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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy
 
	 Czas	dziękczynienia	za	zebrane	plony	już	minął.	Serdecznie	dziękuję	wszystkim	rolnikom	za	
trud	pracy	oddany	radwanickiej	ziemi.	Sołectwom	dziękuję	za	zaangażowanie,	Mieszkańcom	za	
tak	liczne	przybycie	oraz	wspaniałą	atmosferę	na	tegorocznych	dożynkach.	Naszym	Gościom	za	
przyjęcie	zaproszenia	i	ciepłe	słowa.
	 Zachęcam	do	zapoznania	się	z	bieżącym	wydaniem	Biuletynu,	w	którym	znajdą	Państwo	ar-
tykuły	o	naszych	mieszkańcach	i	ich	pasjach,	aktywnych	inicjatywach	oraz	pracach	i	działaniach	
realizowanych	przez	jednostki	organizacyjne	gminy.	Zapraszam	również	do	przeczytania	ciekawe-
go	materiału	pt	„Z	Archiwum	Gminnego”,	w	którym	dowiedzą	się	Państwo		w	jaki	sposób	narodziła	
się	historia		symbolu	gminy,	czyli	radwanickie	słonie.
	 Dzieci	i	młodzież	zapraszam	do	aktywnego	spędzania	czasu	i	udziału	w	naszej	„Gminnej	Aka-
demii	Piłkarskiej	Radwanice”.	Zadbajmy	wspólnie	o	ich	rozwój	sportowy.
	 Aktualnie	przygotowujemy	się	intensywnie	do	przebudowy	9	dróg	na	terenie	czterech	miej-

scowości	tj.	Lipin,	Radwanice,	Przesieczna	i	Łagoszów	Wielki.	Zwracam	się	z	prośbą	do	Państwa	o	wytrwałość	podczas	utrud-
nień	komunikacyjnych	z	tym	związanych	i	dostosowanie	się	do	wprowadzonych	organizacji	w	ruchu.	
	 W	 dniu	 3	 września	 br.,	 odszedł	 od	 nas	 Pan	 Józef	 Olejnik,	 wieloletni	 sołtys	 i	 radny	 gminy	 Radwanice.	 To	 smutny	
dzień	dla	samorządu	 i	 	wszystkich	mieszkańców.	Pan	Bóg	potrzebował	dobrego	sołtysa	 i	powołał	Cię	do	siebie.	Spoczywaj	 
w	pokoju	wiecznym.	Tak	długo	będziesz	w	naszym	życiu,	jak	długo	będziesz	w	naszych	myślach.
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PAMIĘTAMY
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci Pana Józefa Olejnika. 
Odszedł od nas człowiek niezwykle życzliwy, 

który był zaangażowany w życie społeczne swoich mieszkańców, 
który dbał o swoją wieś. 

Długoletni Sołtys wsi Łagoszów Wielki i Radny Gminy Radwanice. 
Składamy rodzinie wyrazy współczucia 

oraz łączymy się w bólu z powodu tak ogromnej straty.
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko
Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Flak

Pozdrawiam serdecznie
Wójt Gminy Radwanice

Paweł Piwko



BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

4  

KALENDARIUM RADY GMINY //
  Daria	Ciosek

 W dniu 19 sierpnia 2022 r. miały miejsce obra-
dy XL Sesji Rady Gminy w Radwanicach, podczas których 
podjęte zostały następujące uchwały:
-	Uchwała	nr	XL/286/22	w	sprawie	zmiany	Wieloletniej	Pro-
gnozy	Finansowej	na	2022	r.,
-	Uchwała	nr	XL/287/22	w	sprawie	zmiany	budżetu	gminy	na	
2022	r.,	
-	Uchwała	nr	XL/288/22	w	sprawie	udzielenia	pomocy	finan-
sowej	w	formie	dotacji	celowej	dla	Powiatu	Polkowickiego.

W dniu 6 września 2022 r. odbyły się Komisje Stałe 
Rady Gminy oraz miała miejsce XLI Sesja Rady Gminy  
w Radwanicach.
I.	Prace	Komisji	Stałych:
1.	 Komisja	 Skarg,	 Wniosków	 i	 Petycji	 spotkała	 się	 w	 celu	
rozstrzygnięcia	 petycji	 złożonej	 do	 rady	 gminy	 w	 związku	 
z	propozycja	utworzenia	Młodzieżowej	Rady	Gminy.

2.	 Komisja	 Zadań	 Społecznych	 oraz	 Komisja	 Budżetowo-Go-
spodarcza	omawiały	temat	stawek	podatkowych	na	rok	2023.

II. XLI Sesja Rady Gminy w Radwanicach, na której podjęto 
następujące uchwały:

Uchwała	Nr	XLI/289/22	w	sprawie	zmiany	wieloletniej	pro-
gnozy	finansowej	Gminy	Radwanice.
Uchwała	Nr	XLI/290/22	w	sprawie	zmiany	budżetu	gminy	na	
2022	rok.
Uchwała	 Nr	 XLI/291/22	 w	 sprawie	 Studium	 uwarunkowań	 
i	 kierunków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 Gminy	
Radwanice.
Uchwała	Nr	XLI/292/22	w	sprawie	określenia	wysokości	sta-
wek	podatku	od	nieruchomości.
Uchwała	Nr	XLI/293/22	w	sprawie	rozpatrzenia	petycji.
Uchwała	Nr	XLI/294/22	w	sprawie	udzielenia	dotacji	na	prace	
konserwatorskie.
Uchwała	Nr	XLI/295/22	w	sprawie	przystąpienia	do	sporzą-
dzenia	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	
dla	wybranych	terenów	położonych	w	obrębach	Drożów,	Dro-
żyna.	

budżet po pierwszym półroczu //
  Agata	Małachowska	

 W	 ciągu	 I	 półrocza	 gmina	 pozyskała	 środki	 finansowe	 na	 zadania	 inwestycyjne	 i	 bieżące	w	wysokości	11.048.980,88 zł.	 
Zobowiązania	gminy	na	dzień	30	czerwca	2022	r.	wynoszą	1.573.400,00 zł. Jest	to	pożyczka	z	WFOŚiGW,	która	jest	termino-
wym	zobowiązaniem	na	rok	2023.
Dochody	budżetu	gminy	za	I	półrocze	2022	wykonane	zostały	w	kwocie	28.118.502,60 zł	co	stanowi	46,90	%	planu,	który	
wynosi	59.957.919,13 zł. Dochody	bieżące	wykonane	zostały	w	kwocie	17.828.298,38 zł	co	stanowi	57,62%	planu,	a	dochody	
majątkowe	w	kwocie 10.290.204,22 zł	co	stanowi	35,46%	planu.	
Wydatki	budżetu	gminy	wykonane	zostały	w	kwocie	15.277.872,25 zł	co	stanowi	26,32	%	planu.	Wydatki	bieżące	wyniosły	
12.724.631,06 zł,	a	wydatki	majątkowe		wyniosły	2.553.241,19 zł.	
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// INWESTYCJE
 Jolanta Kozołup

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 
MIĘDZY SIEROSZOWICAMI, A POLKOWICAMI 

	 Ścieżki	rowerowe	w	obecnych	czasach	
są	nieodłącznym	elementem	miejsko-wiejskiej	
infrastruktury.	W	 ramach	 koncepcji	 Miedzio-
wego	 Szlaku	 Rowerowego	 wkrótce	 w	 naszej	
Gminie	 nastąpi	 przebudowa	 drogi	 powiato-
wej	nr	1125D	pomiędzy	Sieroszowicami	i	Po-
lkowicami	wraz	z	budową	ścieżki	rowerowej.	
W	 ramach	 inwestycji	 zostanie	 wybudowana	
ścieżka	 rowerowa	o	asfaltowej nawierzchni 
o długości 5,5 km.	Oprócz	 tego	roboty	będą	
obejmowały	wykonanie	 ciągu	pieszo-rowero-
wego,	 dwóch	 zatok	 autobusowych	oraz	prze-
budowy	 istniejących	 zjazdów.	 Realizację	 pro-
jektu	planuje	się	do	końca	2024	roku.	Mają	to	
być	ścieżki	spełniające	wszelkie	standardy.
	 Trasy	 rowerowe,	 oprócz	 w	 naszej	
Gminie,	 powstaną	 również	 w	 Grębocicach	 
i	Polkowicach.	 Jest	 to	milowy	krok	ku	popra-
wie	mobilności	i	rozwoju	turystyki	rowerowej	
w	 naszym	 regionie.	Wydarzenie	 to	 pokazuje,	
że	 połączenie	 gmin	 naszego	 powiatu	 polko-
wickiego	drogami	rowerowymi	 jest	odpowie-
dzią	 na	 prośby	 mieszkańców,	 aby	 poznawać	
bogactwo	przyrodnicze	i	historyczne	w	regio-
nie.	

Już wkrótce między Sieroszowicami , a Polkowicami powstanie 

ścieżka rowerowa o długości 5,5 km

TRWA REWITALIZACJA  PARKU W BUCZYNIE 
 Honorata Perlakowska- Leszczak

	 Od	 czerwca	 br.	 trwają	 roboty	 budowlane	 
i	renowacyjne	w	zabytkowym	parku	w	miejscowości	
Buczyna.	Wykonawcą	 zadania	 jest	 firma	BRUKBUD	 
z	 Przesiecznej.	 Efektem	 zamierzenia	 będzie	 zrewi-
talizowana	 przestrzeń	 parkowa	 ze	 ścieżkami	 spa-
cerowymi	 o	 długości	 ponad	 500	 m	 i	 nawierzchni	 
z	kruszywa	granitowego	odgrodzona	od	drogi	krajo-
wej	całkowicie	odnowionym	ogrodzeniem	z	uzupeł-
nionymi	 i	 odrestaurowanymi	przęsłami.	Na	 terenie	
parku	wykonane	 zostaną	 również	prace	konserwa-
cyjne	na	cieku	Młynówka	oraz	renowacja	istniejącej	
studni	betonowej.	Zakończenia zadania	przewidzia-
no	w	miesiącu	wrześniu	br.	Koszt	inwestycji	zgodnie	

z	umową	wynosi 257.071,59 zł z	czego	 
92.659,00 zł pozyskano	 za	 pośrednic-
twem	 Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkow-
skich”.

ZAKOŃCZENIE REWITALIZACJI PARKU PRZEWIDZIANE 
JEST W listopadzie BR.
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// INWESTYCJE DROGOWE

   W ramach dofinansowania z drugiej edycji Rządowe-
go Funduszu Polski Ład rozpoczęliśmy przygotowania do re-
alizacji inwestycji drogowych w obrębie Lipin. Obecnie trwa 
procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania, 
którego zakres obejmuje ul. Podgórną, odcinek ul. Jana Pawła 
II oraz drogę gminną nr 96 w Lipinie. W	pasie	drogowym	ul.	Pod-
górnej	wykonane	zostaną	brakujące	odcinki	sieci	wodociągowej	 
i	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej	 oraz	 jezdnia	 o	 nawierzchni	 bi-
tumicznej.	 Na	 odcinku	 ok.	 500	 m	 powstanie	 również	 chodnik 
	z	betonowej	kostki	brukowej.Odcinek	ul.	Jana	Pawła	II	od	kom-
pleksu	sportowego	do	połączenia	z	drogą	nr	96	zyska	nawierzch-
nię	bitumiczną	oraz	obustronne	pobocza	z	kruszywa.

 Honorata Perlakowska- Leszczak 

RADWANICE/ ŁAGOSZÓW WIELKI
 Karolina Kazimierska

Natomiast	droga	gminna	(nr	96)	od	skrzyżowania	przy	świetlicy	
wiejskiej	zostanie	gruntownie	przebudowana.	Powstanie	zatoka	
autobusowa,	chodnik		z	betonowej	kostki	brukowej	oraz	jezdnia	
o	nawierzchni	bitumicznej	wraz	kanalizacją	deszczową.	Łącznie	
w	ramach	tych	inwestycji	w	miejscowości	Lipin	powstanie	blisko	
2,0	 km.	 dróg	 gminnych	wraz	 z	 niezbędną	 infrastrukturą	 tech-
niczną.	Szacowany	koszt	realizacji	to	ok.	6,5	mln	zł.	z	czego	95%	
zostanie	sfinansowane	z	Rządowego	Funduszu	Polski	Ład.

