym społecznie osobom, urzędnikom, 

radnym, radom sołeckim, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych za wsparcie i pomoc. Mieszkańcom za sugestie, 
rozmowy i akceptacje naszych działań.
 W bieżącym wydaniu przeczytacie Państwo również o trwających inwestycjach i otrzymanych dotacjach na rzecz gminy 
Radwanice, gdzie tylko z programu Polski Ład otrzymaliśmy 10,8 mln zł na budowę dróg w miejscowościach Łagoszów Wielki, 
Lipin i Radwanice. Ponadto nie zabrakło naszych stałych artykułów związanych z Państwa działalnością - poznacie nowych 
bohaterów z cyklu pasje naszych mieszkańców, oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prężnie działają na terenie naszej gminy. 
Zachęcam do zapoznania się z artykułami dotyczącymi działalności jednostek organizacyjnych – tam też się sporo dzieje. 
 Przed nami nowe wyzwania i wspaniałe wydarzenia. Już dziś zapraszam na obchody tegorocznych  Dożynek, które 
odbędą się 20 sierpnia br. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji nawiązujących do tradycji dożynkowych.
 Na trwający okres wakacji życzę mieszkańcom i gościom odwiedzającym naszą gminę bezpiecznego i udanego wy-
poczynku. Ogromniej radości czerpanej z poznawania nowych zakątków i cudownych wspomnień. Życzę aby czas ten był dla 
Państwa idealnym momentem na spędzenie chwil w gronie rodzinnym. Pozdrawiam serdecznie

Wójt Gminy Radwanice
Paweł Piwko
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KALENDARIUM RADY GMINY //
Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy:

• W dniu 21 kwietnia br. odbyły się posiedzenia komisji sta-
łych Rady Gminy.
I część komisji miała charakter objazdowy. Podczas tej części 
komisje spotkały się w terenie podczas wizytacji świetlic, placów 
zabaw i dróg. II część odbyła się już stacjonarnie, podczas której:
- Komisja Rewizyjna prowadziła dyskusję na temat analizy 
wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych w 2021 r. oraz omó-
wione ostały materiały na nadchodzącą sesję Rady Gminy.

• W dniu 16 maja 2022 r. na posiedzeniach komisji stałych 
Rady Gminy podjęto następujące tematy:
- Komisja Rewizyjna zajęła się analizą i oceną sprawozdania 
finansowego i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wyko-
nania budżetu gminy za rok 2021. Dyskutowano również nad 
wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy.
- Komisja Zadań Budżetowo-Gospodarczych prowadziła wni-
kliwą analizę na temat raportu o stanie gminy. Podjęto również 
dyskusję na temat gospodarki mieniem komunalnym w kontek-
ście dzierżaw i wynajmów w ubiegłym roku.
- Komisja Zadań Społecznych pracowała nad tematem działal-
ności prowadzonej w świetlicach wiejskich. Komisja podjęła 
również dyskusję nad sprawozdaniem z pracy zespołu inter-
dyscyplinarnego.

• W dniu 10 czerwca 2022 r. odbyły się posiedzenia komisji 
stałych Rady Gminy:
- Komisja Rewizyjna pracowała nad podziałem subwencji na jed-
nostki oświatowe w 2022 r. Podjęła również dyskusję na temat 
organizacji oświaty na rok szkolny 2022/23. Komisja wybrała 
budowę kompleksu sportowego w Lipinie do przeprowadzenia 
kontroli dokumentacji wykonanej inwestycji. 
- Komisja Zadań Budżetowo- Gospodarczych zajęła się analizą 
stanu dróg gminnych i powiatowych. Pracowała również nad 
tematem ochrony przeciwpowodziowej gminy.
- Komisja Zadań Społecznych zajęła się przedstawioną przez 
Gminny Ośrodek Kultury ofertą organizacji wypoczynku let-
niego dla dzieci.  Podczas posiedzenia przedyskutowano zajęcia 
pozalekcyjne z wychowania fizycznego na terenach szkolnych. 
Podjęto również temat o stanie mieszkań komunalnych.

XXXVIII sesja Rady Gminy w Radwanicach:

W dniu 21 kwietnia br. miały miejsce obrady XXXVIII sesji 
Rady Gminy w Radwanicach, podczas których podjęte zostały 
następujące uchwały:

- uchwała nr XXXVIII/264/22 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej na rok 2022, 
- uchwała nr XXXVIII/265/22 w sprawie zmiany budżetu gminy 
na rok 2022;
- uchwała nr XXXVIII/266/22 zmieniająca uchwałę nr 
XXIII/162/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 grudnia 
2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radwanice na 
lata 2021-2025;
- uchwała nr XXXVIII/267/22 w sprawie zamiaru połączenia 
samorządowych instytucji kultury;
- uchwała nr XXXVIII/268/22 w sprawie zasad udzielania do-
tacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń

budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją 
projektu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczyna”.
- uchwała nr XXXVIII/269/22 w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych;
- uchwała nr XXXIII/270/22 w sprawie upoważnienia Wójta 
Gminy Radwanice do dokonywania zmian w planie dochodów 
i wydatków budżetu Gminy Radwanice w celu realizacji zadań 
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- uchwała nr XXXVIII/271/22 zmieniająca uchwałę  
nr XXXVI/253/22 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 10 lu-
tego 2022 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości 
Radwanice.

XXXIX Sesja Rady Gminy w Radwanicach

W dniu 10 czerwca br. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy, 
podczas której podjęto następujące uchwały:

- uchwała nr XXXIX/272/22 w sprawie wotum zaufania, 
- uchwała nr XXXIX/273/22 w sprawie rozpatrzenia sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Radwanice za 2021 rok, 
- uchwała nr XXXIX/274/22 w sprawie absolutorium dla Wójta 
Gminy Radwanice, 
- uchwała nr XXXIX/275/22 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Radwanice 
- uchwała nr XXXIX/276/22 w sprawie zmiany budżetu gminy 
Radwanice na rok 2022, 
- uchwała nr XXXIX/277/22 w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Drożów, 
Drożyna, Lipin, Przesieczna w gminie Radwanice,
- uchwała nr XXXIX/278/22 w sprawie określenia średniej 
ceny paliwa w gminie Radwanice w roku szkolnym 2022/2023, 
- uchwała nr XXXIX/279/22 w sprawie upoważnienia Kierow-
nika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia 
indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przy-
sługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy, 
- uchwała nr XXXIX/280/22 w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
gminy Radwanice, 
- uchwała nr XXXIX/281/22 w sprawie nadania nazwy ulicy  
w miejscowości Dobromil, 
- uchwała nr XXXIX/282/22 w sprawie powierzenia Gminie 
Polkowice części zadań Gminy Radwanice z zakresu ochrony 
zdrowia, 
- uchwała nr XXXIX/283/22 w sprawie zaciągnięcia długoter-
minowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska o Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
- uchwała nr XXXIX/284/22 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu Przesieczna – rejon węzła „Głogów Zachód”,
- uchwała nr XXXIX/285/22 w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz 
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

  Daria Ciosek

www.radwanice.pl

Pozdrawiam serdecznie
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
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POWSTANą  STACJE DO łADOWANIA SAMOChODóW 
                                   ELEKTRYCZNYCh

Gmina Radwanice w bieżącym roku przystąpiła do udziału 
 w pierwszym naborze konkursu „Ładowarka w każdej Gminie”.  
W związku z pojawieniem się listy beneficjentów informujemy, 
że w ramach konkursu organizator projektu, tj. Fundacja Lepsza 
Jakość Życia z siedzibą w Radomiu, wraz z partnerem technolo-
gicznym wybuduje i uruchomi na własny koszt na terenie Gminy 
Radwanice, aż 7 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych  
o mocy minimum 22 kW, w miejscu atrakcyjnym dla kierowców.

Program „ładowarka w każdej Gminie” ma wspierać roz-
wój elektromobilności poprzez wybudowanie w każdej gminie  
w Polsce stacji ładowania samochodów elektrycznych. Co naj-
istotniejsze, udział Gminy Radwanice w projekcie nie będzie 
wymagał zaangażowania środków własnych. Stacje powstaną  
w miejscowościach: Buczyna, Radwanice, Sieroszowice oraz 
Lipin.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 28a ustawy  
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Wójt Gminy 
Radwanice podczas posiedzenia komisji, które odbyło się dnia 
27 maja 2022 r., zaprezentował Radzie Gminy raport o stanie 
gminy za rok 2021. Dokument obejmuje podsumowanie  dzia-
łalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. 
Raport o stanie gminy jest spojrzeniem na aktualną sytuację 

Gminy Radwanice. Zamiany jakie zachodzą w gminie corocznie 
są efektem wytężonej pracy wielu osób, zarówno kadry Urzędu 
Gminy Radwanice, jak i jednostek podległych. Raport stanowi 
kompendium wiedzy o działalności gminy za rok 2021, a mate-
riały zebrane od pracowników merytorycznych są doskonałym 
źródłem informacji o stanie naszej gminy, dlatego serdecznie 
zachęcam Państwa do zapoznania się z dokumentem, który 
został udostępniony na stronie www.bip.radwanice.pl

RAPORT O STANIE GMINY 

AbSOLUTORIUM
Podczas XXXIX sesji Rady Gminy w Radwanicach radni gminy 
w składzie 14 osobowym udzielili Wójtowi Gminy Radwanice 
jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
gminy za rok 2021. Absolutorium stanowi potwierdzenie przez 
radę gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli 
zgodnie z przepisami prawa wydał publiczne pieniądze. Abso-
lutorium jest rodzajem kontroli rady nad wójtem w zakresie 
wykonania budżetu oraz  wyrazem ostatecznej oceny działal-
ności wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie 
wójta z wykonania budżetu gminy, a następnie podczas sesji,  
podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania 
absolutorium. 
Składamy serdeczne gratulacje!

  Małgorzata Stroka

  Daria Ciosek

www.radwanice.pl

  Anna Wysokińska
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 Anna Wysokińska

POWSTANą  STACJE DO łADOWANIA SAMOChODóW 
                                   ELEKTRYCZNYCh

10.800.000,00 zł DLA GMINY RADWANICE 

// DOTACJERAPORT O STANIE GMINY 

www.radwanice.pl

W związku z opublikowanymi w czerwcu br. wynikami drugiej 
pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych, niezmiernie miło jest nam Państwa 
poinformować, że Gmina Radwanie otrzymała dotację o łącz-
nej kwocie 10.800.000,00 zł. Przypominamy, że w ramach 
w/w edycji programu Gmina Radwanice złożyła dwa wnioski 
o dofinansowanie. Pierwszy z nich na kwotę 4.600.000,00 zł 
dotyczy budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z budową 
sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej  

w miejscowości Radwanice i Łagoszów Wielki. Natomiast drugi 
z wniosków złożony na kwotę dofinansowania 6.200.000,00 
zł dotyczy infrastruktury drogowej i wodnociągowej, a budo-
wa odbędzie się w miejscowości Lipin oraz Przesieczna. Dnia  
30 maja 2022 r., w Polkowicach odbyło się uroczyste wręczenie 
promes w ramach tego właśnie programu. Symboliczne czeki  
z poszczególnymi kwotami, samorządowcom wręczył Krzysztof 
Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów.  
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Informujemy, że w lutym br. Gmina Radwanice złożyła wnio-
sek o dofinansowanie  na realizację zadania pn.: „Wykona-
nie nasadzeń wzdłuż dróg przy ul. Jarzębinowej, ul. Jana  
Pawła II  oraz ul. Południowej w miejscowości Radwanice”. 
Powyższy wniosek został rozpatrzony przez Zarząd WFOŚiGW 
we Wrocławiu, a Uchwałą nr 133/2022 z dnia 24.05.2022 r. dla 
zadania zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 

 

DOTACJA Z WOJEWóDZKIEGO FUNDUSZU OChRONY  
                          ŚRODOWISKA 

113 488,20 zł! 
Rezultatem realizacji zadania będzie osiągnięcie efektu ekolo-
gicznego polegającego na odtworzeniu zieleni w ciągu pasów 
drogowych. Wzdłuż pasa drogowego przy ul. Jana Pawła II na-
sadzenia zostaną wykonane obustronnie, natomiast w przy-
padku ul. Południowej oraz ul. Jarzębinowej jednostronnie. 
Natomiast efekt rzeczowy zadania zakłada nasadzenie jarząbu 
pospolitego w ilości 50 sztuk, 2 400 sztuk róży The Fairy,  
1 950 sztuk Irgi Dammer Major oraz 50 sztuk klonu po-
spolitego. W związku z realizacją zadania zachowana zostanie 
różnorodność biologiczna co stanowi główny cel projektu.

 Anna Wysokińska

Dnia 15.06.2022 r. Gmina Radwanice złożyła do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu wniosek o pożyczkę na realizację zadania 
pn.: „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz od-
cinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Radwanice”. 
Jeszcze w tym roku w ramach realizacji powyższego pro-
jektu zakończona zostanie budowa odcinków sieci ka-
nalizacji sanitarnej oraz odcinków sieci wodociągowej, 
aż w 5 miejscowościach, tj. Dobromil, Sieroszowice, Ja-
kubów, Radwanice oraz Lipin. Łączna długość odcinków 

sieci kanalizacji sanitarnej to 469,53 mb, w tym  
w miejscowości:
- Sieroszowice o długości 36 mb,
- Jakubów o długości 117 mb,
- Radwanice o łącznej długości 239,41 mb.
Natomiast dla sieci wodociągowej planowana jest budowa od-
cinków o łącznej długości 1166,06 mb, w tym w miejscowości:
- Dobromil o łącznej długości 485,20 mb,
- Sieroszowice o długości 17,50 mb,
- Jakubów o łącznej długości 306,50 mb,
- Radwanice o łącznej długości 297,50 mb,
- Lipin 59,36 mb.
łączna kwota zadań to 547.545,57 zł, natomiast wniosko-
wana kwota pożyczki wynosi 378.385,15 zł.

POżYCZKA NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
ORAZ ODCINKóW SIECI WODOCIąGOWEJ W GMINIE RADWANICE

 Anna Wysokińska

  Aleksandra Glińska

www.radwanice.pl



7  

BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych  
w II kwartale zostały zawarte umowy na następujące 
zadania robót budowlanych: 

1. Rewitalizacja parku zabytkowego w miejscowości Buczyna  
- podpisanie umowy nastąpiło 7 czerwca br. a wykonawcą  
w ramach zadania jest firma BRUKBUD Paweł Jurczyk. 

Wartość zadania: 257 071,59 zł 

2. Budowa tzn.  „krótkich odcinków” sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz wodociągowej na terminie Gminy Radwanice 
obejmujące następujące zadania:
a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
w miejscowości Radwanice ul. Lipowa, Jodłowa, - wartość 

zadania 148 968,55 zł 

b)  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągo-
wej w miejscowości Lipin dz.220/7 – wartość zadania  

60 028,86 zł.

Wykonawcą w ramach wyżej wymienionych zadań jest Przed-
siębiorstwo Komunalne „hemiz Bis” sp.z.o.o.  z siedzibą  
w Prochowicach, z którym zawarto umowę na początku  
czerwca br. 
c) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobromil 

dz.5/18 – wartość zadania 32 255,26 zł.

Umowa podpisana na początku czerwca br. z wykonawcą  
hubertem Sychowiczem prowadzącym działalność gospodar-
czą pod nazwą hYDROSYSTEM. 
Na realizację każdego zadania przewidziano 3 miesiące.

ROZSTRZYGNIĘTE 
PRZETARGI

WARTOSĆ ZADAŃ
W II KWARTALE WYNOSI

498 324, 26 ZŁ

DOTACJA  DLA STRAżY 
„MAłY STRAżAK”

W ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. Sprzęt dla 
OSP (dawniej Mały Strażak) nasze jednostki OSP otrzymały 
następujące wsparcie finansowe:

-  OSP Radwanice 20.000 złotych
-  OSP Buczyna 10.000 zł
-  OSP łagoszów Wielki 10.000 zł
-  OSP Jakubów 10.000 zł
-  OSP Nowa Kuźnia 10.000 zł
-  OSP Sieroszowice 10.000 zł

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych 
służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania  
i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zja-
wisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki 
zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku na-
turalnemu.