LIPIN

UL
.PO

DG
ÓR

NA

UL.JANA PAWŁA II

SKATE PARK

 W ramach wniosku o dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu 
Polski Ład ogłoszono przetarg na bu-
dowę dróg gminnych wraz z budową 
sieci kanalizacji deszczowej, sanitar-
nej i sieci wodociągowej w m. Radwa-
nice i Łagoszów Wielki. Przedmiot 
zamówienia obejmuje:
1.	 Budowa	 drogi	 gminnej	 nr	 120464D	
wraz	 z	 przebudową	 drogi	 powiatowej	
nr	 1143D,	 budową	 chodników	 i	 sieci	
kanalizacji	 deszczowej	 oraz	 budowa	 
i	przebudowa	sieci	wodociągowej	wraz	
z	 przyłączami	 w	 ramach	 za-dania:	
„Przebudowa	 drogi	 dz.	 nr	 502	 wraz	 
z	 zagospodarowaniem	 dz.nr	 299/3	 
w	 Łagoszowie	 Wielkim”.	 Zakres	 bran-
ży	 drogowej	 obejmu-je	 budowę	 drogi	

asfaltowej	 wraz	 z	 chodnikami	 wyko-
nanymi	 z	 kostki	 brukowej	 o	 szeroko-
ści	1,5-4,0	m	oraz	zjazdami	na	posesje.	
Odwodnienie	drogi	odbywać	się	będzie	 
w	sposób	mieszany	tj.	za	pomocą	spad-
ków	 po-dłużnych	 i	 poprzecznych	 do	
projektowanej	 kanalizacji	 deszczowej	 
a	 następnie	 do	 zbiornika	 retencyj-
no-rozsączającego	 oraz	 za	 pomocą	
spadków	 podłużnych	 i	 poprzecznych	 
w	istniejące	tereny	gruntowe	za	pomo-
cą	koryt	ściekowych.	W	ramach	zadania	
zostanie	 wykonany	 również	 fragment	
sieci	 wodociągowej	 o	 długości	 około	
239,4	m.
2.	 Przebudowa	 drogi	 gminnej	 do-
jazdowej	 nr	 120466D	 wraz	 
z	 budową	 sieci	 kanalizacji	 deszczowej,	

budową	 odcinka	 sieci	 wodociągowej	
i	 rozbudową	 kanalizacji	 sanitarnej	 
w	m.	Łagoszów Wielki	dz.	nr	4,	440/1,	
129/8,	 128/3,	 132,	 129/9,129/7.	
Przebudowany	 odcinek	 drogi	 będzie	
miał	 szerokość	 4,5	 m	 z	 obustronnymi	
poboczami	 utwardzonymi	 tłuczniem	
klinowym	 o	 szer.0,5m,	 droga	 dzie-
li	 się	 na	 dwa	 odcinki:	 A-A	 o	 długości	
184,90	 m	 oraz	 B-B	 o	 długości	 102,0	
m.	 Nawierzchnia	 jezdni	 projektowa-
nej	 drogi	 z	 asfaltobetonu.	 W	 ramach	
zadania	wybudowana	zostanie	sieć	ka-
nalizacji	 deszczowej	 o	 długości	 212,5	
m	 odprowadzona	 do	 istniejącego	
zbiornika	 wodnego,	 sieć	 wodociągową	 
o	długości	34,20	m	oraz	sieć	kanalizacji	
sanitarnej	o	długości	59	m.

kościół w Łagoszowie Wielkim

droga powiatowa 1143d

staw w Łagoszowie Wielkim
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 UL. AKACJOWA I MECHANICZNA
 W RADWANICACH

 Dnia 3 sierpnia 2022 r. został otwarty przetarg 
na wykonanie zadania pn.” Budowa drogi nr 101017D 
ulicy Akacjowej oraz budowa drogi ulicy Mechanicznej  
w Radwanicach wraz z oświetleniem i kanalizacją 
deszczową”. Głównym wykonawcą zadania będzie 
Przedsiębiorstwo Komunalne „Hemiz-Bis” Sp.z o.o.ul.
Sienkiewicza 27c, 59-230 Prochowice. W ramach za-
dania realizowane będą:

1.	Ulica  Akacjowa wraz	z	budową	oświetlenia	drogowego,	
sieci	kanalizacji	deszczowej	oraz	rozbiórką	i	budową	sieci	
telekomunikacyjnej	celem	usunięcia	kolizji	w	miejscowości	
Radwanice.	Nawierzchnia	drogi	z	asfaltobetonu	o	długość	 
821,25	m	 i	 szerokości	 6,0	m	 z	 obustronnymi	poboczami	
utwardzonymi	 tłuczniem	klinowym	o	 szerokości	0,75	m,	
nawierzchnia	jezdni	obramowana	zostanie	krawężnikiem	
najazdowym.	

2.	 Ulica łącząca ulicę Akacjową z ul. Mechanicz-
ną wraz	 z	 budową	 oświetlenia	 drogowego,	 sieci	 ka-
nalizacji	 deszczowej.	 Nawierzchnia	 drogi	 z	 betonu	
asfaltowego	 długości	 308,15	 m	 i	 szerokości	 5,0	 m	 z	
obustronnym	 poboczem	 utwardzonym	 tłuczniem 
o	szerokości	0,75	m.	Nawierzchnia	z	asfaltobetonu	obra-
mowana	krawężnikiem	najazdowym.	Wzdłuż	krawężnika,	
ściek	przykrawężnikowy	prowadzący	do	wpustów	i	kana-
lizacji	deszczowej.	

kościół w radwanicach

3.	Budowa	drogi	gminnej	łączącej	drogę	nr	1143D	–	ul.	Przemy-
słową	z	drogą	nr	120444D	–	ul.	Niepodległości	wraz	z	odwodnie-
niem	 i	 oświetleniem	 oraz	 usunięciem	 kolizji	 –	 przestawieniem	
słupów.	Nawierzchnia	jezdni	z	asfaltobetonu	o	szerokości	5,5	m	
i	5,0	m	o	długości	całkowitej	400,80	m.	Na	całej	długości	odcin-
ka	drogi	projektowany	jest	chodnik	o	szerokości	2,0	m,	szerokość	
pobocza	od	strony	jezdni	0,75	m	z	tłucznia	kamiennego	klinowa-
nego	pospółką.	

urząd gminy 

Poczta

Nawierzchnia	 drogi	 wykonana	
będzie	 z	 asfaltobetonu,	 miejsca	
postojowe	 z	 kostki	 kamiennej	
wys.10cm,	 zatoka	 autobusowa	 
z	 kostki	 kamiennej	 wys.18	 cm.	
Wody	 deszczowe	 odprowadzone	
będą	 do	 cieku	 wodnego,	 długość	
sieci	 kanalizacji	 deszczowej	 183,5	
m.	 Zadanie	 obejmuje	 budowa	
oświetlenia	 drogowego,	 całkowita	
długość	 linii	 wynosi	 358	 m	 wraz	 
z	10	szt.	lamp	oświetleniowych.

4.	 Przebudowa	 odcinka	 drogi	 gminnej	 ul. Mechanicz-
na.	 Przebudowana	 droga	 będzie	 miała	 szerokość	 5,0m	 
z	obustronnymi	poboczami	utwardzonymi	tłuczniem	o	szero-
kości	 0,75m.	Całkowita	długość	drogi	 to	274,95m,	wykonana	
będzie	z	betonu	asfaltowego.	Odwodnienie	częściowo	w	istnie-
jący	teren	oraz	fragmentem	poprzez	ściek	przykrawężnikowy.	
Oświetlenie	drogowe	o	łącznej	długości	linii	kablowych	294	m	
oraz	8szt.	słupów	oświetleniowych.

ul
. a

ka
cj

ow
a

biedronkaul. mechaniczna
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// DOTACJE

     Gmina Radwanice  
otrzymała promesę wstępną  
w kwocie 2 800 000 zł,	na	do-
finansowanie	 zadania	 pn.	 ”Utwo-
rzenie	 infrastruktury	 sportowej	
w	miejscowości	Buczyna	poprzez	
budowę	 kładki	 rowerowej	 wraz	 
z	 przebudową	 dróg	 gminnych”.	
Inwestcyja	ma	powstać	w	miejscu	
nieistniejącego	 już	 mostu	 drew-
nianego,	 a	 jej	 rozpoczęcie	 będzie	
miało	miejsce	w	2023	roku.	

//  W GMINIE RADWANICE POWSTANIE KŁADKA ROWEROWA

DOTACJE DLA SPÓLKI WODNEJ 
W RADWANICACH 

  Ewa	Niedbalec

  Anna	Harendarz
 Jak co roku Gminna Spółka Wodna w Radwa-
nicach w celu poprawy stosunków wodnych na 
użytkach rolnych oraz zapewnienia ochrony przed 
podtopieniami planuje wykonanie w roku 2022 
konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gmi-
ny Radwanice. 

W	 tym	 celu	 Spółka	 wystąpiła	 z	 wnioskiem	 i	 otrzyma-
ła	 od	 Wojewody	 Dolnośląskiego	 dotację	 w	 wysokości	 

79.600,00 zł na	zadania	związane	z	utrzymaniem	urzą-
dzeń	wodnych	w	roku	2022.	
Łącznie	ze	środkami	pochodzącymi	ze	składek	członkowskich	
członków	Gminnej	Spółki	Wodnej	w	Radwanicach	planowana	
jest konserwacja około 5 km rowów melioracyjnych na	
terenie	 obrębów	 Radwanice,	 Łagoszów	Wielki,	 Kłębanowi-

ce	i	Nowa	Kuźnia	na	łączną	kwotę	około	86.000,00 zł.  
W	razie	potrzeby	pewna	część	środków	na	utrzymanie	rowów	
przeznaczona	zostanie	również	z	budżetu	Gminy	Radwanice.	
Planowane	prace	konserwacyjne	będą	obejmować	wykosze-
nie	porostów	 z	dna	 i	 skarp	 rowów,	wykarczowanie	 zakrza-
czeń	 oraz	 samosiejek,	 odmulenie	 rowów	 oraz	 udrożnienie	
przepustów.	
Dzięki	 funkcjonowaniu	 w	 naszej	 gminie	 Gminnej	 Spółki	
Wodnej	 w	 Radwanicach	 coroczne	 prace	 w	 zakresie	 bieżą-
cego	utrzymania	urządzeń	melioracji	wodnych	z	pewnością	
przyczynią	się	nie	tylko	do	ich	utrzymania	w	dobrej	spraw-
ności,	ale	również	polepszenia	zdolności	produkcyjnej	gleby,	
ułatwienia	jej	uprawy	oraz	zmniejszenia	ryzyka	wystąpienia	
podtopień	na	obszarze	naszej	gminy.

GMINNA SPÓŁKA WODNA W RADWANICACH OTRZYMAŁA 79.600,00 ZŁ 
OD WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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// DOTACJE NOWY!
LEKKI SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP 
RADWANICE- POZYSKANE DOTACJE
  Aleksandra	Łuczyńska

 Ochotnicza Straż Pożarna w Radwanicach w nie-
długim czasie planuje zakupić nowy, lekki samochód 
ratowniczo-gaśniczy. Zakup zostanie sfinansowany ze 
środków zewnętrznych jakie udało się pozyskać od ni-
żej wymienionych partnerów (podmiotów/instytucji) 
tj.:

1.	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	we	
Wrocławiu	(WFOŚiGW),	Fundacja	KGHM	Polska	Miedź,	Starostwo	Po-
wiatowe	w	Polkowicach- 350 000 zł
2.	Komenda	Główna	Państwowej	Straży	Pożarnej	oraz	Gmina	Radwani-
ce	-	pozostała	kwota.

Zakup	samochodu	zapewni	możliwość	sprawnych	akcji	ratowniczo-ga-
śniczych	oraz	podniesie	gotowość	bojową,	przez	co	zostanie	zwiększo-
ne	bezpieczeństwo	mieszkańców	m.in.	w	 gminie	Radwanice	 i	 innych	
sąsiednich	gminach	ale	również	w	powiecie	polkowickim.

ŻWIROWNIA „BAJ BUCZYNA” 
  Renata	Śmieszek-Zygnerska

Kontakt	telefoniczny:	603	962	352

     W grudniu 2021 roku na terenie Gminy Radwa-
nice w okolicy miejscowości Buczyna na dział-
kach 222/1 oraz 264/1 swoją działalność roz-
poczęła żwirowania pod nazwą „Baj Buczyna”. 
Przedsięwzięcie polega na eksploatacji kruszy-
wa naturalnego. 
					Inwestycja	w	znacznej	części	zlokalizowana	jest	na	gruntach	
rolnych	-	ornych,	łąkach	
i	pastwiskach	oraz	nieużytkach.	
					Powierzchnia	całkowita	udokumentowanego	złoża	wynosi	
ok.	25,5413	ha.	Kopalinę	złoża	stanowią	piaski	ze	żwirem
	 	 Firma	 „Baj	 Buczyna”	 oferuje	 sprzedaż	 detaliczną,	
hurtową	oraz	dostawę	kruszywa	
w	obrębie	Gminy	Radwanice,	Gminy	Głogów,	Gminy	 Jerzma-
nowa,	 Gminy	Polkowice,	 Gminy	Przemków,	 a	 produkty	 jakie	
posiada	w	swojej	ofercie	to:
•	 piasek	płukany	02-04,	
•	 żwir	(2-8;	8-16;	16-32),	
•	 pospółka,	
•	 piaski	siane	na	sucho,	
•	 ziemia	na	trawnik,	
•	 kruszywa	 do	 utwardzania	 podjazdów,	 placów	 oraz	
dróg,	
•	 mieszanka	 granitowa	 i	 bazaltowa	 o	 frakcji	 (0-5;	
0-31,5;	0-63).

	 	 	 	 	 Ponadto	 „Baj	 Buczyna”	 jest	 ściśle	 związana	 z	 Zakładem	
Transportowo	 -	 Handlowo	 -	 Usługowym	 „Jacek”	 gdyż	 ma	
tego	samego	właściciela	pana	Tomasza	Jacusia.	Firmy	oprócz	
sprzedaży	 kopalin	 posiada	 również	 flotę	 pojazdów	 ciężaro-
wych	oraz	sprzęt	na	wynajem:	

•	 samochody	4-osiowe	i	ciągniki	siodłowe,
•	 koparki	oraz	koparko	-	ładowarki.

W	ZTHU	„JACEK”	świadczymy	również	usługi	w	zakresie	robót	
ziemnych	typu:	
•	 wykopy	pod	budynki,	
•	 korytowanie	pod	drogi,
•	 w	 dostawie	 kruszyw,	 wynajmie	 samochodów	 oraz	
maszyn,	a	 także	w	swojej	ofercie	proponuje	wykonanie	prac	
ziemnych.	makro	i	mikro	niwelacje	terenu.
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CZYSTE POWIETRZE NAJNOWSZE INFORMACJE 
  Ewa	Niedbalec

 15 lipca 2022 r. ruszył program CZYSTE PO-
WIETRZE PLUS - będą wypłaty przed rozpoczę-
ciem remontu. 
Dotacja	 z	 prefinansowaniem	 może	 wynosić	 do	 47 tys. zł 
dla	 podwyższonego	 poziomu	 i	 79 tys.	 zł	 dla	 najwyższego.	 
Celem programu Czyste powietrze jest likwidacja kopciu-
chów i docieplenie domów. W	tym	roku	jest	najwyższy	poziom	
finansowania	dla	osób	o	bardzo	niskich	dochodach	-	dotacja do 
90% kosztów kwalifikowanych. 
O	 przedpłatę	 będą	 mogli	 występować	 inwestorzy,	 którzy	 ze	
względu	na	dochody	mogą	ubiegać	się	o	podwyższony	lub	naj-
wyższy poziom dofinansowania.

Podwyższony poziom dofinansowania	dotyczy	osób,	których	przeciętny	miesięczny	dochód	na	osobę	wynosi:
•	do	1564	zł	(gospodarstwa	wieloosobowe),
•	do	2189	zł	(gospodarstwa	jednoosobowe).

Z najwyższego poziomu dofinansowania mogą	skorzystać	osoby	o	najniższych	dochodach.	Przeciętny	dochód	na	jednego	
członka	gospodarstwa	domowego	w	tym	przypadku	wyniesie
•	do	900	zł	(gospodarstwa	wieloosobowe)
•	do	1260	zł	(gospodarstwa	jednoosobowe).

Alternatywą	do	dochodowego	kryterium	kwalifikowalności	 jest	ustalone	prawo	do	otrzymywania	przez	wnioskodawcę	za-
siłku	stałego,	zasiłku	okresowego,	zasiłku	rodzinnego	lub	specjalnego	zasiłku	opiekuńczego	W	programie	Czyste	powietrze+	
podwyższono	o	10 tys. zł	maksymalną	wielkość	dotacji	do	odpowiednio:	do	47 tys. zł -	podwyższony	poziom	finansowania,	
do	79 tys. zł	-	najwyższy	poziom	dofinansowania.

  Elżbieta	Kulig

POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO
 Drodzy Mieszkańcy przypominamy, 
że w Urzędzie Gminy Radwanice w pok. nr 1 
znajduje się punkt potwierdzający profil za-
ufany. 

Profil zaufany	 to	środek	identyfikacji	elektronicznej	za-
wierający	 zestaw	 danych	 identyfikujących	 i	 opisujących	
osobę	 fizyczną,	 która	 posiada	 pełną	 albo	 ograniczoną	
zdolność	 do	 czynności	 prawnych.	 W	 obecnych	 czasach	
wiele	 spraw	 załatwianych	 jest	 elektronicznie	 poprzez	
platformę	 e-	 PUAP	 tj.	 Elektroniczną	 Platformę	 Usług	
Administracji	 Publicznej	 –	 system	 teleinformatyczny.	 
Do	 tego	 celu	 niezbędne	 jest	 właśnie	 posiadanie	 przez	
obywateli	 profilu	 zaufanego.	 Istnieje	 wiele	 możliwości	
jego	uzyskania,	jedną	z	nich	jest	złożenie	wniosku	on-line	 
i	potwierdzenie	go	w	naszym	punkcie	potwierdzającym.	
Potwierdzenie	profilu	zaufanego	zajmuje	dosłownie	kilka	
minut,	a	jedynym	dokumentem	jaki	należy	przy	sobie	po-
siadać	jest	dowód osobisty. 

  Małgorzata	Stroka

Jeśli wybiorą Państwo ten sposób uzyskania profilu zaufanego…serdecznie zapraszamy do urzędu!
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Zgodnie z art.54 ust.1 pkt. 1 Ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym dochodami gminy są 
podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Szczególnie 
ważną pozycję w budżecie gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych takich jak:  
 

➢ podatek od nieruchomości 
➢ podatek rolny 
➢ podatek leśny 
➢ podatek od środków transportowych 
➢ opłata eksploatacyjna 
➢ opłata skarbowa 
➢ opłata od posiadania psa 

 
Podatnikami podatków i opłat lokalnych są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym 
spółki nieposiadające osobowości prawnej.  Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących 
na dany rok podatkowy jest uchwalana przez Radę Gminy w oparciu o opublikowane Obwieszczenie 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych. 
 

 
O obowiązku płacenia podatków stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. „ Każdy jest obowiązany do ponoszenia 
ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych  

w ustawie”. 
 
 
 
Na koniec I półrocza 2022 roku zaległości z tytułu nie uiszczenia należnych podatków i opłat 
lokalnych przez podatników wobec Gminy Radwanice kształtują się w następujący sposób: 
 
 
Tabela nr 1                      ZALEGŁOŚCI PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH 

 
Lp. Nazwa podatku / opłaty Wysokość zaległości  
1 Podatek od nieruchomości 894.316,25 zł 
2 Podatek rolny 12.873,18 zł 
3 Podatek leśny 161,66 zł 
4 Podatek od środków transportowych 359.054,10 zł 
5 Opłata od posiadania psa 11.851,90 zł 
 RAZEM 1.278.257,09 zł 

 
 
Tabela nr 2         ZALEGŁOŚCI PODATKOWE OD PODMIOTÓW PRAWNYCH 
 

Lp. Nazwa podatku / opłaty Wysokość zaległości  
1 Podatek od nieruchomości 156,00 zł 
2 Podatek rolny 62,00 zł 
3 Podatek od środków transportowych 378.955,00 zł 
 RAZEM 379.173,00 zł 

 
Powyższe tabele świadczą o dużym stopniu niewykonywania obowiązku płacenia należnych świadczeń 
publicznych w postaci podatków i opłat lokalnych. Brak wpływu do budżetu gminy powyższych zobowiązań 
jest przeszkodą w wykonywaniu przez jednostkę nałożonych na nią obowiązków publicznych czy też 
terminową realizację rozpoczętych inwestycji. Dlatego zwraca się uwagę wszystkich zobowiązanych  
o terminowym obowiązku regulowanie należnych Gminie danin publicznych. 

ZALEGŁOŚCI 
PODATKOWE
  Elżbieta	Kulig

 Zgodnie z art.54 ust.1 pkt. 1 Ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym dochodami gminy są podatki, 
opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Szczególnie ważną pozycję w budżecie 
gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych takich jak: 

Zgodnie z art.54 ust.1 pkt. 1 Ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym dochodami gminy są 
podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Szczególnie 
ważną pozycję w budżecie gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych takich jak:  
 

➢ podatek od nieruchomości 
➢ podatek rolny 
➢ podatek leśny 
➢ podatek od środków transportowych 
➢ opłata eksploatacyjna 
➢ opłata skarbowa 
➢ opłata od posiadania psa 

 
Podatnikami podatków i opłat lokalnych są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym 
spółki nieposiadające osobowości prawnej.  Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących 
na dany rok podatkowy jest uchwalana przez Radę Gminy w oparciu o opublikowane Obwieszczenie 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych. 
 

 
O obowiązku płacenia podatków stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. „ Każdy jest obowiązany do ponoszenia 
ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych  

w ustawie”. 
 
 
 
Na koniec I półrocza 2022 roku zaległości z tytułu nie uiszczenia należnych podatków i opłat 
lokalnych przez podatników wobec Gminy Radwanice kształtują się w następujący sposób: 
 
 
Tabela nr 1                      ZALEGŁOŚCI PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH 

 
Lp. Nazwa podatku / opłaty Wysokość zaległości  
1 Podatek od nieruchomości 894.316,25 zł 
2 Podatek rolny 12.873,18 zł 
3 Podatek leśny 161,66 zł 
4 Podatek od środków transportowych 359.054,10 zł 
5 Opłata od posiadania psa 11.851,90 zł 
 RAZEM 1.278.257,09 zł 

 
 
Tabela nr 2         ZALEGŁOŚCI PODATKOWE OD PODMIOTÓW PRAWNYCH 
 

Lp. Nazwa podatku / opłaty Wysokość zaległości  
1 Podatek od nieruchomości 156,00 zł 
2 Podatek rolny 62,00 zł 
3 Podatek od środków transportowych 378.955,00 zł 
 RAZEM 379.173,00 zł 

 
Powyższe tabele świadczą o dużym stopniu niewykonywania obowiązku płacenia należnych świadczeń 
publicznych w postaci podatków i opłat lokalnych. Brak wpływu do budżetu gminy powyższych zobowiązań 
jest przeszkodą w wykonywaniu przez jednostkę nałożonych na nią obowiązków publicznych czy też 
terminową realizację rozpoczętych inwestycji. Dlatego zwraca się uwagę wszystkich zobowiązanych  
o terminowym obowiązku regulowanie należnych Gminie danin publicznych. 