Martyna Szylko

  Aleksandra Glińska

www.radwanice.pl
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// INWESTYCJE

Od marca ubiegłego roku trwają prace związa-
ne z przebudową, nadbudową oraz przebudową 
dawnego budynku domu kultury w Radwanicach.  
Wykonawca realizuje prace według ustalonego harmonogramu. 
Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem elewacji budyn-
ku oraz prace budowlane i  instalacyjne wewnątrz budynku. 
W kwietniu br. rozpoczęły się również prace instalacyjno
-montażowe związane z kompleksowym wyposażeniem sali 
widowiskowej w systemy oświetlenia, nagłośnienia, projekcji 
kinowej oraz mechaniki sceny, jak również montażem systemów 
multimedialnych w sali dla seniorów, sali wielofunkcyjnej oraz 
bibliotece. 
W rezultacie Gmina Radwanice będzie dysponować nowo-
czesnym, dwukondygnacyjnym budynkiem z salą widowi-
skową, salą wielofunkcyjną z zapleczem gastronomicznym, 
częścią administracyjną oraz salami zajęciowymi. Teren 
wokół obiektu zostanie w pełni zagospodarowany 

elementami zieleni oraz niezbędną  infrastrukturą komunikacyj
ną wraz z parkingiem.  Od marca br. trwają prace termomo-
dernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach. 
W ramach zadania wykonane zostanie ocieplenie dachu oraz 
ścian zewnętrznych wraz z wymianą pokrycia dachowego 
i wykonaniem nowej elewacji. Wewnątrz budynku moderni-
zacji ulegnie instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowe zasilana nowoczesną pompą ciepła. W obiekcie wy-
mieniona zostanie stolarka okienna, a dotychczasową instala-
cję oświetleniową zastąpi energooszczędne oświetlenie led. 
Na dachu obiektu zostanie również zamontowana instalacja 
fotowoltaiczna.
Pomimo umownego zakończenia prac w miesiącu październiku 
br. Wykonawca planuje zintensyfikować roboty budowlane  
w okresie wakacyjnym, żeby w jak największym zakresie przy-
gotować obiekt do nowego roku szkolnego. 

 Honorata Perlakowska- Leszczak

    Budowa Domu Kultury 
w Radwanicach

  Termomodernizacja 
  Szkoły Podstawowej 

  w Radwanicach

 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radwanicach 

 Budowa GOKu w Radwanicach 

Już wkrótce nasza baza oświatowo-kulturalna 
wzbogaci się o dwa nowoczesne miejsca 

 krótkie odcinki  //

www.radwanice.pl
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Trwają prace związane z realizacją zadań w ramach 
„Kompleksowej budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice”.  
Umowa z wykonawcą została podpisana 21.03.2022 r.  Prace wy-
konywane są przez firmę WODROL Teodor Świątecki. Termin 
wykonania całej inwestycji przewidziany jest na 15 miesięcy od 
podpisania umowy. Zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej (dł.320,9m) i kanalizacji sani-
tarnej (318,7m) w ramach zadania „Budowa drogi gminnej  
ul. Mechaniczna, Radwanice - etap II”.

2. Budowa sieci wodociągowej (dł.839,3m) i kanalizacji sani-
tarnej (dł.760,5m) w ramach zadania: „Budowa drogi gminnej 
ul. Akacjowa”.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (dł.254,0m) w ramach 
zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w m. Radwanice gm.Radwanice ul. Roszarnicza”

4. Budowa odcinków sieci wodociągowej (dł.358,7m) i kanaliza-
cji sanitarnej (dł.210,6m) w m.Radwanice przy ul. Głogowskiej 
oraz ul.Wiązowej.

5. Budowa sieci wodociągowej (dł.72m) oraz kanalizacji sani-
tarnej (dł.65,5m) w m. Radwanice przy ul. Lnianej.

6. Budowa sieci wodociągowej (dł.262m) i kanalizacji sanitarnej 
(dł.259,0m) w miejscowości Radwanice – os. Słoneczne - etap II.

 Karolina Kazimierska

   Zadania w trakcie realizacji objęte umową  //

Program Rządowy Fundusz Polski Ład
I edycja

1. Budowa sieci wodociągowej (dł.53,5m) i kanalizacji sani-
tarnej (149,6m)  w ramach zadania "Budowa drogi gminnej  
ul. Mechaniczna, Radwanice - etap I i ul. Goździkowa".

2. Budowa sieci wodociągowej (dł.476,5m) i kanalizacji sani-
tarnej (dł.605,0m) w miejscowości Radwanice – os. Słoneczne 
- etap I (ul. Gwiaździsta, Galaktyczna, Słoneczna).

3. Budowa sieci wodociągowej (dł.76,5m) i kanalizacji sanitarnej 
(dł.440m) w rejonie ul. Tenisowej, Promykowej i Słonecznej  
w miejscowości Radwanice.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (dł.2462m) oraz sieci 
wodociągowej (dł.2491m) w miejscowości Buczyna - etap 1.

5. Przebudowa sieci wodociągowej (dł.2395m) Radwanice-Prze-
sieczna (Kostaniewo)- Drożyna- Drożów wraz z odcinkami 
przyłączy w miejscowości Drożyna oraz odcinków przyłączy  
w miejscowości Przesieczna (Kostaniewo) i Drożów - Etap I.

 krótkie odcinki  //

W kwietniu zostały podpisane umowy na wykonanie tzw. 
„krótkich odcinków” sieci wodociągowej oraz kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy Radwanice. Zadania przewi-
dziane do realizacji:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Dobromil dz.421/2.

2. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Krótkiej w Radwanicach.

3. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej  
ul. Strzechy w Sieroszowicach.

4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Jakubów ul. Jesio-
nowa – etap III.

5. Budowa sieci wodociągowej w m. Jakubów ul. Klonowa.

6. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej  
w m. Jakubów ul. Świerkowa.

 W gminie Radwanice powiększa się sieć wodociągowa oraz 
kanalizacji sanitarnej 

W maju zostało wszczęte postępowanie na wykonanie ko-
lejnych trzech odcinków: 

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Radwanice, ul. Lipowa, Jodłowa, Platanowa.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejsco-
wości Lipin na fragmencie ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobromil  
dz. nr 5/18.

Czas realizacji zadań to trzy miesiące od podpisania umowy 
z wykonawcą, całkowity koszt wykonania 

„krótkich odcinków” to: 

547.545,57zł brutto.

                       W Gminie Radwanice powiększa się sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej 

www.radwanice.pl
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Dynamika rozwoju Gminy Radwanice prowadzi  do budowy 
nowych obiektów użyteczności publicznej takich jak GOK oraz 
modernizacji obiektów już  istniejących jak np. Szkoła Podsta-
wowa w Radwanicach. Plany są ambitne, ale w sposób naturalny 
wymuszone przez ducha czasu i postępu, dużą świadomość 
mieszkańców oraz ich nowoczesny, szeroki światopogląd. 
Obiekty projektuje się w sposób funkcjonalny i przemyślany. 
Nie omija się tradycyjnego wyglądu rdzennej zabudowy, a czyni  
z tego atut nawiązując symboliką i kształtem. Nowoczesna 
Gmina to także nowoczesna siedziba urzędu, z obszernym 
parkingiem, uroczystą salą ślubów, przestronną poczekalnią 
i windą. 

W PLANACH MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY //

Budynek prosty i funkcjonalny. Nowoczesna bry-
ła wtopiona w niezruszoną architekturę wieko-
wą tak jak dynamicznie rozwijająca się gmina 
pokazuje dzieje jej rozwoju, zmiany systemowe i otacza-
jący nas świat.  Gmina Radwanice to szczęśliwa gmina, ale  
i ambitna. Plany rozbudowy urzędu motywuje ilość prowa-
dzonych inwestycji i zwiększająca się liczba obsługiwanych 
mieszkańców. 

  Katarzyna Dąbek

www.radwanice.pl
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W ostatnim czasie  na terenie  Gminy Radwanice doszło do 
licznych dewastacji, 

-  przy ul. Wiejskiej w Radwanicach zostały podpalone elementy 
konstrukcyjne placu zabaw, drabinki drewniane, oraz zadaszony 
domek, 
- przy ul. Ogrodowej w Radwanicach zniszczone zostało ogro-
dzenie oraz  elementy, które dla bezpieczeństwa zostały zako-
twiczone  w gruncie, 
- w skateparku w Lipinie uszkodzono kosz na śmieci,
- w parku zniszczono ławki oraz tablicę na ścieżce edukacyjnej .

AKTOM 
WANDALIZMU!
Apelujemy do młodzieży o poszanowanie i utrzyma-

nie porządku w miejscach przeznaczonych 
do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.      

Takim zachowaniom 
mówimy stanowczo 

NIE!

 Jolanta Kozołup

Prosimy  o zwracanie uwagi na niedopuszczalne 
zachowania innych i reagowanie w odpowiedni 

sposób, chociażby wzywając policję.

www.radwanice.pl
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Opracowanie planistyczne - etap analizy  
i przygotowania wstępnego projektu mpzp

Po podjęciu uchwały o przystąpieniu planu miejscowe-
go  i zebraniu wniosków zainteresowanych mieszkańców  
i właścicieli nieruchomości a także instytucji oraz orga-
nów sporządza się jego projekt. Projekt planu miejsco-
wego jest sporządzany łącznie z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko i prognozą skutków finansowych. Przy 
sporządzaniu planu miejscowego rozpatruje się złożo-
ne wnioski do planu pod kątem zgodności ze Studium  
i możliwości zagospodarowania ich w żądany sposób. 
Przygotowana przez urbanistów koncepcja planu zostanie na-
stępnie wysłana do odpowiednich jednostek uzgadniających, 
a po wydaniu przez nich pozytywnych opinii, miejscowy plan 
zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Projekt składa się z części tekstowej i graficznej, i jest opracowy-
wany zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, 
odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Plan miejscowy 
sporządza się w skali 1:2000.
Nowy plan obrębu Kłębanowice umożliwi utworzenie nowych 
miejsc przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Poprawi 
także zapisy dotychczas obowiązujących MPZP, które utrudniały 
racjonalne zagospodarowanie przestrzeni. 
Miejscowy plan reguluje zasady ładu przestrzennego na danym 
terenie. Innymi słowy, plan precyzuje, co właściciele nierucho-
mości mogą na nich wybudować, jaką działalność prowadzić, 
przewiduje także nowe rozwiązania komunikacyjne. 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
DLA OBRĘBU KłĘBANOWICE – CZĘŚć WSChODNIA

Nowy plan obrębu Kłębanowice umożliwi 
utworzenie nowych miejsc

 przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
i farmę fotowoltaiczną.

  Elżbieta Łucka

www.radwanice.pl

Projekt planu

  Małgorzata Stroka
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NOWE ULICE W RADWANICACh 

Rada Gminy w Radwanicach na sesji dnia 15 marca 2022 r. oraz 10 czerwca 2022 r. podjęła uchwały w sprawie nadania nazw ulicom 
w miejscowości Radwanice i Dobromil. Nowa nazwa ulicy w Radwanicach to ulica Morwowa znajdująca się na osiedlu leśnym. 
Natomiast  ulica jaka powstała w miejscowości Dobromil to ulica Cicha. Obie ulice zostały wskazane na poniższych mapkach.

  Małgorzata Stroka

www.radwanice.pl



BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

14  

  Paulina Banaszak

www.radwanice.pl
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UPORZąDKOWANO TERENY
PARKOWE W RADWANICACh 

Od miesiąca lutego do maja bieżącego roku przeprowadzono prace porząd-
kowe terenów zieleni w Radwanicach w pobliżu ul. Parkowej. W pierwszej 
kolejności wykonano wycinkę podszytu, drzew obumarłych i znajdujących 
się w złej kondycji fitosanitarnej. Teren uprzątnięto i wyrównano, przepro-
wadzono również konserwację pobliskich rowów melioracyjnych. 
Mamy nadzieję, że uporządkowanie tego podmokłego dotąd obszaru przy-
czyni się do osuszenia gruntu i powstania w Radwanicach przyjemnego 
terenu parkowego. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że wspólnie będziemy 
dbać o estetykę i czystość naszej gminy m.in. przez niewyrzucanie odpadów  
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.  

MOSTEK MIŁOŚCI 
W RADWANICACH 

Od 25 czerwca zakochani z Gminy Radwanice 
mogą  na zawsze uwiecznić  swoją miłość na 
nowo powstałym Mostku Miłości, a kluczyk 
wyrzucić do pobliskiego stawu. 

Mosty zakochanych zdobywają coraz większą po-
pularność. Znajdują się w wielu miastach na całym 
świecie. Najsłynniejsze mostki znajdują się w Pary-
żu i Wenecji, ale zwyczaj ten przywędrował także 
do Polski. W naszym kraju takie miejsca znajdziemy 
między innymi w Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, 
Krakowie, Poznaniu, Warszawie, czy Wrocławiu.  
W gminie Radwanice mostek znajduje się w zabyt-
kowym parku w Radwanicach. 
Według legendy zwyczaj wieszania kłódek pocho-
dzi z Florencji. Uczniowie szkoły Sanita in Costa San 
Giorgio zabierali kłódki ze swoich szafek szkolnych 
i wieszali je z wyznaniami miłosnymi na Ponte 
Vecchio. 
Pierwsze kłódki już znalazły swoje miejsce ale jest 
jego jeszcze bardzo dużo! Kolej na Państwa!

Wykonawcą mostku jest firma Dan- Met 
Daniel Matczak 

  Anna Harendarz

  Paulina Banaszak

www.radwanice.pl
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• Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
W Gminie Radwanice :

Urząd Stanu Cywilnego 
ul. Przemysłowa 17
parter, pok. 2
tel.  768311304

•Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę?
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

•Godziny przyjmowania klientów:
W godzinach pracy Urzędu Gminy Radwanice
poniedziałek – wtorek  7:30–15:30
środa 8.00 – 16.00
czwartek-piątek 7.30 – 15.30

•Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego: zagrożenie 
zdrowia lub życia, pozbawienie wolności
Kierownik USC w  Radwanicach przyjmuje na wniosek osoby 
zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu 
w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrę-
bie Gminy Radwanice, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia 
życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem 
wystawionym przez lekarza) albo jest pozbawiona wolności  
( w tym przypadku należy przedstawić zgodę na zawarcie 
związku małżeńskiego na terenie aresztu lub zakładu karne-
go). We wskazanych przypadkach nie jest pobierana opłata 
dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC.
•Ślub w plenerze
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierow-
nik USC w Radwanice przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu  
w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie 
Gminy Radwanice, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawar-
cia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego 
zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu 
oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Za udziele-
nie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa  
w wysokości 1 000,00 zł.

W pierwszej kolejności:
Narzeczeni powinni zarezerwować termin ślubu.
Następnie:
Nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem i nie później niż na 
miesiąc przed planowanym ślubem, narzeczeni zgłaszają się do 
USC z ważnymi dokumentami tożsamości, składają zapewnienia

o barku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiszczają opłatę 
skarbową w wysokości 84,00 zł.
Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawo-
wy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, 
jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku 
małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej 
możliwości, by zgłosili się do USC jednocześnie, mogą dopełnić 
formalności w różnych terminach.
•W dniu ślubu:
Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się na 10 minut przed 
uroczystością do urzędu stanu cywilnego, do wskazanego 
uprzednio pokoju, celem potwierdzenia danych i okazania 
ważnych dokumentów tożsamości.

W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie na 
10 minut przed uroczystością zgłaszają się do przybyłego na 
ślub kierownika USC, celem potwierdzenia danych i okazania 
ważnych dokumentów tożsamości.