Podatnikami	podatków	i	opłat	lokalnych	są	osoby	fizyczne,	osoby	prawne,	jednostki	organizacyjne,	w	tym	spółki	niepo-
siadające	osobowości	prawnej.		Wysokość	stawek	podatków	i	opłat	lokalnych	obowiązujących	na	dany	rok	podatkowy	jest	
uchwalana	przez	Radę	Gminy	w	oparciu	o	opublikowane	Obwieszczenie	Ministra	Finansów,	Funduszy	i	Polityki	Regional-
nej	w	sprawie	górnych	granic	stawek	kwotowych	podatków	i	opłat	lokalnych.

O obowiązku płacenia podatków stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. 
„ Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych 

w ustawie”.

Na koniec I półrocza 2022 roku zaległości z tytułu nie uiszczenia należnych podatków i opłat lokalnych przez podat-
ników wobec Gminy Radwanice kształtują się w następujący sposób:

Powyższe	tabele	świadczą	o	dużym	stopniu	niewykonywania	obowiązku	płacenia	należnych	świadczeń	publicznych	w	postaci	
podatków	i	opłat	lokalnych.	Brak	wpływu	do	budżetu	gminy	powyższych	zobowiązań	jest	przeszkodą	w	wykonywaniu	przez	
jednostkę	nałożonych	na	nią	obowiązków	publicznych	czy	też	terminową	realizację	rozpoczętych	inwestycji.	Dlatego	zwraca	się	
uwagę	wszystkich	zobowiązanych	o	terminowym	obowiązku	regulowanie	należnych	gminie	danin	publicznych.
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NAGRODA LIDERA DOSTĘPNOŚCI DANYCH PRZESTRZENNYCH 
INSPIRE 2021 DLA GMINY RADWANICE!

 Nasza gmina została doceniona i nagrodzona w ran-
kingu pn.: „Lider Dostępności Danych Przestrzennych Inspi-
re 2021”. Zajęliśmy III miejsce w kategorii – „Zaangażowani 
Mieszkańcy”. 

Konkurs	wyróżnia	najpopularniejsze	samorządowe	serwisy	mapowe	działające	
w	technologii	INSPIRE-Hub.	Udostępniając	dane	przestrzenne	(w	tym	dane	pla-
nistyczne)	gmina	spełnia	nałożony	na	nią	wymóg	ustawowy.	Na	stronie	gminy	
znajduje	się	 link	do	portalu	mapowego	Miejscowych	Planów	Zagospodarowa-
nia	Przestrzennego	(MPZP)	-	https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_radwanice.		
Platforma	ta	oferuje	narzędzia	do	weryfikacji	miejscowych	planów	i	sprawdze-
nia	zagospodarowania	interesującej	nas	działki.		Portal	cieszy	się	rosnąca	popu-
larnością	wśród	mieszkańców	czy	inwestorów.
W	kategorii	zaangażowani	mieszkańcy,	została	porównana	liczba	wejść		na	por-
tal	mapowy	w	stosunku	do	liczby	mieszkańców.	Gmina	Radwanice	znalazła	się	
na	podium	(poniżej	tabelka	TOP	10	gmin).		
Wynik	 ten	 pokazuje	 wysoką	 świadomość	mieszkańców	 gminy	 o	 dostępności	
portalu	 mapowego,	 a	 także	 pokazuje,	 że	 sposób	 prowadzenia	 polityki	 prze-
strzennej	 i	 umieszczania	 informacji	 na	 oficjalnych	 stronach	urzędu	 jest	 jasny	 
i	przystępny.
Plebiscyt	ma	na	 celu	 promowanie	 szerokiego	dostępu	do	danych	przestrzen-
nych	w	sieci	oraz	wykorzystania	portali	mapowych	i	e-usług.

  Elżbieta	Łucka

III MIEJSCE 
DLA 

GMINY 
RADWANICE!
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Maria i Edmund Kuminek

 W wyniku przeprowadzonych postępowań 
przetargowych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
zostały zawarte umowy na następujące zadania: 

1. Budowa drogi nr 101017D ulicy Akacjowej oraz budowa 
drogi ulicy Mechanicznej w Radwanicach wraz z oświetle-
niem i kanalizacją deszczową - podpisanie umowy nastąpiło  
30 sierpnia br. a wykonawcą w ramach zadania jest Przedsię-
biorstwo Komunalne HEMIZ-BIS sp. z o. o. 

Wartość zadania: 3 928 776,87  zł 

2. Wykonanie nasadzeń wzdłuż dróg przy ul. Jarzębinowej,  
ul. Jana Pawła II oraz ul. Południowej  w miejscowości Radwa-
nice - Wykonawcą w ramach zadania została firma Urządza-
nie zieleni handel roślinami Bronisław Matusiak z siedzibą  
w Legnicy z którym zawarto umowę na początku września br. 
Realizacja zadania zaplanowana jest na początek października. 

Wartość zadania : 151 200,00 zł 

3. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Radwanice  
w roku szkolnym 2022/2023 – Wykonawcą w ramach zadania została firma Joker 
Prywatna Firma Przewozów Pasażerskich Jan Niemasz. Umowę podpisano pod 
koniec sierpnia br. 

Wartość zadania: 316 123,56 zł

  Aleksandra	Glińska

                odbudowa 
                             roszarni?

  Katarzyna	Dąbek

 Gmina Radwanice w sierpniu 2022 r.  zakupiła grunt i zabudowania po byłej Roszarni  
w Radwanicach. Wbrew	pozorom	budynek	lata	świetności	dzięki	tej	transakcji	…	ma	dopiero	przed	sobą	.	Zakupu	do-
konano	między	 innymi	 pod	 utworzenie	 CUS-	 Centrum	 Usług	 Społecznych	 jako	 miejsca	 działania	 instytucji	 społecznych, 
	z	możliwością	uzyskania	wsparcia	rodzin,	dzieci,	dzialań	prorodzinnych	i	opiekuńczych.	Pomysłów	na	zagospodarowanie	
tego	miejsca	 jest	wiele.	Zrealizowanie	projektu	wiąże	się	 jednak	z	wieloma	 formalnościami.	 	Nieruchomość	położona	 jest	 
w	strefie	ochrony	ruralistycznej	wsi	oraz	znajduje	się	na	obszarze	ochrony	archelogogicznej.	Oznacza	to,	że	wszelkie	prace	

w	tym	miejscu	wymagają	uzgodnienia z konserwatorem zabytków.  Miejmy	zatem	nadzieję,	że	wszystko	
pójdzie	zgodnie	z	planem	i	za	jakiś	czas	będziemy	cieszyć	się	nowym,	ciekawym	miejscem	
na	mapie	naszej	gminy.	
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DECYZJE ŚRODOWISKOWE W GMINIE RADWANICE 
  Anna	Harendarz

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzięcia (bo 
tak brzmi jej pełna nazwa) wskazuje sposób,  
w jaki należy wykonać inwestycję (przedsię-
wzięcie), aby w możliwie jak najmniejszym 
stopniu wpłynęła ona negatywnie na środowi-
sko naturalne. 
Dlaczego jest tak ważna?
Decyzja	 ta	 stanowi	 podstawę	 do	 działania	 dla	 podmiotów	
dokonujących	 określonych	 inwestycji,	 gdyż	 określa	 bazowe	
warunki	realizacji	przedsięwzięcia	oraz	służy	do	nadania	mu	
właściwego	 kształtu.	W	 tym	 celu	 nieraz	 niezbędne	 staje	 się	
przeprowadzenie	 szeroko	 zakrojonych	 analiz	 dotyczących	
obecnej	 sytuacji	 oraz	 planowanego	 zakresu	 przedsięwzię-
cia	 (oceny	 oddziaływania	 na	 środowisko).	 Chodzi	 również	 
o	wskazanie	działań	służących	ochronie	środowiska	i	prowa-
dzących	do	przyjęcia	jak	najlepszych	praktyk	w	tej	dziedzinie.	
Urzędy,	 które	 wydają	 kolejne	 decyzje	 administracyjne	 nie-
zbędne	do	realizacji	 inwestycji,	w	 tym	decyzje	o	warunkach	
zabudowy	czy	pozwolenie	na	budowę,	będą	brać	pod	uwagę	
ustalenia	zawarte	w	decyzji	o	środowiskowych	uwarunkowa-
niach.

Kiedy należy ją uzyskać?
Decyzję	środowiskową	należy	uzyskać	na	realizację:
•	przedsięwzięć	mogących	zawsze	znacząco	oddziaływać	na	
środowisko,
•	przedsięwzięć	mogących	potencjalnie	znacząco	oddziaływać	
na	środowisko,
wymienionych	 w	 rozporządzeniu	 Rady	 Ministrów	 z	 dnia	 
10	września	2019	r.,	w	sprawie	przedsięwzięć	mogących	zna-
cząco	oddziaływać	na	środowisko	(Dz.	U.	poz.	1839	ze	zm.).

Decyzje środowiskowe wydawane przez Wójta Gminy 
Radwanice
Od	 roku	 2021	Wójt	 Gminy	 Radwanice	 prowadził	 kilkadzie-
siąt	postępowań	w	sprawie	wydania	decyzji	środowiskowej,	
zakończonych	wydaniem	decyzji	lub	nadal	będących	w	toku,	
m.in.	na	budowę	farm	fotowoltaicznych	w	obrębach:	Buczyna,	
Kłębanowice,	 Sieroszowice,	 Jakubów,	 Radwanice,	 Łagoszów	
Wielki,	Nowa	Kuźnia	i	Nowy	Dwór.	Prowadzone	były/są	rów-
nież	postępowania	administracyjne	w	sprawie	wydania	decy-
zji	środowiskowej	na	wykonanie	urządzenia	do	poboru	wód	
podziemnych	na	terenie	ujęcia	gminnego	w	Radwanicach	oraz	
przebudowę	drogi	gminnej	przy	ul.	Przemysłowej	w	Radwani-
cach	oraz	drogi	gminnej	w	miejscowości	Lipin.	

#PRZYTUL MNIE
Kampania adopcyjna piesków 

  Paulina	Banaszak	

	 Zdarza	 się,	 że	 na	 portalach	 informacyjnych	 Urzędu	 Gmi-
ny	 umieszczane	 są	 wiadomości	 dotyczące	 błąkających	 się	 piesków.	 
W	przypadku	takich	zgłoszeń	staramy	się	w	pierwszej	kolejności	odna-
leźć	właściciela	pieska.	 Jeśli	 ten	 jednak	się	nie	odnajdzie	uruchamiana	
jest	Kampania	Adopcyjna	pn.	Przytul	Mnie.	  Za podpisanie umo-
wy adpcyjnej i stworzenie czworonożnemu ciepłego  
i bezpiecznego domu nowy właściel otrzyma zwrot kosz-
tów utrzymania za okres 6 miesięcy do kwoty 1000 zł.  
Jestesmy	także	przekonani,	że	w	podziękowaniu	za	nowy	domek,	każ-
dy	 piesek	 odwdzięczy	 się	 Państwu	 ogromną	 przyjaźnią	 i	 wiernością.	 
Bo przecież najlepszym przyjacielem człwieka jest... pies! 

                odbudowa 
                             roszarni?
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SZOP PRACZ

SZOP PRACZ, inaczej zwany amerykańskim. „NIEZNANE” ZWIERZĘTA W GMINIE RADWANICE

	 Szop pracz (Procyon lotor), jest sympatycznym 
ssakiem tylko z pozoru. Tak naprawdę to prawdziwe ter-
minatory, które szkodliwie wpływają na ekosystem. 

Szop	to	zwierzę	wszystkożerne.	Jego	głównym	pokarmem	są	
drobne	zwierzęta,	takie	jak	płazy,	ryby,	raki,	ślimaki,	owady,	
padlina,	ptasie	jaja	oraz	różne	owoce	i	nasiona,	m.in.	orzechy,	
borówki	 i	maliny.	Cechą	charakterystyczną	szopa	 jest	sierść	
o	szarym	kolorze,	która	chroni	go	przed	zimnem	i	niezwykle	
zręczne	 przednie	 łapy	 oraz	 czarny	wzór	maski	wokół	 oczu	
kontrastujący	z	pyskiem.	Podkreśla	to	jego	psotne	usposobie-
nie	w	ludzkich	oczach.	

Szopy	w	Polsce	–	amerykańscy	najeźdźcy
Szopy	 pracze	 występują	 naturalnie	 w	 Ameryce	 Północnej	 
i	Środkowej.	Do	Europy	sprowadzono	je	jako	zwierzęta	futer-
kowe,	ale	w	szybkim	tempie	zaczęły	wymykać	się	z	ferm	na	
wolność	 i	 obecnie	 największą	 populację	 stanowią	w	Niem-
czech.	W	Polsce	 zaobserwowano	 je	w	 latach	90-tych	na	 te-
renach	zachodnich.	Ich	ciągły	zasięg	obejmuje	województwo	
dolnośląskie,	 lubuskie	 i	 zachodniopomorskie,	 jednak	 kolo-
nizują	 pozostałą	 część	 kraju.	 Gatunek	 ten	 występuje	 głów-
nie	w	 siedliskach	w	 pobliżu	wód.	 Chętnie	 zadamawiają	 się	 
w	dziuplach	starych	drzew,	jaskiniach	i	norach.	

Jeśli	 gdzieś	 zadomowią	 się	 szopy,	 lokalną	
faunę	czekają	kłopoty	
Szopy	 stwarzają	 zagrożenie	 dla	 rzadkich	 i	 ginących	 gatun-
ków	jak	np.	drozdy,	ptaki	siewkowe,	wodne	 i	wodno-błotne	
czy	 dziuplaki.	 Spustoszenie	 szopy	 sieją	 również	 w	 ptasich	
gniazdach,	które	efektownie	rabują.	Wraz	z	 jenotem	i	norką	
amerykańską,	szop	tworzy	zespół	obcych	i	egzotycznych	dra-
pieżników	w	 naszej	 faunie,	 których	 oddziaływanie	wpływa	
na	nasze	rodzime	gatunki	jak	lisy,	wydry	czy	borsuki.

Sprytne	szkodniki
Te	inteligentne	zwierzęta	przechowują	w	pamięci	rozwiąza-
nia	przez	nawet	trzy	 lata.	Cechuje	 je	także	śmiałość	 i	cieka-
wość,	co	jednak	może	pociągać	za	sobą	przykre	konsekwen-
cje.	 Szop	 potrafi	 zajrzeć	 we	wszystkie	 zakamarki	 i	 narobić	
wiele	 szkód,	 a	 znudzony	 jest	w	 stanie	 zrobić	w	mieszkaniu	
spustoszenie.	Szopy	poszukując	pożywienia	dokonują	szkód	
na	 terenach	 rekreacyjnych,	 m.in.	 wygrzebują	 i	 rozrzucają	
śmieci	czy	drapią	drewniane	obiekty.	W	towarzystwie	swoje-
go	gatunku	szopy	uwielbiają	się	bawić	i	psocić.	

Szopy stwarzają zagrożenie dla rzadkich i ginących ga-
tunków jak np. drozdy, ptaki siewkowe, wodne i wod-

no-błotne czy dziuplaki.

  Anna	Harendarz
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     Wycinamy drzewo        
w terminie 6 miesięcy
od przeprowadzonych

oględzin

WYCINKA DRZEW KROK PO KROKUWYCINKA DRZEW KROK PO KROKU

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu
klonolistnego;
50 cm  - w przypadku pozostałych drzew jeśli nie są pomnikami przyrody, nie rosną na
terenie objętym ochroną konserwatora zabytków oraz nie są zasiedlone przez ptaki lub
nietoperze.

Właściciel gruntu musi uzyskać zezwolenie na wycinkę gdy obwód pnia drzewa na wys. 5 cm  
przekracza: 

Pomiar
obwodu pnia

5 cm nad
gruntem

Gdy obwód pnia drzewa
przekracza wskazane wyżej  

wymiary, wycinkę należy
zgłosić do Wójta Gminy

Urzędnik w ciągu 21 dni
dokonuje oględzin

drzewa

Sprzeciw Wójta Gminy 
 w drodze decyzji
administracyjnej

Brak odpowiedzi od
Wójta Gminy, tzw.
"milcząca zgoda"

NIE WYCINAMY!

W przypadku wycinki krzewów w skupiskach o powierzchni do 25m
rosnących na gruncie, którego jesteśmy właścicielem nie
potrzebujemy zezwolenia. Jeśli powierzchnia jest większa
obowiązuje procedura zgłoszenia tak jak w przypadku drzew.

21 dni

14 dni od
oględzin

Jeżeli drzewo lub krzewy usuwasz z powodu realizacji inwestycji
budowlanej, to nie możesz tego zrobić zaraz po uzyskaniu
zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Musisz wcześniej
uzyskać pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę.

14 dni od
oględzin

2
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  Renata	Śmieszek-Zygnerska

 Pan Kamil Ciupak (52 lata), mieszka w Gawo-
rzycach. Urodził się w Szczebrzeszynie. Jest absolwen-
tem Uniwersytetu Wrocławskiego - Wydział Prawa  
i Administracji. Ponadto ukończył studia podyplomowe na 
kierunku Zarzadzanie Przedsiębiorstwem na Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Zarządzanie Projekta-
mi w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Pan Kamil 
Ciupak stanowisko Starosty polkowickiego  pełni od 2018 
roku. We wcześniejszych kadencjach również zasiadał w Za-
rządzie Powiatu, zarówno jako członek Zarządu, jak i Wice-
starosta. W 1998 roku pan Ciupak zaczął swoją przygodę  
z pracą samorządową w PSUP, czyli 1 z 4 w Polsce pilotażo-
wych powiatów. Pełnił stanowisko jako Pełnomocnik ds. Pro-
mocji.

     Funkcja	Starosty	Powiatu	Polkowickiego	„to	dla	mnie	nic	
nowego,	 od	 ćwierć	wieku	 pracuję	w	 Powiecie	 jako	 członek	
Zarządu,	Wicestarosta,	Starosta.	Czuje	się	przede	wszystkim	
odpowiedzialny	 za	 Naszą	 społeczność.	 Do	 moich	 obowiąz-
ków	 należy	 zarządzanie	wszystkimi	 zadaniami	 jakie	 należą	
do	 Powiatu	 i	 są	 realizowane	 przez	 poszczególne	 jednostki.	
Zdobywanie	pieniędzy	na	ten	cel,	no	i	oczywiście	współpraca	
ze	wszystkimi	podmiotami	na	zewnątrz,	a	przede	wszystkim	
z	gminami	Powiatu	Polkowickiego,	by	skutecznie	realizować	
nasze	zadania”.

Jaką wizję przyszłości nasuwa Panu miniony okres do-
świadczeń w konfrontacji z trudnym okresem zmagań na 
stanowisku Starosty? 

„Minione	doświadczenia	bardzo	pomagają	mi	w	zmaganiu	się	
z	 aktualnymi	 problemami.	 Co	 do	wizji	 przyszłości	 to	 zmia-
na	przepisów	finansowych	dotyczących	tzw.	„Janosikowego”	
może	mocno	rozjaśnić	Naszą	przyszłość	finansową.	 Jeżeli	 to	
nie	nastąpi	to	będziemy	jak	co	roku	walczyć	z	budżetem”.	

	 	 	 	 	Pan	Kamil	Ciupak	uważa,	że	„bardzo	ważne	w	życiu	jest,	
aby	robić	to	co	lubimy.	Ja	lubię	pomagać	ludziom	i	rozwiązy-
wać	problemy.	Dlatego	czuję	się	spełniony”.	Obok	rozsądnych	
decyzji	Starosty,	jako	zarządcy	samorządu	terytorialnego,	pan	
Kamil	wyraża	chęć	do	dbania	o	integrację	społeczną	z	miesz-
kańcami,	 ustawicznego	 służenia	 im	 i	 wspierania:	 „Muszę	
mieć	czas,	chęć	i	siłę	na	służenie	i	wspieranie	Naszych	miesz-
kańców.	 To	 moja	 praca.	 A	 dzięki	 bezpośrednim	 kontaktom	 
z	mieszkańcami,	wiem	 co	 jest	 dla	 nich	ważne.	 I	 takie	 zada-
nia	staramy	się	realizować	w	pierwszym	rzędzie.	Oczywiście	 
w	ramach	zadań	powiatowych,	bo	niestety	wiele	problemów	
zgłaszanych	przez	mieszkańców	nie	dotyczy	powiatów,	tylko	
są	to	zadania	Państwa/rządu/województwa/gminy”.

Pan	 Starosta	 zapytany	 o	 cechy	 charakterystyczne	 dobrego	
pracownika	odpowiada,	 iż	 różne	stanowiska	wymagają	 róż-
nych	predyspozycji,	ale	 „generalnie	oczekuję	od	pracownika	
dużej	 samodzielności	w	działaniach	 i	myśleniu	oraz	 rzeczo-
wym	podejściu	do	rozwiązywania	problemów	naszych	miesz-
kańców”.

Jedne	 z	 ważniejszych	 inwestycji	 jakie	 podjęło	 Starostwo	 
w	mienionym	okresie	to	„te,	które	służą	jak	największej	liczbie	
naszych	mieszkańców,	czyli	inwestycje	drogowe	oraz	te,	które	
mają	służyć	najsłabszym	mieszkańcom	naszego	powiatu	czyli	
nowy	„Dom	Dziecka”.	Na	inwestycje	drogowe	oprócz	środków	
powiatu	polkowickiego,	na	które	składają	się	w	dużej	mierze	
środki	z	programów	rządowych,	dużą	rolę	odgrywają	środki	 
z	gmin.	Dlatego	między	 innymi	 jesteśmy	 liderem	wśród	po-
wiatów	 Zagłębia	 Miedziowego	 w	 realizacji	 inwestycji	 dro-
gowych.	Mam	 świadomość,	 że	 do	 zrealizowania	wszystkich	
potrzeb	inwestycyjnych	potrzebujemy	kolejne	setki	milionów	
złotych”.
Starostwo	Powiatowe	w	Polkowicach	mimo	narastającej	 in-
flacji	jest	obecnie	zaangażowane	w	„inwestycje	międzygmin-
ne.	Czyli	budowa	ścieżek	rowerowych	Grębocice	–	Polkowice	 
i	 Polkowice	 –	 Sieroszowice.	 Rzeczywiście	wiele	 przetargów	 
w	Naszym	regionie	pozostaje	bez	rozstrzygnięcia	i	nas	rów-
nież	dotyczy	ten	problem.	Albo	oferty	finansowe	drastycznie	
odbiegają	 od	 kosztorysów	 i	 zabezpieczonych	 środków,	 albo	
nie	wpływają	żadne	oferty	lub	firmy	rezygnują	z	podpisania	
umowy.	Naszym	 sposobem	na	 te	 problemy	 jest	weryfikacja	
kosztorysów	 przed	 przetargiem	 i	 konsultacja	 z	 firmami	 na	
etapie	przetargu	poprzez	oficjalne	zapytania	i	uwagi	finanso-
we	„w	trybie	zapytania”.					

Zdaniem	pana	Kamila	Ciupaka	w	Starostwie	Powiatowym	są	
obszary	funkcjonowania,	które	chciałby	usprawnić.	„Pomimo	
dużego	 postępu	 w	 zakresie	 pomocy	 osobom	 najsłabszym:	
dzieciom	 i	 osobom	 chorym,	 czeka	 Nas	 jeszcze	 wiele	 pracy.	
Innym	 problemem	 jest	 wykluczenie	 komunikacyjne.	 Wpro-
wadziliśmy	wspólnie	z	gminami	gdzie	występuje	wykluczenie	
komunikacyjne,	projekt	zorganizowania	powiatowej	komuni-
kacji	z	ceną	biletu	5	zł.	 Jednak	wielkim	problemem	dla	 firm	
przewozowych	okazał	się	brak	kierowców.	Kilka	przetargów	
pozostało	nierozstrzygniętych,	bo	nie	wpłynęła	żadna	oferta	
pomimo,	że	samorządy	chciały	zapłacić”.