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują jeden odpis 
skrócony aktu małżeństwa. Pierwszy odpis aktu małżeństwa 
wydany po zawarciu małżeństwa nie podlega opłacie skar-
bowej.

Ponadto osoba, która w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła 
nazwisko, zobowiązana jest niezwłocznie wymienić dowód 
osobisty.
Opłaty:
opłata skarbowa
• za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
• za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu 
oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł.
• opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu  
w związek małżeński poza lokalem USC – 1 000,00 zł
Płatności można dokonać :
• kartą płatniczą w pok. nr 6  na parterze Urzędu Gminy Radwa-
nice
• przelewem na konto : 

Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 
59-160 Radwanice 
Santander Bank Polska S.A. 
14 1090 2398 0000 0001 4383 6168 
podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została 
uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy. 

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ ? 
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

www.radwanice.pl
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RADCA 
RADZI 

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią możesz prowadzić firmę jed-
noosobową samodzielnie, bo tylko wtedy ponosisz pełną 
odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność 
do podejmowania czynności prawnych. żeby założyć firmę 
jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką 
Polski.

Obywatele:
• państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkow-
skich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować 
i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych 
zasadach jak obywatele polscy.
• państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność 
gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak 
obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie 
na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowe-
go Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane 
w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Mając w zamyśle prowadzenie działalności konieczne jest 
zarejestrowanie się w Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przed-
siębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność 
gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębior-
cy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działal-
ności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz 
prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się 
rejestrować jako przedsiębiorca. Jednak jeśli spodziewasz 
się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką 
drobną działalność możesz prowadzić bez rejestracji w CEIDG. 
Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli przychody 
z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% 
minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wyna-
grodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku 
nie mogą przekroczyć 1505 zł), jesteś osobą fizyczną, nie wy-
konujesz działalności w ramach spółki cywilnej, nie prowadzisz 
działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń 
lub koncesji, nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu 

ostatnich 60 miesięcy. Doko-
nując rejestracji jako przed-
siębiorca w CEIDG trzeba 
wskazać pod jaką nazwą 
będziemy działać. Nazwa 
musi zawierać co najmniej 
imię i nazwisko podane  
w mianowniku - na przy-
kład: Jan Kowalski. Ważna 
jest kolejność – wpisując 
nazwę najpierw podaj swo-
je imię, a później nazwisko. 
Możesz dodać do imienia  
i nazwiska inne elementy, 
na przykład opisujące profil 
twojej działalności – Jan Ko-
walski dorabianie kluczy, czy 
wskazujące na miejsce jej 
prowadzenia. Jedna osoba 
fizyczna może mieć tylko 
jeden wpis w CEIDG. Pod 
jednym wpisem można pro-

wadzić różne rodzaje działalności gospodarczej. Zarejestrowaną 
firmę można prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, 
na przykład w punkcie usługowym, w biurze, w tym w biurze 
wirtualnym lub coworkingowym, we własnym mieszkaniu albo 
bez stałego adresu czy mobilnie, na przykład jeżeli usługi wy-
konywane są u klienta. Musisz posiadać tytuł prawny do każdej 
nieruchomości, Podając adres nieruchomości trzeba pamiętać, 
aby posiadać tytuł prawny do nieruchomości: prawo własności 
(współwłasności), prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz 
z prawem własności budynków, spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, dzierżawa, najem, użyczenie. Przedsiębiorca 
rejestrując firmę, musi przypisać swoją działalność do okre-
ślonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać 
kod PKD. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą 
jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, 
czyli podatku PIT. Do wyboru masz trzy formy opodatkowania 
dochodów z działalności gospodarczej: na zasadach ogólnych, 
według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%), we-
dług stawki liniowej (stawka podatkowa 19%), ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy muszą pro-
wadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: 
faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które 
wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja 
nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok po-
datkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego. 
Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie: 
uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 
lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie, pełnej – w księ-
gach rachunkowych. Można zlecić prowadzenie księgowości 
zewnętrznemu 
Na Biznes.gov.pl możliwe jest założenie firmy online, ko-
rzystając z elektronicznego kreatora wniosku. Wystarczy, 
zaznaczyć opcje, które nas dotyczą lub o które zapyta kreator,  
a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przed-
siębiorców oraz zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skar-
bowego. Mając konto na Biznes.gov.pl można online zmienić 
dane we wpisie do CEIDG, zawiesić, wznowić oraz zakończyć 
działalność gospodarczą.

                                                    Źródło: https://www.biznes.gov.pl

  Daria Ciosek

www.radwanice.pl
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Choć najlepiej odnajduje się w dziczy i na tere-
nach zalesionych, nie miała problemu zaaklima-
tyzować się również w pobliżu ludzkich osad. 
Ten pracowity i pożyteczny ptak może okazać 
się pomocny przy uprawach ogrodniczych, któ-
re dzięki jego niepohamowanemu apetytowi 
wolne są od inwazji wszelkiej maści gąsienic.                       
Poza sezonem lęgowym sikorki bogatki po-
zostają na swoim terytorium, gdzie zimują.                         
Choć ciężkie warunki pogodowe i brak odpowied-
niej ilości pożywienia mogą okazać się dla nich 
śmiertelne, często otrzymują pomoc od ludzi, 
którzy z przyjemnością dokarmiają ptaki ich ulu-
bionymi przysmakami.

SIKORKA bOGATKA

nIEZNANE ZWIERZĘTA W GMINIE RADWANICE

Sikorka bogatka (Parus major) to niewielki ptak o oliwkowym kolorze  
z szaroniebieskimi skrzydłami z białym prążkiem, od spodu jest żółta 
 z czarną pręgą. Czarny dziób, a skrzydła i ogon ciemnoszare.
Bogatka zamieszkuje lasy, zadrzewione pola, ogrody, parki, zagajniki.                                                 
Toleruje obecność człowieka, a zimą wręcz do jego zabudowań się zbliża.
Żywi się owadami i nasionami, owocami, oraz słoniną, którą karmią ją ludzie. 

1.Są niewielkimi ptakami, których długość ciała nie 
przekracza 16 cm. Dorosłe osobniki ważą od 20 do 30 g.                                            
2. Nie są ptakami wędrownymi. Pary zwykle pozosta-
ją w pobliżu lub na swoim terytorium przez cały rok  
a młode ptaki oddalają się od terytorium rodziców 
jedynie na nieznaczne odległości.
3. Sikorki bogatki są wszystkożerne. W sezonie letnim 
preferują insekty i pająki.                            
W sezonie lęgowym karmią młode gąsienicami, które są boga-
tym źródłem białka. 
4. Sikorka potrafi zjeść w ciągu minuty 24 owady lub ich jaja  
i odwiedzić w ciągu doby około tysiąc drzew.
5. Jedna rodzina sikorek może w ciągu roku zjeść nawet 3 mi-
liony owadów.                                
6. Są bardzo pożyteczne w ogrodnictwie. Badania opublikowane 

w 2007 r. wykazały,  że sikorki bogatki doprowadziły do zmniej-
szenia szkód powodowanych przez gąsienice w sadach jabło-
niowych aż o 50%.
7. Bogatka zwyczajna jest w stanie wydawać ponad 200 róż-
nych głosów.
8. Młode sikorki rodzą się ślepe i nieopierzone. Gdy pojawia-
ją się pierwsze pióra, są one już wybarwione podobnie jak  
u rodziców. Jest to dosyć nietypowa cecha ponieważ większość 
świeżo wyklutych ptaków ma maskujące, ciemne ubarwienie.

ciekawostki

Anna Harendarz

www.radwanice.pl
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Anna Harendarz

Przedstawiamy Państwu pana Daniela Matczaka. Pan Daniel od 
dziecka związany jest z Gminą Radwanice. Pochodzi z Łagoszowa 
Wielkiego.  Jest właścicielem firmy DAN - MET, działającej na terenie 
naszej Gminy od 8 lat. Firma zajmuje się profesjonalną produkcją 
bram, ogrodzeń i balustrad. Pomysł na rozpoczęcie tego typu dzia-
łalności pan Daniel zaczerpnął z wcześniejszej pracy jaką wykony-
wał,  a mianowicie pracował w sklepie z elementami kutymi. Firma 
pana Daniela wykonuje różnego rodzaju konstrukcje stalowe oraz 
inne usługi spawalnicze, jak również tworzy projekty w  których 
występuje łączenie materiałów, stal - drewno. Prace pana Daniela 
można podziwiać między innymi w Parku,w Radwanicach, a jest 
to niedawno powstały „Mostek Miłości”, który cieszył się sporym 
zainteresowaniem podczas Dni Gminy Radwanice. Firma DAN - MET 
posiada szeroki zakres działania, od lokalnego rynku, przez Polskę,  
a nawet realizuje zlecenia na terenie Unii Europejskiej. Zdaniem 
pana Daniela nie ma trudnych rzeczy do wykonania w jego zawodzie.  
W żartobliwym tonie, twierdzi, że „trudne zadania wykonuje od 
ręki, a niemożliwe w dwa dni”. Dla Właściciela firmy największą 
satysfakcją jest, kiedy widzi zadowolenie klienta po wykonanej 
usłudze. Plany jakie pan Daniel snuje na przyszłość to poszerzanie 
horyzontów oraz zwiększenie ilości usatysfakcjonowanych Klientów. 
Panu Danielowi życzymy dalszego rozwoju w życiu zawodowym 
oraz nieustającej pasji w tworzeniu nowych projektów.

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Z TERENU GMINY RADWANICE

Pan Tomasz Kwiatkowski pochodzi z Kłobuczyna. W Radwanicach 
mieszka od dwóch lat. Na co dzień od 20 lat, pan Tomasz pracuje 
w kopalni jako górnik operator. Równocześnie z pracą zawodową 
godzi działalność handlowo - usługową zajmującą się sprzedażą 
nagrobków, ich montażem i demontażem. Działalność Pana Tomasza 
swym zakresem obejmuje również renowację pomników oraz sprze-
daż akcesoriów nagrobkowych takich jak: ławki, wazony, misy. Firma, 
którą prowadzi bohater artykułu jest wielopokoleniową tradycją  
w rodzinie, którą w roku 1990 zapoczątkował jego tato. Pan Tomasz 
od 15 roku życia najpierw przyglądał się pracy ojca, a następnie za-
czął aktywnie mu pomagać. Po śmierci taty pana Kwiatkowskiego, 
zdecydował się on na kontynuowanie działalności. 
Pan Tomasz Kwiatkowski traktuje swoją pracę jako hobby. Jest czło-
wiekiem, który ceni sobie współpracę z ludźmi. W swoich działaniach 
docenia możliwość poznawania nowych ludzi i ich oczekiwań. Stara 
się w jak najlepszy sposób sprostać oczekiwaniom swoich klientów. 
Pan Tomasz stwierdza: „jest to jednak praca wiążąca się z dużym 
wysiłkiem fizycznym”, mimo tego sprawia mu satysfakcję oraz „mnó-
stwo przyjemności”. 
Lokalny przedsiębiorca, pan Tomasz, ma dalsze plany na przyszłość 
związaną z działalnością. Jego zamiarem jest: „prowadzenie firmy 
wraz z synem”, a następnie przejście na zasłużoną emeryturę 
i spełnianie marzeń tych osobistych. Tego serdecznie panu Toma-
szowi życzymy. 
W ostatnim akapicie, pan Tomasz, pragnie nadmienić: „bardzo się 
cieszę ze współpracy z mieszkańcami Gminy, jak i spoza niej, 
mam nadzieję, że nadal będzie tak owocna jak dotychczas. Rów-
nież chciałbym z całego serca podziękować  żonie i Synowi za 
wsparcie, którym mnie darzą każdego dnia”. 

życzymy panu Tomaszowi samych sukcesów zawo-
dowych i w życiu prywatnym.

  Renata Śmieszek - Zygnerska

www.radwanice.pl
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    W obecnym Biuletynie pragniemy przed-
stawić Państwu Starszego Brygadiera Syl-
westra Jatczaka, Komendanta Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Polkowi-
cach. Pokrótce chcielibyśmy Państwu opi-
sać skąd u pana Sylwestra wzięło się za-
miłowanie do munduru i służby.

ROZMOWA 
Z KOMENDANTEM POWIATOWEJ

 PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

SYLWESTREM JATCZAKIEM  Renata Śmieszek - Zygnerska

Pan Komendant relacjonuje nam, że od dziecka marzył żeby 
pójść do wojska. W wieku 15 lat dostał się do Liceum Wojskowe-
go w Toruniu. Liceum do którego uczęszczał było prowadzone 
przez Ministra Obrony Narodowej. W tym samym czasie pełnił 
służbę w Łęczycy, w Ochotniczej Straży Pożarnej. To właśnie 
wtedy swój początek miała kariera pana Sylwestra związana ze 
strażą. Wówczas wyjeżdżał na zawody strażackie, był dowódcą 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Za namową kolegi, którego 
tato był zawodowym strażakiem, rozpoczęli zamiast studiów 
wojskowych studia strażackie. Ukończył szkołę średnią z myślą, 
że niebawem zostanie oficerem. Ministerstwo Obrony Naro-
dowej wyraziło zgodę, by pan Sylwester uczęszczał na studia 
mundurowe strażackie i jako młodszy kapitan miał wrócić 
w struktury Wojska Polskiego. Miał tam pełnić funkcję żołnie-
rza o specjalizacji pożarniczej. W 1996 roku pan Komendant 
skończył studia jako inżynier pożarnictwa, młodszy kapitan. 
Ministerstwo Obrony Narodowej wówczas skierowało pana 
Sylwestra do jednostki wojskowej w Poznaniu. Zaproponowa-
no mu, by był strażakiem i właśnie w takim mundurze miał 
chodzić zamiast wojskowego. Pan Komendant sprzeciwił się 
temu stawiając warunek „albo jestem w wojsku i chodzę  
w mundurze wojskowym albo w Straży Pożarnej i chodzę 
w mundurze strażackim”. 

Pan Sylwester pełni służbę od 30 lat, wliczając w to studia. 
Pochodzi z województwa łódzkiego. Jego miastem rodzinnym 
jest Łęczyca. Na teren Dolnego Śląska przybył w 1996 roku zaraz 
po ukończeniu studiów strażackich w Warszawie. Komendant 
pierwsze swoje kroki w zawodzie stawiał, gdy trafił na po-
dział bojowy do Komendy Rejonowej w Złotoryi do jednostki 
ratowniczo - gaśniczej. Następnie, trochę na własny wniosek, 
ze względu na przydział mieszkaniowy, przydzielono go do 
Komendy Wojewódzkiej w Legnicy Państwowej Straży Pożar-
nej. W 1997 roku, gdy wyremontował mieszkanie, sprowadził 
swoją rodzinę, żonę i córkę. W 1999 roku, gdy utworzył się 
Powiat Polkowicki z Legnicy trafił do Polkowic. To właśnie tu 
pan Sylwester stopniowo rozwijał karierę zawodową, a także 
utożsamił się ze służbą i w pobliżu Polkowic kupił działkę, 
postawił na niej dom i zamieszkał w Powiecie Polkowickim.  
W 2001 roku objął stanowisko zastępcy komendanta powiato-

wego, a następnie 1 sierpnia 2013 roku został Komendantem 
Powiatowym tejże jednostki i pełni służbę do dziś. Stanowisko 
jakie objął pan Sylwester polega na nadzorowaniu pracy Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Do jego zadań, 
jak i zadań Komendy należą między innymi: kontrolowanie 
przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpoża-
rowej na terenie całego Powiatu Polkowickiego, kierowanie 
jednostkami ochrony przeciwpożarowej, organizowanie akcji 
ratowniczo - gaśniczych, rozpoznawanie zagrożeń jakie mogą 
wystąpić na podległym terenie, organizowanie szkoleń dla OSP, 
opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu, 
wprowadzenie podwyższonej gotowości operacyjnej, wspól-
ne podejmowanie działań z Zarządem Powiatowego Związku 
Ochotniczej Straży Pożarnej, prowadzenie inspekcji w zakresie 
gotowości operacyjnej wśród jednostek OSP, ratowanie życia  
i zdrowia ludzkiego oraz ratownictwo z zakresu gaszenia poża-
rów, a także ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne, 
wysokościowe ze wsparciem służb z poziomu wojewódzkiego 
jeśli jest potrzeba użycia specjalistycznych sił. 