W ROLI GłóWNEJ ..... 
STAROSTA POWIATu POLKOWICKIEGO - PAN KAMIL CIuPAK

  Paulina	Banaszak
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Współpraca	 pomiędzy	 organem	 wykonawczym,	 a	 uchwa-
łodawczym	 w	 Starostwie	 Powiatowym	 przebiega	 wzoro-
wo	 twierdzi	 Starosta	 ‘’zgoda	 buduje,	 i	 to	 hasło	 przyświeca	
wszystkim	moim	poczynaniom”.	Podobnie	układają	się	rela-
cje	 z	Wójtem	Gminy	 Radwanice	 Pawłem	 Piwko	 „wspólnymi	
działaniami	zrealizowaliśmy	przez	ostanie	lata	wiele	projek-
tów	 dla	 mieszkańców	 Gminy	 Radwanice”.	 Do	 Mieszkańców	
Powiatu	 pan	 Ciupak	 chciałby	 skierować	 kilka	 słów	 „Razem	
w	porozumieniu	 zawsze	możemy	więcej	 zdziałać.	 I	 nieważ-
ne	 czy	 na	 poziomie	wsi,	 gminy,	 powiatu	 czy	 kraju.	 Zgodnie	 
z	wcześniejszym	hasłem	„zgoda	buduje”.	I	nie	musimy	się	we	
wszystkim	zgadzać,	bo	różne	spojrzenia	na	dany	problem	daje	
większą	liczbę	rozwiązań”.

     Czy osoba z takimi predyspozycjami jak pan Starosta 
ma pokusę, by startować do wyższych szczebli admini-
stracji państwowej? 

„Tak.	Zastanowiłem	się	nad	tym.	Zwłaszcza,	że	od	kilku	lat	do-
staję	bardzo	poważne	propozycje	startowania	do	parlamentu 
	i	to	z	różnych	stron.	Jednak	zdecydowałem,	że	jeszcze	nie	te-
raz.	Przede	wszystkim	dlatego,	że	parlamentarzyści	co	do	za-
sady,	są	w	dużej	mierze	pozbawieni	sprawczości,	decyzyjności.	 
A	 ja,	 podobnie	 jak	większość	 samorządowców,	 przyzwycza-
jony	jestem	do	działania.	I	jest	jeszcze	długa	lista	projektów,	
które	chcę	zrealizować	w	Naszym	powiecie.	Dlatego	odpowie-
działem	NIE	 co	 do	 startowania	 również	w	najbliższych	wy-
borach	parlamentarnych.	Ale	nie	zarzekam	się	co	do	tego	co	
będzie	kiedyś.	Poza	 tym	nie	wiem	 jak	odejście	z	 samorządu	
oceniliby	 nasi	mieszkańcy,	 a	w	 demokracji	 to	 ludzie	 są	 naj-
ważniejsi”.	

     Jak ocenia Pan ilość miejsc pracy w Powiecie na prze-
strzeni lat i spoglądając w przyszłość? 

„Przez	 ostatnie	 25	 lat	 osiągnęliśmy	 olbrzymi	 postęp,	 je-
śli	 chodzi	o	miejsca	pracy.	Mimo,	że	w	perspektywie	rok	do	
roku	możemy	tego	nie	zauważać.	Z	jednej	strony	są	poważne	
perspektywy	na	powstanie	nowych	miejsc	pracy,	a	z	drugiej	
nasze	 lokalne	 firmy	 cierpią	 na	 chroniczny	 brak	 fachowców.	
Chociażby	to	co	wspomniałem	o	kierowcach	autobusów.	I	ten	
brak	 chętnych	 fachowców	nie	pomaga	w	 szybkim	 ściąganiu	
nowych	dużych	inwestorów.	Przypomnę,	że	od	wielu	lat	nasz	
powiat	 odnotowuje	 najniższe	 bezrobocie	 wśród	 powiatów	
Dolnego	Śląska”.

     Czy według pana Starosty, życie potwierdza teorię 
prawną, że jeżeli samorząd jest przedmiotem, a społecz-
ność lokalnym podmiotem to, czy to ‘’upodmiotowienie” 
nie wywiera ucisku, ale wyzwala służebną rolę samorzą-
du na rzecz społeczność?
 
„Z	tego	co	zapamiętałem	ze	studiów,	jednostka	samorządu	te-
rytorialnego	(gmina,	powiat)	to	społeczność	lokalna	zamiesz-
kująca	na	określonym	terenie.	I	ta	społeczność	sama	się	rządzi	
poprzez	 swoich	 reprezentantów.	 I	 co	do	zasady,	 taka	 jest	 to	
rola		służebna	i	tak	postrzegam	swoją	przez	ostatnie	25	lat”.

 Panu Staroście Powiatu Polkowickiego życzymy zdro-
wia, bo jak sam stwierdził „zdrowie jest najważniejsze” 
oraz zgodnie z sugestią więcej środków finansowych  
w budżecie, by to wiązało się z jak najmniejszą liczbą 
trosk.

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA SOŁECTW.......... 

	 Oprócz	 zmagań	 dożynkowych	 niektóre	 So-
łectwa	w	Gminie	Radwanice	zajęły	się	pracami	zwią-
zanymi	z	poprawą	estetyki	swoich	miejscowości	oraz	
ich	doposażenie.	W	Drożowie	położona	została	kostka	
(przy	 skrzynkach	pocztowych,	 przy	 tablicy	 informa-
cyjnej).	W	Jakubowie	zagospodarowano	teren	przyko-
ścielny	i	wyłożono	kamyki. Sołectwo	Łagoszów	Wielki		
wykonało	zadania,	które dofinansowane zostały ze 
środków Powiatu Polkowickiego -zakupiono	wózek	
kelnerski	i	kuchenkę	jednopalnikową,	które	stanowią	
teraz	wyposażenie	na	sali	wiejskiej.	

  Paulina	Banaszak

Dziękujemy za Państwa 
zaangażowanie! 
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Konkursy sołeckie
	 Okres	wakacyjny	to	dla	większości	Sołectw	wzmożone	
przygotowania	do	wykonania	wieńca	dożynkowego.	Nie	jest	to	
proces	łatwy.	Od	zebrania	zbóż,	ziół,	kwiatów	i	innych	materia-
łów	po	całą	część	tworzenia	to	czas	dużego	trudu	i	poświęcenia.	
Podczas	Dożynek	Gminnych	mogliśmy	podziwiać	tę	ciężką	pracę	
w	czasie	konkursu	na	Najpiękniejszy	Wieniec	Dożynkowy	oraz	
Najpiękniejsze	Stoisko	Dożynkowe.	Niezwykle	emocjonującym	
było	oczekiwanie	na	wyniki	w	wyżej	wymienonych	konkursach.	
Komisje	konkursową	stanowili	przedstawiciele	sołectw,	którzy	
przyznali	nastęujące	miejsca:

  Paulina	Banaszak

  Daria	Ciosek

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy:

I MIEJSCE Sołectwo	Nowy	Dwór
II MIEJSCE	Sołectwo	Buczyna
III MIEJSCE	Sołectwo	Kłębanowice
Wyróżnienia:	Sołectwo	Drożów	,	Sołectwo	Jakubów,	Sołec-
two	Lipin,	Sołectwo	Łagoszów	Wielki,	Sołectwo	Radwanice,	
Sołectwo	Sieroszowice,	Sołectwo	Strogoborzyce.
 
Konkurs na najpiękniejsze stoisko dożynkowe:

I MIEJSCE Sołectwo	Sieroszowice
II MIEJSCE Sołectwo	Strogoborzyce
III MIEJSCE	Sołectwo	Buczyna
Wyróżnienia:	 Sołectwo	Drożów,	 Sołectwo	 Jakubów,	 Sołec-
two	 Kłębanowice,	 Sołectwo	 Łagoszów	 Wielki,	 Sołectwo	
Nowy	Dwór,	Sołectwo	Radwanice.	
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CHROń SWOJą TOŻSAMOŚć  
W RZECZYWISTOŚCI 

I W ŚWIECIE WIRTUALNYM
Chronić dane, to znaczy postępować w taki sposób, aby  
w niepowołane ręce nie wpadły jakiekolwiek informacje 
identyfikujące nas -to znaczy:	 	 imię	 i	nazwisko,	adres,	nu-
mer	dowodu	osobistego,	PESEL.	W	obliczu	coraz	częstszych	
kradzieży	danych	powinniśmy	mieć	świadomość,	kto	 i	w	 ja-
kich	 sytuacjach	 może	 oczekiwać	 od	 nas	 okazania	 dowodu.	
Dzięki	temu	nie	dopuścimy	do	sytuacji,	w	której	ktoś	niepo-
wołany	wejdzie	w	posiadanie	jakichkolwiek	danych	nas	iden-
tyfikujących.	Warto	wiedzieć,	że	zgodnie	z	ustawą	z	6	sierpnia	 
2010	r.	o	dowodach	osobistych,	nikt	nie	ma	prawa	żądać	od	
nas	pozostawienia	dowodu	osobistego	w	zastaw.	Takie	działa-
nia	są	naruszeniem	obowiązującego	prawa.	Co	więcej,	przewi-
dziana	jest	za	nie	kara	pozbawienia	wolności	do	jednego	mie-
siąca	lub	kara	grzywny.	Informacje	pozyskiwane	np.	z	dowodu	
osobistego	 mogą	 posłużyć	 złodziejom	 do	 wzięcia	 kredytu,	
pożyczki,	 czy	 też	podejmowania	 innych	aktywności,	 których	
konsekwencje	mogą	być	dla	nas	bardzo	przykre.	Dowód	oso-
bisty	powinniśmy	okazać	m.in.	na	prośbę:

•	funkcjonariusza	Policji
•	pracownika	inspekcji	handlowej	w	ramach	kontroli
•	pracownika	kontroli	skarbowej	w	ramach	kontroli	skarbo-
wej
•	funkcjonariusza	Straży	Granicznej
•	pracownika	ochrony	osób	i	mienia
•	sprzedawcy	alkoholu
•	strażnika	leśnego
•	pracownika	hotelu

Pamiętajmy,	że	dowód	możemy	okazać,	ale	nie	oddawać,	ani	
tym	bardziej	pozostawiać	jako	„zastaw"	w	zamian	za	np.:	wy-
pożyczenie	 sprzętu	 sportowo-turystycznego.	 O	 przekazanie	
dowodu	osobistego	do	wglądu	może	prosić	nas	tylko	funkcjo-
nariusz	Policji	i	Straż	Graniczna.

Jakich zasad przestrzegać?
•	Przetrzymuj	w	bezpiecznym	miejscu	dokumenty,	 takie	 jak	
dowód	osobisty,	paszport,	prawo	jazdy.
•	Nie	udostępniaj	dokumentów	osobom	trzecim,	jeśli	nie	jest	
to	 konieczne.	 Nie	 pozostawiaj	 ich	 wypożyczając	 np.	 sprzęt	
sportowy,	nie	kopiuj,	jeśli	nie	jest	to	uzasadnione.
•	Niszcz	stare	dokumenty	i	korespondencję	papierową	zawie-
rającą	dane.
•	Nie	 podawaj	 swoich	 danych	w	 trakcie	 rozmów	 telefonicz-
nych	z	osobami,	których	nie	znasz,	nawet	 jeśli	podają	się	za	
przedstawicieli	banku	czy	innej	instytucji	finansowej.

Nie	 mniej	 istotne	 jest	 to,	 jak	 zachowujemy	 się	 korzystając	 
z	Internetu.	W	ostatnim	czasie	do	sieci	przeniosła	się	większa	
część	 aktywności,	 które	 kiedyś	 załatwialiśmy	 „face	 to	 face”.	
Stwarza	to	wiele	możliwości	kradzieży	naszych	danych,	które	
po	prostu	w	sieci	są.	Konieczne	jest	więc	wpojenie	sobie	kilku	
zasad	i	wyrobienie	właściwych	nawyków	dotyczących	zacho-
wań	w	Internecie.	

Przede wszystkim należy:
•	wybierać	bezpieczne	sklepy	internetowe,
•	 dokonywać	 płatności	 wykorzystując	 certyfikowanych	 po-
średników,
•	nie	otwierać	e-maili	nieznanego	pochodzenia,
•	używać	różnych	haseł	dostępu	i	zmieniać	je	regularnie,
•	nigdy	nie	podawać	loginów	i	haseł	innym	osobom,
•	nie	zezwalać	na	zapamiętywanie	hasła	przez	przeglądarkę,
•	sprawdzać,	czy	w	adresie	internetowym	banku	znajduje	się	
fraza	 https,	 jeśli	 nie,	 nie	 powinno	 się	 tam	pozostawiać	 żad-
nych	danych,
•	 starać	 się	 nie	 kopiować	 numeru	 rachunku	 bankowego	 do	
przelewu	i	zawsze	go	sprawdzać,
•	wylogowywać	się	z	bankowości	internetowej	po	zakończe-
niu	transakcji,
•	używać	oprogramowania	pochodzącego	z	autoryzowanych	
źródeł	i	aktualizować	je	regularnie,
•	używać	programów	antywirusowych.

																																																															Źródło:	https://www.bik.pl	

  Daria	Ciosek
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MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA Z TERENU GMINY RADWANICE 

     Pan Paweł Jurczyk mieszka w Gminie Radwa-
nice w miejscowości Przesieczna i na co dzień 
jest operatorem koparko - ładowarki, a tak-
że zajmuje się pracami w obrębie budownic-
twa. Początkowo swoje doświadczenie roz-
wijał pracując w firmie jako podwykonawca, 
jednakże chęć rozwoju osobistego skłoniła go, by  

w czerwcu 2011 roku założyć wła-
sną firmę budowlaną Bruk Bud.  
W tych działaniach wspierał go je-
den z pracowników, który pracuje 
do dziś. 
	 	 	 	 	 Firma	 pana	 Jurczyka	 specjalizuje	 się	 
w	 wykonywaniu	 prac	 budowlanych	 zwią-
zanych	 z	 budową	 ścieżek,	 alejek	 oraz	 dróg 
	z	kostki	betonowej.	Również	w	swojej	ofer-
cie	 posiada	maszyny	 budowlane	 na	 wyna-
jem:	koparko	-	ładowarkę,	ładowarkę	koło-
wą	oraz	mini	koparkę	gąsienicową.	
	 	 	 	 	 Pan	 Paweł	 zatrudnia	 4	 pracowników.	
Swoje	usługi	 świadczy	nie	 tylko	na	 terenie	
Gminy	 Radwanice,	 ale	 również	 w	 gminach	
ościennych.	 Na	 naszym	 terenie	 inwestycje	
jakie	wykonała	firma	BRUK	BUD	to	2	drogi	
gminne	 w	 Stręgoborzycach,	 alejki	 cmen-
tarza	 komunalnego	 w	 Łagoszowie	 Wiel-
kim,	 miejsca	 parkingowe	 pod	 salą	 wiejską	 
w	 Jakubowie.	 Obecnie	 firma	 pana	 Pawła	
prowadzi	intensywne	prace	przy	rewitaliza-

cji	w	parku	w	Buczynie,	budując	alejki	spacerowe.
					Marzeniem	właściciela	BRUK	BUD	jest	rozwój	firmy	i	świad-
czenie	usług	na	szerszą	skalę-	czego	serdecznie	życzymy.

BRUK BUD- Paweł Jurczyk 
  Renata	śmieszek-Zygnerska

RUFIO POSADZKI- Grzegorz Seweryn
    Pan Grzegorz Seweryn obecnie mieszka  
w sąsiedniej gminie w miejscowości Ku-
rowice. Swoją działalność RUFIO posadzki 
ma zarejestrowaną na terenie naszej Gmi-
ny, pod adresem Buczyna 48 a. Jego firma 
specjalizuje się w wykonywaniu posadzek 
cementowych, anhydrytowych oraz wyko-
rzystuje technikę pianobetonu rozlewane-
go jako izolacja.
	 	 	 	 Zanim	 pan	 Grzegorz	 założył	 działalność	 pracował		 
5	lat	 	w	innej	firmie	gdzie	nauczył	się	fachu.	Firma	RU-
FIO	posadzki	na	rynku	działa	od	2007	roku.	Obecnie	pan	
Grzegorz	zatrudnia	7	pracowników.	Swoje	zlecenia	naj-
częściej	realizował	na	terenie	Wrocławia,	jednak	od	3	lat	
stara	się	działać	lokalnie.	Pan	Sewery	mówi:	„do	wszyst-
kich	zleceń	małych	i	dużych	podchodzę	sumiennie	i	sta-
ram	się	,	aby	klient	był	zadowolony.	Moja	praca	daje	mi	
satysfakcję,	 a	 zadowolenie	 klientów	 napędza	 mnie	 do	
działania”.
					Polecamy	firmę	RUFIO	posadzki	jednocześnie	odsyła-
jąc	Państwa	do	oferty	zamieszczonej	na	stronie:
www.rufio.pl. 



23  

BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? 
JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZą w 2022 R. ?



BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

24  

Pasje naszych mieszkańców
  Paulina	Banaszak	

 Pani Monika Piastowska to na co dzień 
uśmiechnięta i wesoła kobieta. Od jakiegoś cza-
su praktykuje medytację, która przyczyniła się do 

znacznej poprawy jej nastroju.	

Co	raz	częściej	się	słyszy,	że	Medytacja	to	jeden	z	najlep-
szych	metod	walki	ze	stresem-	co	potwierdza	 tez	sama	
Pani	Monika.

	„Zalet płynących z medytacji jest mnóstwo, a bada-
nia kliniczne potwierdzają jej dobroczynny wpływ 
na zdrowie. Medytacja wycisza, jest sposobem relak-
su i ma zbawienny wpływ na umysł.”

Co to jest medytacja?
Medytacja	 to	 jest	 stan	 umysłu,	w	 którym	uwalniamy	 się	 od	
stresu,	dajemy	sobie	odpoczynek	.

Jak to się stało, że zaczęła się Pani zajmować medytacją? 
Medytacją	 zaczęłam	 się	 interesować	 już	 3	 lata	 temu,	 kiedy	
pojawił	 się	 u	mnie	 stres,	 z	 którym	 sama	 sobie	nie	umiałam	
poradzić.	 Znalazłam	 mentorkę	 z	 którą	 zaczęłam	 codzienną	
praktykę	medytacji.

Jak długo się tym Pani zajmuje?
Zajęcia	z	medytacji	pojawiły	się	w	moich	myślach	rok	temu,	
postanowiłam	podzielić	się	stanem	spokoju	i	relaksu	z	innym.	
Zaczęłam prowadzić zajęcia w plenerze oraz na sali wiej-
skiej w Łagoszowie Wielkim. 

Jak nauczyła się Pani medytować?
Nauczyłam	 się	 medytować	 dzięki	 mojej	 mentorce,	 o	 której	
wspomniałam	wcześniej.	

Co daje Pani medytacja?
Medytacja	daje	mi	spokój,	relaks,	inne	spojrzenie	na	świat.	Po-
zwala	mi	na	bycie	samą	ze	sobą.	

Dlaczego warto medytować?
Warto	medytować	dla	siebie,	ponieważ	przez	cały	dzień	czy	
noc	myślimy	o	czymś.	Odczuwamy	stres	i	tak	nakłada	się	je-
den	na	drugie.	Pojawia	się	stres	chroniczny,	który	powoduje	
choroby	fizyczne	jak	i	psychiczne.	Pozwólmy	sobie	na	relaks	
oraz	odstresowanie	się.

Jak nauczyć się medytacji?
Nauka	medytacji	 na	początku	nie	 jest	 łatwa,	 ponieważ	nasz	
umysł	jest	naładowany	emocjami	i	to	wszystko	nam	się	ujaw-
nia	jako	myśl.	Na	początek	można	zacząć	medytować	od	10	do	
20	min	dziennie.	Usiąść	sobie	w	spokoju,	nie	skupiać	się	na	
żadnej	myśli,	po	prostu	pozwolić	aby	ona	przepłynęła.	Przy	
tym	oddychać	spokojnie	i	miarowo.

                                                  Chciałam podziękować Paulinie
                                                                           Monika Piastowska 

Dziękuję Pani Moniko za rozmowę 
i miło spędzony czas oraz za to, że przedstawiła 

nam Pani temat jeszcze dla wielu nieznany. 

„Medytacja daje mi 
spokój, relaks, inne 
spojrzenie na świat.”

  Paulina	Banaszak	

Podziel się z nami swoją pasją! 
Zachęcamy do kontaktu na naszym messengerze, 

e mail promocja@radwanice.pl 
lub pod nr. tel. 76 759 20 19
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SPORTOWE SUKCESY NASZYCH MIESZKAŃCÓW
  Paulina	Banaszak	

źródło zdj. https://www.facebook.com/SudeckaZyleta

PAN DAMIAN PIASECKI I SUDECKA ŻYLETA

 Sudecka Żyleta jest długodystansowym mara-
tonem na mapie Polski i uchodzi za jedną z najbar-
dziej wymagających wyryp w naszym kraju.	W	piątek	
26	sierpnia	w	Głuszycy	odbył	się	start	11	edycji	Żylety,	gdzie	
Pan	Damian	reprezentował	naszą	gminę.	Trasa	żylety	wiodła	
przez	Góry	Sowie,	Suche	i	Wałbrzyskie.	Bardzo	dużym	utrud-

nieniem	było	to,	że	część	trasy	była	do	przejścia	w	nocy.	A	cały	
szlak	 liczył	około	70	kilometrów. Gratulujemy Panu Da-
nielowi zmierzenia się z tak trudnym szlakiem i przejścia 
całej trasy co jest ogromnym sukcesem. Życzymy dalszych 
osiągnięć w sportowo- górskiej przygodzie!  

PAN tadeusz flak 
i europejski triumf
 Pan Tadeusz Flak wziął udział w Europej-
skich Igrzyskach dla osób po Transplantacji i Dia-
lizowanych, które odbyły się 20-28 sierpnia w An-
glii. Nie	obyło	się	bez	medali-	Pan	Tadeusz	po	raz	kolejny	pokazał	
swojego	sportowego	ducha	walki.	Do	Polski	powrócił	z	medalem	
za	otrzymanie	IV	miejsca	w	Triathlonie.	Dyscyplina	ta	polegała	na	
starcie	w	poszczególnych	dniach	w	pływaniu	na	400	m	na	basenie,	
mini	maratonie	na	5000	m	i	kolarstwie	na	27	km.		Bądźmy	świa-
domi,	że	dla	osób	po	przeszczepieniu	był	to	na	pewno	bardzo	duży	
wysiłek.	 	 Jest	 to	 zatem	ogromny	 sukces	Pana	Tadeusza!.	Oprócz	
tego	mieszkaniec	Gminy	Radwanice	powrócił	z	medalem	za	otrzy-
manie	 II	miejsca	w	dyscyplinie	 pchnięcia	 kulą!	 	Z całego serca 
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów podczas nowych 
sportowych wyzwań!
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LISTA AKTUALNYCH WYBRANYCH KONKURSÓW GRANTOWYCH
  Paulina	Banaszak	

VII edycja konkursu „Krok w przyszłość”

W ramach konkursu można zgłaszać prace licencjackie, 
magisterskie lub naukowe z dowolnej dziedziny matema-
tyki. 
Prace	konkursowe	powinny	promować	nowatorskie,	oryginal-
ne	 rozwiązania	 lub	wskazywać	nowe	kierunki	 i	 nowe	meto-
dy	badawcze.	Warunkiem	 jest	 to,	by	były	one	obronione	 lub	
opublikowane	w	2022	r.	Na	zwycięzcę	czekają:	20.000	złotych	
oraz	 statuetka	 STEFCIO,	 która	 powstała	 na	 cześć	wybitnego	
matematyka	Stefana	Banacha.
Prace	można	nadsyłać	do 31 października 2022 r.
–	 Już	 po	 raz	 siódmy	 zachęcamy	 autorów	 prac	 licen-
cjackich,	 magisterskich	 i	 naukowych	 z	 matematy-
ki,	 żeby	 spróbowali	 swoich	 sił	 w	 konkursie	 „Krok	 
w	przyszłość”.	Doświadczenia	poprzednich	edycji	pokazują,	że	
poziom	nadsyłanych	publikacji	jest	bardzo	wysoki.	Cieszy	nas	
to,	że	polskie	uczelnie	kończy	tylu	zdolnych,	młodych	matema-
tyków.	Nagroda	w	konkursie	może	im	ułatwić	np.	udział	w	pre-
stiżowych	międzynarodowych	wydarzeniach	naukowych	 lub	
pełne	zaangażowanie	w	pracę	badawczą	–	mówi	prof.	Paweł	
Strzelecki,	przewodniczący	Jury	konkursu	„Krok	
w	przyszłość”.
Nagrodą główną w konkursie jest 20 tys. zł brutto oraz 
statuetka STEFCIO, która powstała na cześć wybitnego 
matematyka Stefana Banacha.