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest uho-
norowany wieloma orderami, ale z jednego jest najbardziej 
dumny. Jest to odznaczenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Krzyżem za dzielność. Podczas wyjazdu w czasie prywatnym, 
jako cywil, uczestniczył i koordynował działania związane  
z pożarem mieszkania. Uratował człowieka z pożaru, a przede 
wszystkim dotrzymał słów, które ślubował „ratować i udzielać 
pomocy, ratować życie ludzkie nawet z narażeniem własne-
go. Strażakiem się bywa 24 h na dobę”.  Strażak musi posiadać 
dużą empatię i tego Komendantowi nie brakuje. 

www.radwanice.pl
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W ROLI GŁÓWNEJ......      Na terenie powiatu znajduje jedna jednostka ratowniczo 
- gaśnicza, która zlokalizowana jest w Polkowicach na uli-
cy Polnej. Jednostka liczy 33 strażaków, którzy mają służbę  
w systemie zmianowym plus 2 dowódców. Oprócz tego na 
obszarze powiatu funkcjonuje 26 jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w tym 11 jednostek jest włączonych do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Pełnią zadania  
w zakresie ratownictwa podstawowego do gaszenia pożarów,  
a także do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Me-
dycznej oraz ratownictwa technicznego.

     Odkąd pan Sylwester został Komendantem, czyli przez okres 
9 lat, kilka ważnych kwestii uległo pozytywnej zmianie. Powia-
towa Państwowa Straż Pożarna w Polkowicach zyskała nowe 
pojazdy gaśniczo - ratownicze. Ze starego sprzętu został tylko 
jeden samochód do gaszenia pożarów w lasach marki Merce-
des z 2008 roku, jednakże w przyszłym roku planowana jest 
jego wymiana. Kolejnym sukcesem jest rozbudowa budynku 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Został on 
powiększony o jedną kondygnację. W ubiegłym roku rozpo-
częła się inwestycja budowy garaży o powierzchni 200 me-
trów kwadratowych. Planowane zakończenie prac powinno 
nastąpić w 2023 roku, najdalej w 2024 roku. Przez okres kiedy 
pan Sylwester pełni stanowisko Komendanta wiele zrobiono 
na rzecz OSP z Powiatu Polkowickiego. Pozyskano środki z 
budżetu państwa na sprzęt gaśniczy, wymieniono samochody 
gaśniczo - ratownicze. 

     Praca Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej to nie tylko 
działania i zaangażowanie z zakresu pożarnictwa, ale też prace 
podejmowane dodatkowo jak np. przedsięwzięcia związane  
z pandemią koronawirusa, czy też tegoroczny konflikt na Ukra-
inie. 

     Do niedawna Komenda Powiatowa borykała się z problemem 
małej ilości etatów, jednakże problem został częściowo rozwią-
zany. Zatrudniono dodatkowo 2 osoby (jednego funkcjonariusza 
i jednego pracownika cywilnego). Można powiedzieć, że od  
20 % został zwiększony skład pracowników. 

     Pan Komendant uważa „że potencjał ratowniczy na terenie 
naszego powiatu jest bardzo dobry i w sposób odpowiedni 
zabezpiecza mieszkańców w zakresie przeciwpożarowym”. 
Jednocześnie nadmienia, iż „bardzo się cieszy i jest dumny, 
że jest Komendantem, bo ma super załogę”. Jest to dla niego 
ogromnym wsparciem, jak to, że może zawsze liczyć na pomoc 
od góry, od przełożonych. 

    Na koniec słowa podziękowania od pana Sebastiana dla 
Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Polkowickiego za 
wsparcie, które bardzo ceni w swojej pracy, a które przy-
nosi korzyści Mieszkańcom gmin. Dziękuje za zgodę, która 
„zawsze buduje, a dzięki niej można robić dużo dobrych 
rzeczy”.

www.radwanice.pl

GMINA RADWANICE DAWNIEJ I DZIŚ....



BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

22  

Pasje naszych mieszkańców

Z MIŁOŚCI DO OGRODÓW  z cyklu

Pani Anna Anczykowska to mieszkanka 
Radwanic, która już od 20 lat zajmuje 
się projektowaniem ogrodów. To jej 
wielka pasja co widać. Kiedy odwie-
dziłam Panią Anię  w jej ogrodzie od 
razu zauważyłam fachową rekę i magię 
różnego rodzaju roślin.

1. Skąd wzięła się u Pani pasja związa-
na z projektowaniem ogrodów?

Początek wszystkiego jest przeważnie 
w dzieciństwie. Miałam to szczęście, że 
wiele czasu spędzałam u mojej babci na 
wsi – blisko lasów i pól. Był tam również 
stary, poniemiecki sad. Babcia zajmowała 
się ogrodem ale również zbierała zioła. 
Zapach kocanki, macierzanki, wrzosu, 
kwiatu lipy – to zapachy mojego dzie-
ciństwa. Ogród z mnóstwem kwiatów 
posiadała również moja mama. Jednak 
prawdziwy zachwyt nad sztuką ogrodo-
wą przyszedł wraz moim wyjazdem na 
praktyki studenckie do Szkocji – miałam 
możliwość zwiedzania tamtejszych ogro-
dów i po prostu – to trzeba zobaczyć. Na 
każdym kroku widać tam ogromną ogrod-
niczą wiedzę, szacunek do roślin i przy-
rody, wrażliwość na piękno najbliższego 
otoczenia, przywiązanie do detalu. W do-
datku klimat z większą ilością opadów 
sprzyja osiąganiu wspaniałych efektów. 
Angielskie, irlandzkie i szkockie ogrody 
są źródłem inspiracji dla miłośników ro-

ślin na całym świecie i naprawdę nie mają 
sobie równych.

2. Jak długo trwa Pani zamiłowanie?
Projektowaniem ogrodów zajmuję się 
już ponad 20 lat, od czasu ukończenia 
studiów. Moim marzeniem od zawsze 
było posiadanie pracowni projektowej. 
Uwielbiam „porządkować świat” – a taką 
właśnie możliwość daje projektowanie 
najbliższego otoczenia, w którym spę-
dzamy dużą cześć naszego życia. Moim 
mottem jest „zaprojektuj swój ogród  -  
i uczyń swoje życie piękniejszym”.  
Piękne otoczenie wnosi spokój i harmo-
nię do naszego życia.

3. Jak wygląda proces projektowania 
ogrodów, od czego Pani zaczyna pro-
jektowanie?

Projektowanie ogrodu rozpoczynam od 
rozmowy z właścicielami oraz oględzina-
mi miejsca. To bardzo ważne aby dobrze 
rozpoznać potrzeby i możliwości później-
szych użytkowników ogrodów. Równie 
istotne jest zbadanie potencjału miejsca, 
wskazanie słabych stron i punktów pro-
blematycznych (np. nieciekawy widok za 
płotem, miejsca wymagające osłony prze-
ciwwietrznej  itp.). Można powiedzieć, że 
każdy ogród powinien być stworzony „na 
miarę”. Obecnie projekty wykonuje się w 
technologii cyfrowej co daje niesamowite 

możliwości –  tworzo-
ny jest model ogrodu 
3D, można  sprawdzić 
jak ogród będzie wy-
glądał w momencie 
założenia i po 20 la-
tach, jak zmieniają się 
rośliny w zależności 
od pory roku, możli-
wy jest również wir-
tualny spacer po ogro-
dzie. Dzięki temu od 
razu wiemy jaki efekt 
uzyskamy. Rośliny są 
wspaniałym tworzy-
wem do kształtowania 
naszego najbliższego 
otoczenia. Każde miejsce ma swoją uni-
kalną specyfikę, dlatego nie da się skorzy-
stać z katalogu „ogrodów gotowych” – jak 
to ma miejsce w przypadku architektury 
(choć oczywiście do pewnego stopnia jest 
to możliwe).

4. Jakie rośliny są teraz na topie?

Obecnie wciąż niesłabnącą popularno-
ścią cieszą się hortensje i trawy ozdobne. 
Ale ogólnym trendem, utrzymującym się 
na całym świecie, jest tworzenie zbioro-
wisk roślin przypominających naturalne, 
dzikie krajobrazy – kwitnące łąki z rośli-
nami przyjaznymi dla owadów, wabiące 
motyle, dające nam namiastkę kontaktu  

  Paulina Banaszak

www.radwanice.pl
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Stąd moda na ogrodowe odmiany ro-
ślin dziko występujących -   takich 
jak  dziewanna, driakiew, naparst-
nica, krwawnica, firletki, przetacz-
niki. Wspaniałą rośliną cieszącą się 
od kilku lat dużym zainteresowa-
niem jest również werbena patagoń-
ska – komponująca się bardzo dobrze  
w założeniach naturalistycznych, z trawa-
mi, ale również pasująca do ogrodów no-
woczesnych, minimalistycznych. Jest przy 
tym mało wymagająca. 
Ogólnym trendem jest 
również stopniowe 
odchodzenie od ogro-
dów zimozielonych, 
„bezobsługowych” 
– na rzecz ogrodów 
pełnych kwiatów  
i życia. Chcemy mieć 
w swoim otocze-
niu rośliny kwitną-
ce, zmieniające się  
w różnych porach 
roku, dające nam ra-
dość ale także przy-
jazne dla owadów i 
innych zwierząt. Stąd 
coraz większa obecność w ogrodach 

domków dla owadów, 
poidełek dla ptaków itp.  
Również zaznaczającym 
się trendem jest łącze-
nie roślin ozdobnych  
z użytkowymi, stosowa-
nie krzewów o owocach 
jadalnych, które można 
wkomponować w tkan-
kę ogrodu (np. borów-
ka amerykańska, która 
wspaniale przebarwia 
się na jesień, odmiany 
ozdobne bzu czarnego, 
rokitnik, świdośliwa). 
Coraz więcej ludzi za-
kładających ogrody lubi 

aktywność fizyczną jaką daje nam pielę-
gnacja roślin. Poszukujemy możliwości 
życia w duchu „slow” a taką daje nam 
właśnie praca w ogrodzie i obserwacja 
przyrody.

5. Jak stworzyć swój wymarzony ogród 
od podstaw?

Aby stworzyć wymarzony ogród warto 
zacząć tak naprawdę od poznania siebie – 
swoich potrzeb, możliwości. Dobrze jest 
wiedzieć jak lubimy spędzać czas, czego 
potrzebujemy aby odpocząć. Musimy tu-
taj być realistami. Dla wielu ludzi praca 
w ogrodzie jest swego rodzaju terapią, 
pozwalającą odreagować codzienne stre-
sy. Są też ludzie, którzy po ciężkim dniu 

marzą o tym aby usiąść w spokoju i „nic 
już nie musieć”. Ważne jest też czy mamy 
psa, jakiego, czy są dzieci, czy planujemy  
w ogrodzie imprezy w większym gronie, 
to wszystko powinno być uwzględnione 
na etapie planowania ogrodu. Przemy-
ślane zagospodarowanie przestrzeni 
pozwala na zaoszczędzenie czasu i tak 
naprawdę pieniędzy oraz na uzyskanie 
efektu na jakim nam zależy.  Warto rów-
nież zwiedzić kilka ogrodów – coraz czę-
ściej szkółki roślin tworzą własne ogrody 

pokazowe. Mamy rów-
nież wspaniałą szkół-
kę roślin, na miejscu –  
w Radwanicach, przy 
ul. Różanej – którą 
wszystkim polecam.  
Warto odwiedzać ta-
kie miejsca, oglądać 
rośliny, zastanowić się 
jakie rośliny nam się 
podobają.

6. Jakie są Pani naj-
ważniejsze cele i pla-
ny na przyszłość?

Marzę o tym aby po-
święcić większą część 
mojego czasu na ro-
bienie tego co kocham, 
rozwijanie moich pasji 
i zainteresowań. Marzę 
również o podróżach 
w piękne miejsca.  
Obecnie najbardziej 
ciągnie mnie do kra-
jów skandynawskich 
– Norwegia, Islandia. 
Jestem zauroczona 
pięknem północnych, 
naturalnych krajobra-
zów i prawdziwą, dziką 
przyrodą. 
Moim kolejnym marze-
niem, może trochę da-
lekosiężnym,  jest stwo-

rzenie ogrodów pokazowych  
w Radwanicach. 
Mogłoby to być wspaniałe miejsce pro-
mujące naszą Gminę, budujące lokalną 
tożsamość, służące edukacji ekologicznej, 
hortiterapii i rekreacji. Mam nadzieję, że 
to jest ten moment, kiedy uda się przejść 
ze strefy marzeń do czynów.

Dziękuję za rozmowę, mam nadzieję, że 
przedstawione informacje będą inspi-
racją dla mieszkańców naszej Gminy, 
marzących o pięknym przydomowym 
ogrodzie. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę,  
zainteresowanych ogrodami  
zapraszam na moją stronę  
internetową: 

https://ogrody-anczykowska.pl/

www.radwanice.pl
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4 czerwca w parku w Radwanicach odbył się 
Gminny Dzień Dziecka. O godzinie 12:00  park 
zapełnił się gromadą roześmianych twarzy. 

W organizację tego niesamowitego wydarzenia włączyło się 
wiele osób i instytucji. Wspólnymi siłami wraz z Radą Rodziców, 
szkołami, Gok-iem zorganizowano urozmaicone atrakcje dla 
naszych najmłodszych mieszkańców. Nie obeszło się oczywiście 
bez pomocy Gminnej Spółki Komunalnej. Sobotni festyn rozpo-
czął się od występów dzieci, które po raz kolejny pokazały nam 
swoje największe talenty.  Czas umilał nam również Pan John. 
Nie zabrakło również pokazów przygotowanych przez straż po-
żarną i policję. Dzieci  miały do dyspozycji dmuchańce, kulki, 
wyspę lego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty 
tworzenia toreb ekologicznych. Ogromną  popularność  miały 
kolorowe warkoczyki. Tu kolejka nie miała końca . Pani Marta 
Hofmańska (Mobil Fryz) i Pani Anna Sajfer przez ponad trzy 
godziny nieustannie zaplatały tęczowe cuda na głowach dziew-
czynek.  Dzieci miały również  możliwość strzelania z łuku. 
Każde dziecko na powitanie otrzymywało kupon na poczę-
stunek. Na twarzach wszystkich dzieci gościł szeroki uśmiech 
 i zadowolenie. Słoneczna pogoda oraz bogaty program dosto-
sowany do różnorodnego wieku uczestników okazały się nie-
zwykle ciekawą propozycją spędzenia sobotniego popołudnia.

Dziękujemy naszym sponsorom - hydrosystem, oraz 
Wodrol, którzy ufundowali nagrody w konkursach podczas 
tego dnia. Doskonała zabawa zakończyła się po godzinie 15:00. 
To był niesamowity czas. 

Z niecierpliwością czekamy na powtórkę w przyszłym 
roku :)

     

Dzień Dziecka w Gminie Radwanice  Paulina Banaszak

www.radwanice.pl

  Paulina Banaszak
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SUKCESY NASZYCH DZIECI
  Paulina Banaszak

ZŁOTE PASMO DLA CHÓRU RYBAŁCI

Po dwóch latach przerwy w zmaganiach konkursowych spowodowanych 
pandemią Chór Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach 
pod dyrekcją Aleksandry Stramy wziął udział w Wojewódzkim Konkursie 
Chórów Regionu Wielkopolskiego Projektu Akademia Chóralna — Śpiewająca 
Polska 2022  w Lesznie. Zespół prezentował się w kategorii B (klas I-IV).
Komisja w składzie: prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, prof. dr hab. 
Anna Jarosz oraz mgr Wanda Kurylowicz-Król przyznała chórowi ZłOTE 
PASMO.

I MIEJSCA DLA GROMADY ZUCHÓW I HARcERZY 

I Gromada Zuchowa Odważne Słoniki oraz Dru-

żyna Harcerska Tajemncia zajęły I miejsca  
w swoich kategoriach wiekowych podczas 7 Dol-
nosląskiego Festiwalu Kultury Harcerskiej Parasol 
2022

GRATULACJE!

fot. Marek Augustyniak

www.radwanice.pl
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  Paulina Banaszak

www.radwanice.pl

Stowarzyszenie Radwanicki 
Klub Seniora Optymiści roz-
poczęło cykl spotkań dla se-
niorów w ramach programu 
Aktywny i Twórczy Senior

 Zajęć było bardzo wiele. Seniorzy 
mogli skorzystać z zajęć sporto-
wych, na których to poznali techniki 
relaksacji i sposoby na ćwiczenia 
zdrowego kręgosłupa. Niezwykle 
ciekawymi spotkaniami były tre-
ningi pamięci. Wisienką na torcie 
było uczestnictwo w wycieczkach. 
9 czerwca seniorzy odwiedzili Muzeum Miedzi w Legnicy, a 20-
22 czerwca zwiedzili Kotlinę Kłodzką. Podczas wjazdów było 
bardzo aktywnie jak na aktywnych seniorów przystało! Senio-
rzy odwiedzili bowiem wiele miejsc i nie mieli czasu na nudę.  
A byli między innymi w XVI wiecznym zamku Sarny w Ścinawie 
Górnej w Hrabstwie Kłodzkim, Sanktuarium Wambierzyckiej 
Królowej Rodzin, Kaplicy Czaszek w Kudowie Zdroju, Pijalni 

Wód, Twierdzy Kłodzkiej i Labiryntach, Jaskini Niedźwiedziej, 
Zamku Hohenzollernów oraz Arboretum Wojsławice. 
Energicznie prawda? 

Naszym seniorom życzymy jeszcze większych sił w zdobywa-
niu kolejnych ciekawych miejsc w naszej przepięknej ojczyźnie. 

Juniorzy i Seniorzy z drużyny kolar-
skiej MTB Active Team Bez Balastu  
z sukcesami w ogólnopolskim cyklu 
zawodów MTB Kaczmarek Electric.
Jeszcze nie opadł kurz po czerwcowych 
zawodach kolarskich MTB Kaczmarek 
Electric w Żerkowie, a już z początkiem 
lipca stanęli na starcie kolejnego eta-
pu MTB w Polkowicach. Kolarze z Bez 
Balastu przed wakacjami mieli bardzo 
intensywny okres, gdzie dwukrotnie  
w ostatnich dwóch tygodniach mierzyli 
się morderczymi podjazdami i technicz-
nymi singlami na trasach w Żerkowie  
i Polkowicach. W żERKOWIE NIE OBE-
SZłO SIĘ BEZ PODIUM, gdzie startowali 
tylko zawodnicy z sekcji Senior, Dobre 
zarządzanie możliwościami siłowymi  
i dyspozycją sportową w tym dniu pozwo-
liło na zdobycie podium na najdłuższym 
dystansie GIGA 65km, gdzie zawodnicy  
z Bez Balastu Maciek i Adam zajęli kolej-
no 3 i 4 miejsce bardzo wysoko punk-
towane w rankingu całych zmagań oraz  

5 miejsce Dawid na 
dystansie MEGA 44km  
 i 4 miejsce Patryk 
na MINI 24km. Trze-
ciego lipca zawod-
nicy zameldowali 
się na starcie MTB 
Kaczmarek Electric  
w Polkowicach gdzie 
to z ogromnymi suk-
cesami, zakończy-
li zawody. Karina 
zajęła 3 miejsce  
i Franek 2 miejsce. 
Jednym z największych 
sukcesów tego dnia 
jest pierwsze miej-
sce Julity hynek na dystansie Młodzik  
i  awans  do  peletonu „doro -
słych” na dystans MINI oraz dru-
żynowo 2 miejsce Seniorów  
w klasyfikacji generalnej na dystansie 
GIGA  i 7 miejsce drużynowo na dystan-
sie MEGA. To bardzo optymistyczne na 

przyszłość  „jesteśmy bardzo zadowoleniu  
z postępów” – mówią zgodnie zawodnicy 
z Active Team Bez Balastu. 

Już niebawem na koniec lipca Liga Szkó-
łek kolarskich w Obiszowie i słynny wy-
ścig dorosłych z „Babą Jagą” na trasie.               

MTb ACITIVE TEAM bEZ bALASTU 

www.radwanice.pl

AKTYWNI 
SENIORZY 
W RADWANICACH 
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Czy warto być zameldowanym w Gminie Radwa-
nice? Oczywiście, że warto!

W ostatnim czasie przygotowaliśmy kilka konkursów dla dzieci 
i dorosłych zameldowanych w naszej gminie, gdzie  w samym 

czerwcu nagrodziliśmy ponad 40 osób, które 
brały w nich udział. Do wygrania były między innymi Mono-
grafie Gminy Radwanice, hulajnoga, słuchawki, głośniki, robot 
wielofunkcyjny, rower, akcesoria rowerowe, bony po-
darunkowe. piłki, gry edukacyjne. 
Na tym na pewno nie zaprzestaniemy! Lubimy nagra-
dzać naszych mieszkańców dlatego jeszcze w tym roku 
przygotujemy dla Państwa możliwość otrzymania rów-
nie atrakcyjnych nagród jak te wymienione powyżej. 
A oto lista zwycięzców w dwóch gminnych konkursach 

Mój wymarzony Dzień Dziecka w Gminie Radwa-
nice
Wyniki konkursu:
KATEGORIA I ( 3-6 LAT)
I miejsce Julian Grabowski
II miejsce Julia Jarząbek
III miejsce Filip Kubicki
 
KATEGORIA II (7-10 LAT)
I miejce Bartosz Zymiak
II miejsce Antoni Szymczyk
III miejsce Krzysztof Dąbrowski oraz Gabriela Ho-
fmańska
 
KATEGORIA III (11- 15 LAT)
I miejsce Tymon Szozda
II miejsce Aurelia Rachwalska
III miejsce Marianna Aderek

Gmina Radwanice w obiektywie 
1 miejsce Katarzyna Malik
2 miejsce Weronika Wojciechowska
3 miejsce Anna Anczykowska 

KONKURSY W GMINIE RADWANICE

gratulujemy! 
dZIĘKUJEMY LOKALNYM PRZEDSIĘBIORCOM ZA UFUNDOWANIE BONÓW PODARUNKOWYCH ( bEAUTY 4 YOU MARTA DĄBROWSKA, bĄDŹ PIEKNA PATRYCJA WAJCHERT, TORTOWE LOVE NATALII 
NATALIA JAGIELSKA, mAESTRIA PIĘKNA ANGELIKA PAWLACZYK, POLI BUTIK, ADA FOTOSTORY, GABINET MASAŻU, REHABILITACJI I GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ JOLANTA MACIEJEWSKA)

  Paulina Banaszak

www.radwanice.pl

MTb ACITIVE TEAM bEZ bALASTU 

www.radwanice.pl

AKTYWNI 
SENIORZY 
W RADWANICACH 
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V edycja programu grantowego 
„Moje miejsce na Ziemi”

Trwa nabór wniosków w ramach V edycji 
programu grantowego dla społeczności 
lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. 
Program przewiduje dofinansowanie 
pomysłów na działania realizowane  
w małych ojczyznach. Organizatorem pro-
gramu jest Fundacja ORLEN. Planowane 
projekty mogą być związane z ekologią, 
sportem, bezpieczeństwem, kulturą, 
ochroną zwierząt oraz zrównoważonym 
rozwojem. Wnioski mogą składać organi-
zacje pozarządowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, szkoły publiczne, przed-
szkola publiczne, koła gospodyń wiej-
skich, kościelne jednostki organizacyjne 
oraz organizacje społeczno-zawodowe 
rolników.
Ostateczny termin składania wniosków 
upływa 1 sierpnia 2022 r.
Lista wniosków, którym przyznano grant 
zostanie ogłoszona na stronie Fundacji do 
3 października 2022 r

V edycja konkursu grantowego 
Fundacji BGK „Generacja 6.0”

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskie-
go ogłosiła nabór wniosków w ramach  
V edycji konkursu grantowego „Generacja 
6.0”. Celem konkursu jest przeciwdziała-
nie wykluczeniu społecznemu i techno-
logicznemu poprzez realizację inicjatyw 
skierowanych do osób w wieku 60+. Do-
finansowanie mogą otrzymać projekty 
skierowane do seniorów z gmin liczących 
do 25.000 mieszkańców.
Wnioski o granty mogą składać:
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Gminy.
6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestro-
wane w rejestrze prowadzonym przez 
ARiMR.
W ramach programu można uzyskać 
dofinansowanie na realizację projektów  
o charakterze społecznym, technologicz-
nym lub rehabilitacyjnym, np.: szkolenia 
dot. finansów, kursy językowe, rozwój 
kompetencji cyfrowych, grupowa rehabili-
tacja lub fizjoterapia, itp. Dodatkowo, obo-
wiązkowym elementem każdego projektu 
jest zaplanowanie udziału uczestników w 
wyjazdowym wydarzeniu kulturalnym 
(np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp.) 
lub wydarzeniu kulturalnym realizowa-
nym przez samych uczestników projektu 
(np. wystawienie spektaklu teatralnego).
Ostateczny termin składania wniosków 
upływa 26 sierpnia 2022 r.

Fundacja PZU z kulturą
W ramach programu można uzyskać 
wsparcie na organizację interesujących  
i rozwijających wyjazdów połączonych   
z wizytami w instytucjach kultury, tj. mu-
zea, teatry, opery, galerie itp. i towarzy-
szące im cykliczne warsztaty edukacyjne. 
Celem programu jest zwiększenie dostę-
pu do szeroko pojętej kultury dzieciom i 
młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich 
i małych miejscowości (do 30.000 miesz-
kańców), w szczególności do tzw. kultury 
wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na 
temat dziedzictwa kulturowego.
Kto może złożyć wniosek ?
Fundacje, Stowarzyszenia, Uczniowskie 
Kluby Sportowe.
Na co można uzyskać wsparcie?
Organizacja interesujących i rozwijających 
wyjazdów połączonych z wizytami w in-
stytucjach kultury, tj. muzea, teatry, ope-
ry, galerie itp. wraz towarzyszącymi im 

cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi.
Organizatorem konkursu jest Fundacja 
PZU. Czas na składanie wniosków upływa 
01 sierpnia 2022 r. 

LISTA WYBRANYCH AKTUALNYCH KONKURSÓW GRANTOWYCH 

Agencja Rozwoju Regionalne-
go „ARLEG”  S.A. ogłasza II nabór 
wniosków o powierzenie grantu  
w ramach realizacji projektu 
współfinansowanego z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnegopn. „BONY NA WSPARCIE 
INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLą-
SKICh PRZEDSIĘBIORSTW”
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego 2014 –2020 Oś priorytetowa  
1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działa-
nie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, 
Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne Przed-
siębiorstwa – Konkurs Horyzontalny, Typ 
1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon 
na innowacje.
Termin II naboru (składania wniosków)
od godz. 8.00 dnia 06.07.2022 r. do godz. 
14.00 dnia 20.07.2022 r.

  Paulina Banaszak

www.radwanice.pl

Wyniki Programu Działaj Lokalnie!

Brawa dla naszych lokalnych inicja-
tyw! Aż 5 wniosków złożonych przez 
grupy działające w Gminie Radwanice 
otrzymało pozytywną ocenę w ramach 
programu Działaj lokalnie!
Sołectwo Lipin, Aktywiści Społecznej 
Integracji Bez Balastu, Stowarzyszenie 
pomagamy Razem, Klub Seniora Opty-
miści/ TPD, Koło Gospodyń Wiejskich 
Czerwone Korale. 
Gratulujemy! Jesteście przykładem 
na to, że warto działać!
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CIEKAWE MIEJSCA W GMINIE RADWANICE 

Pole Facelią  I RZEPAKAMI usłane...........
W Gminie Radwanice znajduje się wiele tajemniczych 
zakątków, a to na pewno do nich należy. Niewiele osób 
wie o jego istnieniu, choć jest tak blisko.
Mowa tu o miejscowości Ułanów, gdzie 
w pobliżu leśnego zacisza znajduje się ogromne pole facelii, które 
rozpieszcza nasze zmysły. Z daleka przypomina lawendę, ale nią 
nie jest. Aromatyczny zapach i zapierający dech w piersiach widok 
to idealny duet, dzięki któremu jesteśmy w stanie odpocząć i się 
zrelaksować.
Całość znajduje się nieopodal lasu i leśnej ścieżki, gdzie możemy 
pospacerować zapominając o troskach dnia codziennego. Miejsce 
to zachwyca swoim pięknem. 

Facelia błękitna kwitnie na fioleto-
wo-niebiesko, kwiatostany mają kilka 
pąków, gęsto owłosionych. Docenia-
na jest i uprawiana przez pszczelarzy, 
gdyż należy do roślin miododajnych,  
a miód faceliowy cieszy się sporym uzna-
niem ze względu na walory smakowe  
i zdrowotne.Miód faceliowy charakte-
ryzuje się subtelnym, słodkim smakiem  
z lekką nutką kwasowości. W jego bukiecie 
zapachowym można zaś wyczuć delikatny, 
kwiatowy aromat. Przenikanie się słodyczy 
i odświeżającego, kwaskowego posmaku 
przekłada się na niezwykle ciekawą i wie-
lowymiarową kompozycję smakową.Miód 
faceliowy, obok właściwości wspomagają-
cych działanie układu odpornościowego, 
jest także produktem spożywczym o bardzo 
szerokim zastosowaniu. Pola rzepakowe 
cieszą nasze oczy w wielu miejscach nasze 
gminy. Choć kwitną tylko w maju to cieszą 
się ogromnym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności. Kto  
z nas bowiem nie ma kolorowego zdjęcia wśród rzepaków? Czekamy 
więc z niecierpliwością na kolejny majowy, rzepakowy krajobraz.   Paulina Banaszak

www.radwanice.plwww.radwanice.pl
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 z  archiwum gminnego
  

www.radwanice.pl

  Paulina Banaszak
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www.radwanice.pl

Ciekawostki Z ŻYCIA SOŁECTW......
Maj i czerwiec obfitowały w działanie większości Sołectw  Gminy 
Radwanice. Głównym działaniem była organizacja Dnia Dziecka 
dla najmłodszych mieszkańców poszczególnych wsi. Takie wyda-
rzenia zorganizowały Sołectwa: Drożów, Jakubów, Przesieczna, 
Sieroszowice oraz Nowy Dwór. W Lipinie zorganizowano powi-
tanie lata. Atrakcji było niemało i każdy znalazł coś dla siebie. 
Podczas Dni Gminy Radwanice Sołectwa: Lipin, Nowy Dwór, 
Radwanice, Łagoszów Wielki, Strogoborzyce, Kłębanowice , 
Jakubów i Drożów przygotowały przepyszne potrawy, dzięki 
którym mieszkańcy gminy oraz przyjezdni goście mogli zaspo-
koić swój apetyt. 
W  Jakubowie sołectwo prężnie działa aby poprawić wizerunek 

swojej wsi. W ostanim czasie posadzono kwiaty wokół kościoła 
i prowadzono wiele prac porząkowych.W Drozynie już wkrót-
ce rozpoczną sie prace związane z połozoniem kostki w kilku 
miejscach na wsi. 
W niektórych Sołectwach rozpoczęto również prace w ramach 
XXII edycji Inicjatywy Powiatowej, gdzie to w Lipinie w sali 
wiejskiej załozono rolety dzień- noc, a w Kłębanowicach również 
na sali wymieniono żarówki LED. Sołectwo Buczyna zaczęło 
upiekszanie terenów zielonych poprzez nasadzenie kwiatów. 
Zadania te dofinansowane zostały ze srodków Powiatu Po-
lkowickiego. 

  Paulina Banaszak
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Podczas zbiórki MDP OSP RADWANICE, która odbyła się 18 
czerwca Dh Danuta oraz Dh Szymon przedstawili młodym 
adeptom pożarnictwa techniki podawania prądów wodnych 
w ogniska pożarów. Młodzież zapoznała się również z zjawi-
skami towarzyszącymi przy pożarach wewnętrznych oraz 
poznała sposób komunikowania się z KDR przy pomocy ra-
diotelefonów. 

Czas pandemii przyczynił się 
do tego, że coraz więcej rze-
czy na co dzień załatwiamy 
przez internet – zaczynając 
od opłaty rachunków, a koń-
cząc na zakupach. To otwie-
ra kolejne drzwi oszustom, 
którzy cały czas są aktywni  
i wyszukują kolejnych metod 
na wzbogacenie się.
W ostatnim czasie najpopu-
larniejszą z metod oszustwa 
jest tzw. phishing. Sposób 
jest znany od kilku lat, jed-
nak cały czas zdarzają się 
osoby, które dają się oszukać. 
Oszuści podszywają się pod 
dostawców prądu lub gazu 
 i wysyłają SMS-y o konieczno-
ści dopłaty. Zazwyczaj kwota 
jaką na-leży wpłacić jest niska, 

a wiadomość zawiera link do 
płatności, który ma ułatwić 
całą procedurę. Klikając w nie-
go, znajdujemy się na stronie 
internetowej łudząco przypo-
minającej operatora usług 
bądź stronę banku, kolejnym 
krokiem jest wprowadzenie da-
nych wrażliwych, które oszust 
prze-chwytuje i dzięki nim 
może się zalogować na nasze 
bankowe konto. W tak prosty  
i szybki sposób oszuści bogacą 
się naszym kosztem.

Pamiętajmy zatem ostroż-
ność, czujność i metoda ogra-
niczonego zaufania pozwolą 
nam uniknąć problemów  
i nie stać się kolejną ofiarą 
oszusta!

POLICJA OSTRZEGA!

Z życia małego strażaka .......

uwaga!

  Martyna Szylko

www.radwanice.pl
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Upały i piękna letnia pogoda zachęca do schładzania się w przydomo-
wych basenów, które są bardzo popularne i możemy znaleźć prawie  
w każdym domu. 
Pamiętajmy jednak, że kiedy wszyscy naraz zaczną napełniać baseny, mogą 
wystąpić problemy z dostawą wody, dlatego pracownicy Gminnej Spółki Ko-
munalnej Radwanice Sp. z o.o. zwracają się z prośbą, aby napełnianie przydo-
mowych basenów wykonywać wg poniższych zasad i zaleceń:

1. baseny powinny być napełniane w czasie małego obciążenia sieci wodocią-
gowej tj. w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach przedpo-
łudniowych lub godzinach nocnych (od godz. 23.00),
2. powinno się unikać napełniania basenów w weekendy, ponieważ wtedy sieć 
wodociągowa jest najbardziej obciążona,
3. baseny powinny być napełniane powoli tzn. małym strumieniem wody 
przez kilka godzin.

Pamiętajmy, że stosując się do wyżej wymienionych zaleceń przyczyniacie 
się Państwo do zrównoważonego obciążenia sieci wodociągowej, a dzięki 
temu możliwe będzie zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców.

SEZON bASENOWY CZAS START! //

Baseny powinny być napełniane w czasie ma-
łego obciążenia sieci wodociągowej tj. w dni 
powszednie od poniedziałku do piątku w go-
dzinach przedpołudniowych lub godzinach 
nocnych (od godz. 23.00),

W SEZONIE LETNIM KOSIMY, PLEWIMY, OCZYSZCZAMY CHODNIKI, PARKINGI I STREFY 
PRZYKRAWĘŻNIKOWE

GSK RADWANICE SP. Z O.O.  WZBOGACIŁA
 SWÓJ PARK MASZYN 
I URZĄDZEŃ O KOSIARKĘ 
PRZEMYSŁOWĘ, KTÓRA
ZNACZNIE UŁATWI PRACĘ

PRZED NAMI UPAŁY! 

PIJMY DUŻO 
WODY!

www.radwanice.pl

uwaga!
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Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o. w Kłębanowi-
cach informuje, że zgodnie z decyzją nr WR.RZT.70.282.2021  
z dnia 20 lipca 2021 r. Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu zmianie uległy ceny i stawki opłat 
dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. 

Od dnia 01 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. obowiązują nowe 
ceny:

– opłata za pobraną wodę – 4,40 zł/m3 netto,
– opłata za odprowadzone ścieki –  7,90 zł/m3 netto,
– opłata abonamentowa  za wodę – 4,60 zł/m-c netto,
– opłata abonamentowa  za ścieki – 4,60 zł/m-c netto.

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

ZMIANA CEN 
I STAWEK OPŁAT 
ZA WODĘ I ŚCIEKI

Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny w Lipi-
nie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców  
z terenu gminy oraz okolic. 

Sprzyja temu rosnący trend prozdrowotny oraz aktyw-
ny styl życia. Osoby odwiedzające kompleks korzystają   
z  boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz kortu do 
tenisa ziemnego oraz skateparku i siłowni plenerowej. Niestety 
nie wszyscy potrafią korzystać z niego w sposób racjonalny 
 i zgodny z przeznaczeniem. Chuligańskich ekscesów w ostatnim 
czasie nie brakuje! Coraz częściej dochodzi do aktów wandali-
zmu w tym obiekcie.

 Zauważalne jest regularne demolowanie 
i brudzenie zaplecza sanitarnego poprzez 
odkręcanie wody, brudzenie ścian i sufitów 
oraz  niszczenie kranów umywalkowych 
 i ubikacji. 
Przypominamy, że obiekt jest całodobowo monitorowany 
 i osoby, które dokonują tego typu zniszczeń nie mogą czuć się 
bezkarnie. Musza liczyć się z tym, że ODPOWIEDZą ZA SWOJE 
ZAChOWANIA  
Zwracamy się do osób, które są świadkami tego typu zdarzeń, 
aby nie byli obojętni wobec takich zachowań. 
Pamiętajmy, że nawet najlepsze i najbardziej trafne inwestycje 
nie będą miały sensu skoro nie będziemy potrafili uszanować 
miejsca, w którym mieszkamy i żyjemy.
        
 
   

NISZCZYCIELSKIE ZACHOWANIA MIESZKAŃCÓW

DbAJMY O NASZE ObIEKTY!
www.radwanice.pl
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Noce nad Biebrzą. Lilka, bagna i ptaki 
Co robi młoda fotografka z Warszawy nad 
Biebrzą? Dlaczego lubi utrwalać ptaki 
i rozlewiska, o wiele bardziej niż modelki  
i znane aktorki? Ma szczęście czy pecha, 
że wciąż spotyka zagadkowych ludzi i jest 
świadkiem zdarzeń, które trudno wyjaśnić? 
Nieśmiała, cicha dziewczyna sięga po 
odpowiedzi. Potrafi pokazać siłę, zawalczyć 
o marzenia. Pewnego wieczoru gubi drogę na 
dzikich bezdrożach lasu i rozlewisk. Zamiast 
do hotelu, trafia do nieznanego zajazdu 
przy Carskiej Drodze. Jakie tajemnice może 
skrywać Darzbór, ukryty wśród bagien? 
Przypadkowe spotkania, tajemnicze historie 
rodzinne, przemytnicy i podlaskie legendy, w 
których zawsze jest ziarno prawdy. Noce nad 
Biebrzą odmieniły życie Lilki Gajewskiej. 
Zgubiła się na bagnach, ale znalazła siebie,  
a przy tym miłość, przyjaźń, całą serię uczuć. 

Wokół świata na wariata” to kolejna 
książka przygodowa przez  Łukasza 
Wierzbickiego oparta na autentycznej 
historii.
Był wrzesień 1926 roku. Leon  
i Tadeusz spakowali bochen chleba, słój 
kiszonych ogórków, kilogram jabłek 
i ruszyli w podróż dookoła świata. 
Bywało kiepsko. Głupot nawyczyniali 
po drodze tyle, że wstyd wspominać. 
Wyprali marynarskie majciochy, 
stoczyli walkę z truchłem krokodyla, 
jechali tyłem do przodu, nie ożenili 
się z księżniczką, dźgnęli scyzorykiem 
mordercę, zbudowali bambusową 
łajbę, która utonęła, a zdarzyło się  
i tak, że na gwałt potrzebowali trumny…
Ostatecznie, wbrew wszystkim 
przeciwnościom, zrobili to. Okrążyli 
świat i wrócili z wyprawy własnym 
samochodem z przebraną w garnitur 
małpką… oraz czymś jeszcze. Oto ich 
historia...

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość 
wymyśliła”

                                                                                                 
                                                                                                   Wisława Szymborksa

www.radwanice.pl

bIbLIOTEKA 
POLECA
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Z wielką przyjemnością informujemy, że przystąpiliśmy  
i realizujemy programy Asystent Osobisty Osoby Niepełnospraw-
nej oraz Opieka Wytchnieniowa- edycja 2022 finansowanego  
z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy:
Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej-  

415 854,00 zł.
Opieka Wytchnieniowa- 

146 880,00 zł.
Programy będą realizowane na terenie Gminy Radwanice do 
końca grudnia 2022 r. 
Obecnie z programów korzysta 18 osób z niepełnosprawnością 
oraz 4 osoby w ramach Opieki Wytchnieniowej. Zatrudniamy 
7 asystentów, którzy realizują projekt dostosowując się do po-
trzeb i oczekiwań uczestników.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
I OPIEKA WYTCHNIENIOWA- EDYCJA 2022

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Radwa-
nicach oraz Gminna Ko-
misja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholo-
wych zorganizowali  
w dniach 18.05.2022 
r. oraz 08.06.2022 r. 
zajęcia dla uczniów 
naszych szkół doty-
czących profilaktyki 
uzależnień.
Wspólnie z panem Ste-
fanem Domagałą- in-
struktorem Terapii 
Uzależnień, świadczą-
cy konsultacje w Punk-

cie Konsultacyjnym  
w Lipinie, rozpoczęli-
śmy cykl spotkań do-
tyczących profilaktyki 
uzależnień w ramach 
Gminnego programu 
profilaktyki i rozwią-
zywania problemów 
alkoholowych oraz 
przeciwdziałania nar-
komanii. Uczniowie 
klas 7 oraz 8 Zespołu 
Szkolno-Przedszkolne-
go  w Radwanicach oraz 
SP w Buczynie obejrzeli 
film krótkometrażowy 
„Bez Serca”, który jest 

twórczością mieszkań-
ca gminy Radwanice- 
Dawida Łojewskiego. 
Dawid zdobył I miejsce                         
w konkursie „Zakończ 
nim zaczniesz” w Legni-
cy i chętnie podzielił się 
swoją twórczością. Pan 
Stefan Domagała roz-
mawiał z uczniami na 
temat uzależnień.

Spotkanie zapocząt-
kowało cykl rozmów 
dotyczących szeroko 
rozumianej profilak-
tyki. 

www.radwanice.pl
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Wędkarstwo to sposób na spędzanie wolnego czasu. To czas 
na ćwiczenie cierpliwości, spokojnego siedzenia, spostrze-
gawczości i wspólnego spędzania ulotnych chwil.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radwa-
nicach wraz z członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Radwanicach i Kołem Wędkarskim  
w Przemkowie wspólnie zorganizowali w dniu 06.05.2022 
r. nad stawem  w Buczynie piknik  integracyjny dla  dzieci  
z Ukrainy oraz dzieci z terenu Gminy Radwanice pochodzących  
z różnych środowisk i ich opiekunów.
Celem ogólnym wydarzenia było aktywne i twórcze spędzenie 
czasu wolnego połączone z integracją dzieci z Ukrainy i dzieci 
z terenu Gminy pochodzących z różnych środowisk. Tworzenie 
okazji do wspólnych przeżyć i działań
Podopieczni tutejszego Ośrodka jaki i nasi ukraińscy goście 
mieszkający  u polskich rodzin chętnie wzięli udział w spotkaniu. 

Pogoda dopisała, więc nie było żadnych przeszkód, by dobrze 
się bawić. Najwięcej frajdy miały oczywiście dzieci, dla których 
przygotowano moc atrakcji. Były gry i zabawy, malowanie twa-
rzy, łowienie ryb, wiele pamiątkowych zdjęć, wspólne rysowanie 
i malowanie oraz  mnóstwo słodyczy. Równolegle z zabawami 
integracyjnymi dla dzieci przebiegały działania profilaktyczne. 
Uwrażliwiliśmy uczestników spotkania na problematykę zwią-
zaną z uzależnieniami( alkohol, narkotyki ) . Przygotowany był 
również namiot, w którym znajdowały się torby upominkowe  
z gadżetami profilaktycznymi dla dzieci i ich opiekunów. Po-
nadto spotkanie miało na celu ukazanie sposobów aktywnego 
spędzenia czasu dzieci z Ukrainy jak i dzieci z różnych środo-
wisk i ich opiekunów. Pracownicy ośrodka jak i mieszkańcy 
gminy Radwanice starali się stworzyć gościom  z Ukrainy jak 
najbardziej przyjazną atmosferę, by mogli przynajmniej w części 
otrząsnąć się z wojennej traumy i poczuć bezpiecznie.  

przygoda z wędką 
www.radwanice.pl
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NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY- ŚWIADCZENIA 
RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
Przypominamy, że rokiem bazowym do weryfikacji dochodu 
jest rok 2021. Jednocześnie informujemy, że w okresie świad-
czeniowym 2022/2023  kryterium dochodowe uprawniające 
do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi  
900,00 zł na osobę w rodzinie. 
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
obowiązuje tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę” . Mecha-
nizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną 
progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, nie będzie skutkować automatycznie utratą 
prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie 
mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekro-
czenia kryterium dochodowego. 
W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej będzie 
niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.Prawo do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres 
świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął 
wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczenio-
wego do końca tego okresu.W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami na nowy okres 

- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia  
31 października.
- od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysłu-
gujących świadczeń  następuje do dnia 30 listopada tego roku.
- od dnia 1 października do dnia 31 października dane
go roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń  następuje 
do dnia 31 grudnia tego roku.
-od dnia 1 l istopada do dnia 30 listopa-
da  danego roku, ustalenie prawa do świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących 
świadczeń  następuje do dnia 31 stycznia  następnego  roku.
- od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego 
roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego oraz wypłata przysługujących świadczeń  następuje do 
ostatniego dnia lutego  następnego  roku.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Od 1 sierpnia br. rozpoczniemy wydawanie i przyjmowanie 
wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na 
okres zasiłkowy 2022/2023. 

Przypominamy, że rokiem bazowym do weryfikacji do-
chodu jest rok 2021.

 Jednocześnie informujemy, że nie zmieniło się kryterium 
dochodowe uprawniające do uzyskania zasiłków rodzin-
nych wraz z dodatkami. Tak jak w poprzednim roku wyno-
si ono 674,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy 
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, dochód 

uprawniający daną rodzinę do świadczeń rodzinnych wynosi  
764,00 zł na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 
dnia 30 listopada.
- od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących 
świadczeń następuje do dnia 31grudnia.
- od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przy-
sługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego 
następnego roku.

www.radwanice.pl
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Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Radwanicach pozyskał jako jedna z 5 gmin 
w województwie dolnośląskim środki na realizację pro-
jektu w ramach programu osłonowego „Wspieranie jed-
nostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Program Terapia śmiechem- jogoterapia, na który pozyska-
liśmy kwotę 10.000 zł. będzie realizowany od lipca br. 
Projekt dedykowany jest dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia terapii śmiechem opierają się na generowaniu śmiechu 
i radości w grupie za sprawa ruchu, odpowiedniej dynamiki 
zajęć i specjalnych ćwiczeń o charakterze interakcyjnym.
Joga śmiechu wzmacnia wewnętrzną radość oraz większa 
otwartość w grupie społecznej. Ułatwia wewnętrzne wycisze-
nie i dobry kontakt ze swoimi emocjami. Daje nam narzędzia  
i wewnętrzną moc pozwalającą podnieść siebie na duchu. 
Uruchamia dodatkowe zasoby optymizmu, co pozwala na kon-
struktywne działanie. Jest narzędziem sprzyjającym lepszemu 
uczeniu się, gdyż pozwala na rozluźnienie się psychicznie. . 
Lekkość zabawa i śmiech będą ułatwiać przyswajanie nowej 
wiedzy i otwieranie się na zmiany.  Śmiech oczyszcza nas   
z emocji i pozwala rozluźnić psychicznie i fizycznie osobę. 
 W programie „terapii śmiechem” wykorzystane zostaną rów-
nież elementy jogi śmiechu. Jest to praktyka polegająca na 
wywoływaniu uśmiechu poprzez specjalne ćwiczenia, które 
stanowią połączenie prostych technik oddechowych jogi 
 i relaksację. Korzystając z zalet jogi śmiechu, śmiechoterapia 
zyskuje dodatkowy wymiar terapeutyczny – uczy odprężenia, 
radzenia sobie z negatywnymi emocjami  i prawidłowego 
oddychania. Poza jogą śmiechu elementem „terapii śmiechem” 
są również metody arteterapii – taniec, malowanie, muzyka. 
Wszystko po to, by pomóc dzieciom się zrelaksować, zmini-
malizować napięcia i odwrócić ich uwagę od rzeczywistości 
jaką jest funkcjonowanie w rodzinie z problemem przemocy. 
Joga śmiechu to złożona i wielopoziomowa praktyka. 
To metoda, która rozbudza radość, jest to gimnastyka prozdro-
wotna oraz metoda redukcji stresu.
Prosimy, aby osoby, które chciałyby wziąć udział w projek-

cie zgłaszały się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Radwanicach. Projekt będzie realizowany od lipca 2022 r. 
do września włącznie. Spotkania z instruktorką jogi będą od-
bywać się raz w tygodniu. Dokładny termin będzie podany po 
utworzeniu listy uczestników. 

TERAPIA UŚMIECHEM JOGOTERAPIA

Językową batalię w VI Powiatowym Konkursie Drużynowym 
z Języka Angielskiego ”The Champions” stoczyli 27 kwietnia 
2022r.uczniowie klas IV- VI Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Radwanicach.
Trzyosobowa reprezentacja w składzie: 
Skrzypczak Kamil, klasa VI
Mazur Adriana, klasa V                                                    
Szozda Tymon, klasa IV

wywalczyła zaszczytne I miejsce. Naszym podopiecznym życzymy kolejnych zwycięstw i ra-
dości z kształcenia się z pasją!

Młodzi miłośnicy języka angielskiego 
mistrzami!

www.radwanice.pl
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Ratujmy planetę
Pod hasłem „Let’s save the planet!” odbył się tegoroczny V Powiato-
wy Konkurs Plastyczno – Językowy organizowany przez Powiatowy 
Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. Konkurs zaadre-
sowany dla uczniów szkół podstawowych miał na celu urozmaicenie 
nauki języków obcych oraz kształtowanie wśród młodzieży postaw 
kreatywności i otwarcia na wartości świata przyrody. Zadaniem uczest-
ników było przygotowanie pracy plastycznej w formacie A3 zgodnej  
z tematem konkursu oraz dołączenie krótkiego tekstu w języku obcym.
Konkurs spotkał się z szerokim zainteresowaniem dzieci i młodzieży. 
W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Buczynie do konkursu 
przystąpiło 12 uczniów klas V-VIII. Laureatką II miejsca V Powia-
towego Konkursu Plastyczno – Językowego „Let’s save the pla-
net!” została Aurelia Rachwalska z klasy V. Uczennica z ogromnym 
zaangażowaniem i zamiłowaniem do języka angielskiego wykonała 
swoją pracę. 

Aurelii gratulujemy językowej pasji, kreatywności oraz życzymy 
dalszych spektakularnych sukcesów.

Dramowe wariacje 
po angielsku
Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól 
mi zrobić, a zrozumiem.” 
Konfucjusz

Ta prosta, ale niezwykle aktualna maksyma doskonale odzwier-
ciedla jeden z najskuteczniejszych sposobów na przyswajanie 
wiedzy oraz jej trwałe zapamiętywanie. Stosowanie dramy jako 
aktywnej metody w pracy z młodzieżą daje szerokie spectrum 
aktywowania naszego intelektu, ciała oraz emocji.  Działanie 
poprzez dramę jest prostą funkcją odgrywania określonych 
ról, naśladownictwem postaci oraz sytuacji w atmosferze za-
bawy. Poprzez praktyczne wykorzystanie języka, na przykład, 
w prostej recytacji, śpiewie, czy w krótkich interakcjach, uczeń 
nabiera doświadczenia i pewności siebie, a zdobytą wiedzę 
potrafi doskonale wykorzystać w życiu codziennym. 

W roku szkolnym 2021/ 2022 uczniowie Szkół Podstawowych  
z Radwanic oraz Buczyny nabywali nowe kompetencje językowe 
pracując aktywnie metodą dramy. Uczestniczyli, między innymi, 
w projekcie „Mój przyjaciel Smitty”. Ponadto przygotowywali 
liczne inscenizacje, na przykład, w restauracji, sklepie, hotelu, 
 u lekarza, na dworcu czy też z okazji Dnia Mamy i Taty. Żywe do-
świadczanie języka sprawiało wszystkim wiele radości. Dawało 
również poczucie satysfakcji i sukcesu, które stawały się moto-
rem do działania w osiąganiu kolejnych celów edukacyjnych.

GRATULUJEMY

www.radwanice.pl
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harcerze byli inicjatorami wielu świadomych działań ukie-
runkowanych na niesienie pomocy i radości innym. Przygo-
towali Jasełka, dzięki którym cała społeczność szkolna przeniosła 
się w enigmatyczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. W tym 
niezwykłym przedstawieniu przypomnieli o najważniejszym 
aspekcie tego Święta- rodzącej się Dobrej Nowinie. Jej symbolem 
było przekazanie przez harcerki i harcerzy Światełka Pokoju i Bra-
terstwa. I tak nasza 16. drużyna niesie to światło na co dzień. Była 
inicjatorem akcji charytatywnej „Pomaga-MY harcerki i harcerze, 
dołącz i ty- Pomoc Ukrainie”, w ramach której zebrano 2143 zł. 
Pieniądze zostały przekazane na bieżące potrzeby dla uchodźców 
z Ukrainy w naszej gminie. Pod kierunkiem druhny Anny Trocha-
nowskiej harcerze zorganizowali wycieczkę do Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnionego dla zuchów, podczas której prowadzili dla 
nich gry i zabawy. Dzięki temu zdobyli trop- Ojczyzna i wykonali 
zadania w ramach tropu-Inicjatywa. 

życie harcerskie w naszej gminie nabiera tempa. 
W kwietniu do naszej 16. drużyny dołączył zastęp z Rzeczycy 
i Głogowa. Ta innowacja przyczyniła się do powiększenia na-
szej drużyny o kolejne druhny i druhów. Obecnie drużyna liczy  
30 osób. W niedalekiej przyszłości planujemy zadania ukierun-
kowane na trop- inicjatywa, czyli poprowadzenie zajęć w domu 
dziecka. Również we wrześniu czeka nas rajd „GRANICA”. Mamy 
nadzieję, że nasze zastępy 16. drużyny harcerskiej „TAJEMNICA” 
pod dowództwem drużynowej Anny Trochanowskiej jeszcze 
niejednokrotnie rozpalą pozytywnie serca Radwaniczan.

Rok szkolny 2021/22 przepełnio-
ny był samymi sukcesami. 16-stka 
zdobyła 1. Miejsce w grze tereno-
wej „Harcerski Start”, w grze tere-
nowej podczas Zlotu „Twierdza”,  
a także 1. Miejsce w Dolnośląskim 
Festiwalu Kultury Harcerskiej „Pa-
rasol” w Mok-u w Głogowie oraz 
w grze terenowej podczas biwaku 
„HARCART”.
W maju podczas biwaku „LasART” 
18-ście harcerek i harcerzy z na-
szej szkoły złożyło przyrzeczenie 
harcerskie. Był to czas pięknych 
przeżyć, radości, pozytywnych 
emocji, ale również pełnej świado-
mości bycia harcerką i harcerzem. 

16. drużyna harcerska „Tajemnica”

www.radwanice.pl
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SPORT TO ZDROWIE!
31.maja w ramach innowacji pedago-
gicznej WF z elementami j.niemieckie-
go  odbył się turniej sportowy klas 1-3. 
Turniej był okazją do rywalizacji, ale rów-
nież dobrej zabawy. W ramach turnieju 
dzieci uczestniczyły w rozgrzewce do 
utworu w j.niemieckim „Hände waschen”. 
Po rozgrzewce przystąpiły do sztafety, 
wyścigów rzędów oraz rozgrywek w dwa 
ognie. Każda klasa wykonała transparent, 
który przekazywał magiczną moc wygra-
nej. Mocny doping dodatkowo pobudzał 
do walki, a zasada fair play towarzyszyła 
każdej konkurencji . Turniej miał charak-
ter otwartej formy, co umożliwiło również 
rodzicom dopingować swoje pociechy. 
Wszystkie kasy otrzymały gratulacje i pa-
miątkowe dyplomy. Turniej przebiegał 

w radosnej i sportowej 
atmosferze.
W roku szkolnym 
2021/22 były pro-
wadzone zajęcia WF 
w klasach 2. i 3. w ramach programu 
„WFzAWF”. Celem projektu jest poprawa 
 i monitoring stanu kondycji fizycznej 
dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć 
stacjonarnych – walka ze skutkami pande-
mii koronawirusa. Program realizowany 
jest we współpracy z Akademią Fizyczną  
w Warszawie pod patronatem Minister-
stwa Edukacji i Nauki. Natomiast klasy 
1. objęte zostały programem „Spraw-
ny Dolnoślązaczek”. Celem programu 
jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół 
podstawowych do aktywności fizycznej  

i zdrowego stylu życia. Program zakłada 
również wykonanie pomiarów, które mo-
nitują stan fizyczny dzieci. Program, opra-
cowany został przez Dolnośląski Szkolny 
Związek Sportowy, a jego partnerem jest 
„60 minutcodziennie”. Te cenne programy 
umożliwiają pozyskanie dodatkowej wie-
dzy dla nauczycieli, dają więcej aktywno-
ści wśród dzieci, a dla inicjatorów otrzy-
manie pomiarów, dzięki którym badają 
bieżący stan fizyczny dzieci. Dzięki temu 
mogą przeciwdziałać, dają możliwości do 
bieżących potrzeb dzieci.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUCZYNIE 

Doceniając literacki dorobek Marii Ko-
nopnickiej oraz jej wkład w działalność 
patriotyczną, Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustanowił rok 2022 – Rokiem Marii 
Konopnickiej. 
Dokładnie 23 maja urodziła się  pa-
tronka Szkoły Podstawowej w Buczy-
nie - Maria Konopnicka. Wielka szkol-
na uroczystość ku czci poetki odbyła 
się 27 maja.   Nawet niekorzystna po-
goda nie  pokrzyżowała planów orga-
nizacyjnych związanych z tym wyda-
rzeniem. 
Obchody rozpoczęły się częścią oficjal-

ną. Po odśpiewa-
niu hymnu szkoły 
" Roty ", przypo-
mniano kilka waż-
nych momentów  
z życia i twórczości 
Marii Konopnickiej. 
Delegacja uczniów 
złożyła kwiaty pod 
ścianką pamięci 
słynnej poetki. 
Po zakończeniu 
oficjalnych obcho-
dów, uczniowie 
rywalizowali, wy-
konując zadania 
inspirowane wier-
szykami patronki. 

Wywieszali pranie na czas, zapamiętywali  
i odmalowywali  w kolejności kolory tęczy,  
w Wierszykarni pani Marii uczyli się wy-
losowanych fragmentów wierszy patron-
ki, a z bocianem udali się na wybieg Top 
Model, gdzie w ciągu 5 minut, stojąc na 
jednej nodze, wykonywali pozy narzucane 
im przez prowadzących zabawę. Szkolne 
krasnoludki udowodniły jak bardzo są 
pracowite, segregując na czas nakrętki,  
a  znani szkolni styliści znaleźli sposób na 
laleczkę, tworząc profesjonalne makijaże 
i  dobierając przepiękne suknie z kolekcji 

mniej znanych, ale jakże utalentowanych 
projektantów mody. Tego dnia przegonio-
no również zimę, rzucając śnieżkami w jej 
plecy, ale największą frajdą okazał się bieg 
konia z przeszkodami na czas. 
Cała społeczność szkolna zaproszona 
została do "Restauracji pod pierogiem"                 
- ulubionego miejsca Pimpusia Sadełko. 
Z kart dań można było zamówić : pierogi 
z serem i ziemniakami, pierogi z ziem-
niakami i serem oraz pierogi ukraińskie. 
Przygotowaniem tych potraw zajęły się 
pani Barbara  Dąbrowska i pani  Małgo-
rzata Figas, które pracowały już od godzi-
ny 6.00 i ulepiły ponad 1000 pierogów ! 
 I to  bez pomocy krasnoludków !
Każdy uczestnik zabawy mógł także zro-
bić  pamiątkowe zdjęcie z krasnoludkiem 
lub samą Marią Konopnicką. W kategorii 
klas I-IV rywalizację wygrała klasa III,  
a w  kategorii klas V-VIII zwyciężyła 
 klasa VII. 
Po dniu pełnym wrażeń wszyscy ucznio-
wie obdarowani zostali  słodkimi niespo-
dziankami. 

www.radwanice.pl
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„Konwersja cyfrowa 
Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Radwanicach”, to 
zadanie w ramach któ-
rego zakupiony został 
sprzęt komputerowy  
i audio-video tworzący 
profesjonalne Studio Na-
grań, w tym zewnętrzny 
mobilny ekran LED. In-
tegralną częścią projektu 
był udział kadry GOK oraz 
zaproszonych przedstawi-
cieli lokalnych organizacji 
zajmujących się animacją 
społeczną, w cyklu szkoleń 
doskonalących umiejętno-
ści tworzenia, inicjowania 
i realizacji oferty edukacji 
kulturalnej w świecie In-
ternetu z wykorzystaniem 
nowoczesnych technolo-
gii. Ważną częścią zadania 
było dostosowanie witryny 
GOK do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami, co ułatwi tej grupie odbiorców 
aktywność w życiu kulturalnym Gminy 
Radwanice. Wszystkie wymienione powy-
żej działania przyczynią się do wzmocnie-
nia kompetencji cyfrowych pracowników 
i uczestników projektu oraz pozwolą na 
stworzenie nowej jakości programowej 
domu kultury, przystosowanej do zno-
szenia i przeciwdziałania w przyszło-

ści zagrożeniom zwłaszcza związanym  
z pandemią COVID-19. Konwersja cyfro-
wa domów kultury to projekt o charakte-
rze systemowym, uruchomiony w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Celem programu jest:
•wyposażenie samorządowych instytucji 
kultury w kompetencje i umiejętności nie-
zbędne do prowadzenia i rozwijania dzia-
łań w zakresie edukacji kulturalnej oraz 
animacji kultury w społeczności lokalnej;

• doposażenie w sprzęt niezbędny do 
prowadzenia działań edukacyjnych i ani-
macyjnych w formie cyfrowej lub online.
Projekt „Konwersja Cyfrowa Gminnego 
Ośrodka Kultury w Radwanicach”. Pro-
jekt Konwersja cyfrowa domów kultury   
w ramach działania 3.2 „Innowacyjne roz-
wiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 
III Osi Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, którego ope-
ratorem jest Narodowe Centrum Kultury.

„KONWERSJA CYFROWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 
W RADWANICACH”

JAK TO Z LNEM W RADWANICACH BYWAŁO ................
PÓŁKOLONIA WAKACYJNA
Gminny Ośrodek  Kultury w terminie 
od 26 czerwca do 9 lipca 2022 roku 
jest organizatorem wakacyjnej pół-
kolonii pt. „Jak to z lnem w Radwani-
cach bywało, realizowanej w ramach 
ogólnopolskiego programu LATO  
W TEATRZE. LATO W TEATRZE to 
program Instytutu Teatralnego im. Zbi-
gniewa Raszewskiego w Warszawie, 
realizowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego 
celem jest popularyzowanie pedagogiki 
teatralnej. Program składa się z konkur-
su grantowego na realizację dwutygo-
dniowych warsztatów artystycznych 
dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakre-
su pedagogiki teatru oraz artystyczno
-edukacyjnych projektów objazdowych  
w namiocie cyrkowym.W aktualnej 
15. edycji programu dofinansowanie 

otrzymało 69 ośrodków 
z całej Polski, – 25 orga-
nizacji pozarządowych  
i 44 samorządowe insty-
tucje kultury, w tym nasz 
GOK. Naszym celem jest 
stworzenie teatralnej opo-
wieści o niefunkcjonującym 
już zakładzie przetwórstwa 
lnu tzw. Roszarni. Uczest-
niczki i uczestnicy warszta-
tów stworzą autorski spek-
takl, w którym przenikać 
się będzie przeszłość z te-
raźniejszością. Zainspirują się lokalnymi 
tradycjami i obyczajami. Będą bazować na 
wspomnieniach, fotografiach, zapisach w 
pamiętnikach i listach dziadków. Udział 
w projekcie będzie również  próbą odpo-
wiedzi na trudne i nurtujące pytanie: jak 

ocalić od zapomnienia lokalną historię 
we współczesnym dynamicznie rozwi-
jającym się świecie?
Więcej informacji na temat programu na:
www.latowteatrze.pl
www.facebook.com/programLatowte-

www.radwanice.pl
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29 czerwca, po raz kolejny ruszyła edycja programu ,,Po-
dróżuj z Gminą Radwanice”.
Tym razem zabraliśmy mieszkańców się nad nasze Morze Bał-
tyckie, do malowniczego Świnoujścia, do którego trzeba się 
dostać przeprawą promową, - przeprawa okazała się również 
atrakcją, ponieważ niektórzy po raz pierwszy płynęli ,, stat-
kiem”. Pobyt w Świnoujściu zaczęliśmy od zwiedzania latarni 
morskiej, na którą, by wejść trzeba było pokonać 305 schod-
ków. Było warto, bo widok z góry był przepiękny i wprawiał  
w zachwyt. Kolejnym etapem wycieczki, chyba najprzyjemniej-
szym , było plażowanie, a że pogoda dopisywała, mieszkańcy 
korzystali z morskich kąpieli. Nie zbrakło również spacerów 
po Świnoujskim deptaku, gdzie można było zjeść przepyszną. 

Dzięki sprzyjającej aurze i jak zwykle fantastycznej atmosferze 
wycieczka wypadła wspaniale i długo pozostanie w naszej pa-
mięci. Już niebawem kolejne wojaże z ,,Podróżuj z Gminą 
Radwanice”- bądźcie czujni:)

PODRÓŻOWANIE JEST..... 

FAJNE!

Jak co roku w maju obchodzi-
liśmy jeden z piękniejszych 
dni, czyli ,, Dzień Mamy”. Z tej 
okazji Gminny Ośrodek Kultury w 
Radwanicach zorganizował dwu-
dniowe warsztaty. W pierwszy 
dzień zaproszone zostały dzieci 
na warsztaty  pod tytułem ,,Ko-
chamy nasze Mamy”, na których 
dzieci z naszej Gminy tworzyły 
piękne ramki na zdjęcia. Techni-
ka prac była dowolna. Pojawiły 
się farbki, metoda decoupage  
i różnego rodzaju ozdoby. Każde 
dziecko umieściło swoją fotogra-
fię zrobioną na zajęciach, a której 
jeszcze mama nie miała okazji 
zobaczyć, i była to niespodzian-
ka wręczona Mamom w dniu ich 
święta. Drugi dzień warsztatów 

odbył się pod hasłem ,, Makramy dla 
Mamy”. Tym razem mamy i starsza mło-
dzież, miały okazję do poznania nowych 
umiejętności rękodzielniczych . Pod 
czujnym okiem prowadzącej Pani Kai 
Urban , uczestniczki tworzyły cudow-
ne makramy. Pani Kaja pokazała różne 
techniki plecenia splotów, odpowiadała 
na mnóstwo pytań i służyła radą. Dla 
bardziej zaawansowanych rękodzielni-
czek, wskazała nowe i trudniejsze meto-
dy zaplatania bawełnianych sznurków. 
Wszystkie panie pracowały w pełnym 
skupieniu, ale nie zabrakło miłych poga-
duszek i śmiesznych anegdotek. Każda 
z Pań wyszła z piękną, własnoręcznie 
zrobioną makramą. Bardzo cieszymy się 
,że warsztaty tak przypadły do gustu. 
Obiecujemy kolejne takie  spotkania! 

Warsztaty 
z okazji 

DNIA MAMY

WARSZTATOWO

www.radwanice.pl
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  Renata Śmieszek- Zygnerska

II Zawody Strzeleckie o Puchar 
Wójta Gminy Radwanice 
W niedzielę 1.05.22 r. odbyły się drugie Zawody Strzeleckie 
o Puchar Wójta Gminy Radwanie. 
Łącznie wystartowało 29 zawodników, w dwóch katego-
riach wiekowych: 7-16 lat oraz młodzież i dorośli. Strzelanie 
odbywało się na dystansie 10 metrów z broni pneumatycznej 
4,5 mm. - jedna z przyrządami optycznymi, druga z otwartymi 
przyrządami celowniczymi, trzecia to broń krótka. Z pewnością 
patrząc na frekwencję i emocje towarzyszące zawodom, Turniej 
wpisze się już na stałe do kalendarza imprez organizowanych 
przez GOK.  

A oto zwycięzcy:
ZAWODY STRZELECKIE w kat. 7-16 lat
I miejsce Hubert Kaliciak 
II miejsce Danił Zablotny
III miejsce Wiktor Kołtun

ZAWODY STRZELECKIE w kat. młodzież i dorośli
I miejsce Dominik Szulga
II miejsce Sławomir Bartnicki
III miejsce Krystian Szymorek

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Radwanice
W majowy długi weekend, Gminny Ośrodek Kultury zorganizo-
wał Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Radwanice. 
W pełnych  emocji  rozgrywkach rywalizowały cztery druży-
ny: Radwanice i okolice, Fortuna, Playa Squad i SMS Amator.  
Zespoły rozegrały ze sobą mecze w systemie każdy z każdym 
pod czujnym okiem sędziego- Pani Doroty Kalety-Tymowicz. 
W sumie rozegrano sześć stających na wysokim poziomie, 
pełnych rywalizacji fair play meczy. Oto wyniki rywalizacji:
I miejsce – SMS AMATOR
II miejsce – PLAYA SQUAD
III miejsce – RADWANICE I OKOLICE

W majowy długi weekend, Gminny Ośrodek 
Kultury zorganizował Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Wójta Gminy Radwanice. W pełnych  
emocji  rozgrywkach rywalizowały cztery dru-
żyny: Radwanice i okolice, Fortuna, Playa Squad 
i SMS Amator.  Zespoły rozegrały ze sobą mecze 
w systemie każdy z każdym pod czujnym okiem 
sędziego- Pani Doroty Kalety-Tymowicz. W sumie 
rozegrano sześć stających na wysokim poziomie, 
pełnych rywalizacji fair play meczy. 

Oto wyniki rywalizacji:
I miejsce – SMS AMATOR
II miejsce – PLAYA SQUAD
III miejsce – RADWANICE I OKOLICE

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR 
WÓJTA GMINY RADWANICE

www.radwanice.pl
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II RODZINNY RAJD ROWEROWY 
W GMINIE RADWANICE 

18 czerwca 2022 roku, 114 uczestników w tym 47 dzieci,  wsia-
dło na rowery i ruszyło na II Rodzinny Rajd Rowerowy organi-
zowany przez Gminę Radwanice

Tego dnia towarzyszyła nam piękna, sło-
neczna pogoda. W samo południe pod 
eskortą policji i Ochotniczej Straży Pożar-
nej wyruszyliśmy z parku w Radwanicach 
w kierunku sołectwa Nowy Dwór. W po-
łowie trasy mieliśmy zaplanowany postój 
w Izbie Pamięci im. Jana Wyżykowskiego 
w Sieroszowicach. Gospodynie z Towarzy-
stwa Przyjaciół im. Jana Wyżykowskiego 
podjęły nas pysznym poczęstunkiem. Były 
zimne napoje, smaczne ciasto i nie zabra-
kło tradycyjnego wiejskiego przysmaku 
w postaci pajdy chleba ze smalcem i ki-
szonym ogórkiem. O godzinie 14.15 prze-
kroczyliśmy linię mety w Nowym Dworze. 
Przywitał nas tam Sołtys wsi, częstując 
soczystą karkówką, przyrumienioną kieł-
baską, kaszanką oraz domowymi wypie-
kami. Najmłodsi uczestnicy II Rodzinne-

go Rajdu Rowerowego mogli posilić się 
zdrowymi owocami oraz małym słodkim 
co nieco. Na miejscu czekało sporo atrak-
cji dla dzieci. Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych wraz z Polskim Związ-
kiem Wędkarskim Koło nr 30 z Przem-
kowa zorganizowali atrakcyjne warsztaty 
wędkarskie. Nasz Rajd uatrakcyjniły dwie 
urokliwe alpaki z którymi można było 
przejść się na krótki spacer oraz wtulić 
się w mięciutkie futerko. Był dmuchany 
zamek i bańki mydlane. W trakcie pikniku 
odbyło się losowanie nagród rzeczowych. 
Były to różne gadżety rowerowe, a głów-
ną wygraną był rower górski. Tego dnia 
w komplecie dotarliśmy do linii mety,  
a  każdy z Uczestników został nagrodzo-
ny dyplomem pamiątkowym za udział  
w II Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. 

Serdecznie dziękujemy za współorgani-
zację Rajdu oraz za zaangażowanie: Po-
wiatowej Komendzie Policji w Polkowi-
cach, Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy 
Radwanice, Towarzystwu Przyjaciół im. 
Jana Wyżykowskiego, Sołectwu Nowy 
Dwór, Gminnej Spółce Komunalnej oraz 
Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Kra-
jobrazowych wraz z Polskim Związkiem 
Wędkarskim Koło nr 30 z Przemkowa. Bez 
ich wsparcia Rodzinny Rajd Rowerowy nie 
mógłby się odbyć. 
   
Z tego miejsca pragniemy zaprosić Pań-
stwa na kolejny rajd rowerowy, któ-
ry odbędzie się już we wrześniu tego 
roku. Szczegóły podamy wkrótce. 

Do zobaczenia.

www.radwanice.pl

  Renata Śmieszek- Zygnerska
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DUATHLON RADWANICE
15 maja 2022 roku w Radwanicach odbył się pierwszy 
w historii naszej Gminy Duathlon. Kiedy emocje opadły 
można stwierdzić, że była to bardzo udana impreza 
sportowa, w której wystartowało i ukończyło rywa-
lizację 318 zawodników z różnych zakątków Polski. 
Tego dnia nie zabrakło mocnego ścigania, uczestnikom 
towarzyszyła radość oraz wzruszenie i fantastyczna 
pogoda.

Duathlon Radwanice odbył się na 
dwóch dystansach: CLASSIC – 10 km 
biegu/40 km kolarstwa/5km biegu 
oraz SPRINT – 5 km biegu/20km ko-
larstwa/2,5km biegu, a poprzedzony 
był zawodami Great Kids, w których 
startować mogli najmłodsi uczestnicy. 
Ambasadorami wydarzenia byli znako-
mici sportowcy: Jerzy Górski –  polski 
triathlonista, mistrz świata w podwój-
nym Ironmanie z 3 września 1990 r. Jerzy 
Górski jest członkiem Polskiego Związku 
Triathlonu, prezesem Centrum Sporto-
wego „Głogowski Triathlon” i organiza-
torem wielu zawodów triathlonowych 
oraz biegów. Historia Jerzego Górskiego 
została opowiedziana w filmie fabular-
nym „Najlepszy” z 2017 roku. Magdale-
na Gorzkowska –  polska lekkoatletka, 
sprinterka. Uczestniczka Letnich Igrzysk 
Olimpijskich 2012 r. Po zakończeniu ka-
riery lekkoatletycznej alpinistka i himala-

istka. Zdobywczyni m.in. 
szczytów Mont Blanc, 
Aconcagua, Kilimandża-
ro oraz jako najmłodsza 
Polka w historii – Mount 
Everest (17 maja 2018 
r., w wieku 26 lat i 17 
dni). 18 maja 2019 r., 
jako pierwsza Polka, 
zdobyła Makalu bez 
wspomagania tlenem z butli. 27 wrze-
śnia 2019 r. weszła na Manaslu. Krzysztof 
Augustyniak – wieloletni triathlonista 
PRO. Złoty medalista Mistrzostw Pol-
ski w Triathlonie na dystansie długim  
z 2012 roku. Obecnie trener oraz założy-
ciel klubu Augustyniak Triathlon Team. 
Daniel Jakimiuk – triathlonista PRO, 
zwycięzca wielu zawodów triathlonowych 
oraz duathlonowych. Srebrny medalista 
Mistrzostw Czech na dystansie długim. 
Organizatorem Duathlonu w Radwanicach 

był klub sportowy TMTeam, organizator 
takich imprez jak: Triathlon Mietkowski, 
Duathlon w Zgorzelcu, Wrocławska  Dy-
cha i innych znanych sportowych wyda-
rzeń. Trzeba przyznać, że wykonali ogrom 
pracy i doskonale przygotowali zawody. 
Wyrazem tego były liczne pozytywne 
głosy zawodników oraz ich zadowole-
nie i deklaracje, że wrócą do Radwanic  
w przyszłym roku na zawody, które od-
będą się 7 maja 2023 roku. Duże brawa 
 i podziękowania.

Gmina Radwanice była sponsorem 
tytularnym wydarzenia. 

www.radwanice.pl

  Renata Śmieszek- Zygnerska
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KRZYŻÓWKA NR 34

KUPON
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Krzyżówka nr 34
Prosimy o przesyłanie odpowiedzi przez osoby 
pełnoletnie na adres:
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59-160 Radwanice  
(na kartach pocztowych z naklejonym kuponem 
i dopiskiem „Krzyżówka - Biuletyn 34”). Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania rozlosujemy 3 nagrody 
niespodzianki. Na rozwiązania czekamy do 16  sierpnia 
2022 r. (rozwiązania mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy 
gminy Radwanice). Udział w konkursie jest jednoznaczny 
z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych 
(imienia i nazwiska) zwycięzcy konkursu w kolejnym 
wydaniu Biuletynu.

Wyniki krzyżówki BIULETYN nr 33
Dziękujemy za tak liczne, nadesłane rozwiązania krzyżówki Biuletynu 
nr 33. Prawidłowo rozwiązane hasło brzmiało: „Coraz bliżej lato” 
Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań wygrały 3 osoby. 
Pani Maria Żalejko zam. w Radwanicach, 
Pani Małgorzata Krakowiak zam. w Radwanicach, 
Pani irena Kasprzak zam. w Radwanicach. 

                GRATULUJEMY!

DO DZIEŁA!

www.radwanice.plwww.radwanice.pl

  Renata Śmieszek- Zygnerska
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