Link do konkursu: https://granty.pl/499789/?fbclid=IwAR0xk-
8-oFnW253uH9u3i6jfqdzWLjkELkhscSZBhksY4sLr0gixS_
nSm2rc

Celem konkursu „Nowoczesna polska wieś” jest przedsta-
wienie za pomocą zdjęć zmian, które dokonały się na pol-
skiej wsi, ale także piękna terenów wiejskich. 
Organizatorem	konkursu	 jest	Agencja	Restrukturyzacji	 i	Mo-
dernizacji	Rolnictwa.	Organizatorom	konkursu	zależy	m.in.	na	
zdjęciach	 rolników	 korzystających	 z	 nowoczesnych	 maszyn	
lub	urządzeń	a	także	np.	na	fotografiach	pokazujących	piękno	
polskich	pól	 i	 terenów	wiejskich.	W konkursie mogą wziąć 
udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych.	Każdy	z	autorów	może	nadesłać	mak-
symalnie	1	pracę.	Technika	wykonania	prac	jest	dowolna	(np.	
aparat	cyfrowy,	smartfon).	Fotografie,	które	otrzyma	Agencja	
Restrukturyzacji	 i	Modernizacji	Rolnictwa,	będą	wykorzysty-
wane	 w	 działaniach	 informacyjno-promocyjnych	 pokazują-
cych	 efekty	 osiągnięte	 dzięki	 dobremu	wykorzystaniu	 środ-
ków	 wypłacanych	 w	 ramach	 Wspólnej	 Polityki	 Rolnej	 UE.	
Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upły-
wa 30 września 2022 r. Wyniki	konkursu	zostaną	ogłoszone	
12	października	br.,	w	Światowym	Dniu	Rolnika.Laureaci I, II 
i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.

Link do konkursu: https://granty.pl/500628/?fbc-
l id=IwAR1jOfhd7IiIUzFo8lE7-JTTnvtxWUExqde -
kA0wDryAHuDp7nY3XeHDTo_g

Trwa konkurs fotograficzny 
„Nowoczesna polska wieś”   Paulina	Banaszak	
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KONKURSY 
W GMINIE RADWANICE 
  Paulina	Banaszak	
 W okresie wakacyjnym przygoto-
waliśmy dla Państwa kolejne konkursy, 
których rozstrzygnięcie odbyło się przede 
wszystkim podczas Dożynek Gminnych, 
gdzie wszyscy mogliśmy pogratulować 
zwycięzcom. Wśród nagród znajdowały 
się przede wszystkim bardzo przydatne 
akcesoria domowe jak np. grill elektrycz-
ny, sokowirówka, blender czy też komplet 
garnków. Cieszymy się, że konkursy orga-
nizowane przez nas słyną z coraz większej 
popularności i tak licznie bierzecie w nich 
Państwo udział. Poniżej przedstawiamy li-
stę laureatów. 

Konkurs na „Najlepsze Ciasto Dożynkowe”

I MIEJSCE Maja Kujawska
II MIEJSCE Natalia Jagielska
III MIEJSCE Urszula Kujawska 

Konkurs na „Najlepszą Nalewkę Dożynkową”

I MIEJSCE Maria Chmiel
II MIEJSCE Urszula Sywak
III MIEJSCE Maja Kujawska

Konkurs plastyczny „Dożynki to Rodzina”

I MIEJSCE Karolina, Radosław, Zuzanna i Aleksan-
dra Żyta

Wójt Gminy Radwanice Pan Paweł Piwko wspól-
nie z Przewodniczącą Rady Gminy Radwanice Pa-
nią Ewą Flak wręczyli również nagrody laureatom 
Towarzyskiej Ligi Tenisowej, za:

I MIEJSCE Panu Sławomirowymi Bartnickiemu.
II MIEJSCE Panu Grzegorzowi Kukle
III MIEJSCE Panu Walentemu Frąckowiakowi.

GRATuLuJEMY!

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNE KONKURSY!!!
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PSZCZELARSTWO
NA TERENIE GMINY RADWANICE

Pszczoły są ściśle
 związane 

z całym ekosystemem, 
zapylając kwiaty. 

Ich praca przekłada się 
na plony uzyskiwane 
z drzew oraz upraw

 Renata	Śmieszek-	Zygnerska

 Na terenie Gminy Radwanice działa Koło 
Pszczelarzy Radwanice, które zrzesza 
13 członków z czego 9 pszczelarzy jest 

z terenu naszej Gminy.
Prezesem	Koła	Pszczelarzy	

w	 Radwanicach	 jest	 pan	 Stanisław	 An-
drzejak,	 natomiast	 funkcję	 skarbnika	
pełni	pan	Stanisław	Jagielski.	Na	naszym	
terenie	 stacjonuje	 około	 270	 rodzin	
pszczelich.	Są	to	w	większości	pasieki	sta-
cjonarne,	 ustawione	 w	 przydomowych	
ogródkach	 lub	sadach,	 	bazujące	na	oko-
licznych	pożytkach.	Miody	 jakie	 są	pozy-
skiwane	 to:	 nektarowo	 -	wielokwiatowy,	
nektarowo	-	rzepakowy,	nektarowo	-	aka-
cjowy,	 nektarowo	 -	 lipowy,	 nektarowo	 -	
gryczany	oraz	okazjonalnie	miód	słonecz-

nikowy	i	nawłociowy.

Podejmując	 temat	 „Pszczelar-
stwo	na	terenie	Gminy	Radwanice”	
wiele	 osób	 może	 być	 zaskoczona,	
że	 mamy	 tylu	 pszczelarzy,	 co	 to	
przekłada	 się	 na	 około	 270	 ro-
dzin	 pszczelich	 i	 daje	 nam	 ponad	 
13	 500	 000	 pszczół,	 które	 bytują	 
w	 naszym	 środowisku	 jako	 zapy-
lacze.	 Wśród	 pszczelarzy	 działają-
cych	na	naszym	terenie	oraz	w	kole,	
swoje	pasieki	prowadzą	także:	Bog-
dan	 Andrejczyn	 w	 miejscowości	
Kłębanowice,	 Paweł	 Maksymczak	
w	 Sieroszowicach,	 Zenon	 Serafin	
w	 Radwnicach	 oraz	 Marcin	 Przy-
chodzki,	Radwanice.	Dla	większości	
z	 nas	 nie	 ma	 różnicy,	 czy	 pasieka	
liczy	 5	 czy	 500	 rodzin	 pszczelich.	 
W	 rzeczywistości	 jest	 inaczej.	 Dla	
jednych	pszczelarzy	 jest	 to	 „fabry-
ka”	 i	 główne	 źródło	 zarobku,	 dla	
drugich	dodatkowa	forma	zasilenia	
budżetu	domowego,	 a	 dla	 kolejnej	
grupy	 to	 produkcja	 miodu	 na	 po-
trzeby	własne	i	rodziny.	

								W	obecnym	numerze	Biuletynu	chcielibyśmy	przedsta-
wić	Państwu	kilku	naszych	 lokalnych	Pszczelarzy	do	któ-
rych	udało	się	dotrzeć	oraz	wskazać	tych,	którzy	prowadzą	
pasieki	na	terenie	Gminy	Radwanice	i	poprzez	swoją	pracę	

oddziałowują	korzystnie	na	lokalny	ekosystem.		
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 Pan	Stanisław	Andrzejak	pochodzi	z	Radwanic,	 jest	
prezesem	 Koła	 Pszczelarzy	 w	 Radwanicach.	 Swoją	 pasie-
kę	 prowadzi	 od	 2000	 roku,	 liczy	 ona	 35	 rodzin	 pszczelich	 
i	jest	pasieką	stacjonarną.	Pracuje	na	ulach	typ	wielkopolski,	 
12	ramkowy.	Przy	pasiece	pracuje	sam,	natomiast	przy	sprze-
daży	miodu	wspiera	go	małżonka	i	rodzina.	U	pana	Stanisła-
wa	pasja	do	pszczół	wzięła	się	z	konieczności,	gdyż	borykał	
się	z	problemami	zdrowotnymi.	W	ramach	terapii	stosuje	jad	
pszczeli,	 który	 jest	wykorzystywany	w	 leczeniu	 chorób	 reu-
matycznych.	 Jak	 sam	Pszczelarz	mówi,	 temat	 pszczelarstwa	
nie	 był	 mu	 obcy,	 ponieważ	 ze	 strony	 mamy	 oraz	 taty	 były	 
w	rodzinie	osoby	prowadzące	pasieki.	
Zanim	pan	Stanisław	stał	się	pszczela-
rzem	sam	był	 koneserem	miodu.	Pan	
Andrzejak	 prowadzi	 sprzedaż	 bez-
pośrednią,	 a	 z	 pracy	 swoich	 pszczół	
pozyskuje	 takie	 miody	 jak:	 nakta-
rowo - wielkokwiatowy wczesno-
wiosenny, nektarowo - rzepakowy, 
nektarowo - akacjowy, nektarowo 

- lipowy, nektarowo - gryczany. Poza	mio-
dem	Pszczelarz	w	swojej	ofercie	posiada	py-
łek	kwiatowy.	Natomiast	na	własne	potrzeby	
produkuje:	nalewki,	miodówki,	propolis.	Po-
nad	 to	 pan	 Stanisław	 zajmuje	 się	 produkcją	
matek	pszczelich	na	własne	potrzeby.	Bazu-
je	 na	 rasie	 Krainka,	 a	 hoduje	 linie:	 CA,	 Kor-
tówka	oraz	CT46.	Zdaniem	pana	Andrzejaka	 
z	pszczelarstwa	wynika	wiele	przyjemności,	
ale	 czają	 się	 również	 zagrożenia.	 Nierzadko	
zdarzają	 się	 kłótnie	 na	 pożytkach	 między	
pszczelarzami,	 które	 czasem	 niosą	 za	 sobą	
akty	 wandalizmu.	 Pan	 Stanisław	 uważa,	 że	
tereny	 gminy	 są	 obfite	 w	 pożytki	 jednakże	
brakuje	w	okolicy	lip	i	akacji.	

Pan	 Andrzejak	 o	 swojej	 pracy	 przy	 pszczołach	 wypowia-
da	 się	 tak:	 „Pszczołom nie należy przeszkadzać. Trzeba 
im tylko pomagać”.	 Czy	 to	 jest	 sekret	 na	 dobre	 pszczelar-

stwo?	 Widząc	 jak	 pszczółki	
w	 pasiece	 pana	 Stanisła-
wa	 intensywnie	 pracowały	 
i	 jakie	 rozwiązania	 techniczne	
(grzejniczki	 8	 W)	 Pszczelarz	
stosuje,	uważam,	że	jest	w	tym	
dużo	prawdy.	W	obecnej	chwili	 
w	 pasiece	 trwają	 prace,	 które	
przygotowują	 pszczółki	 do	 zi-
mowania.	

    	Pan	Stanisław	 Jagiel-
ski	pochodzi	z	Łagoszowa	
Wielkiego,	 pełni	 funkcję-
skarbnika	w	Radwanickim	
Kole	 Pszczelarzy.	 Zamiło-
wanie	 do	 pszczelarstwa	
przejął	po	swoim	dziadku.	
Pasiekę	prowadzi	od	1980	
roku.	 Pod	 swoją	 opieką	
ma	 27	 rodzin	 pszczelich.	
Pracuje	 na	 ulach	 wiel-
kopolskich	 12	 ramko-
wych,	które	sam	wykonał	 
z	 drewna	 i	 ocieplił	 sty-
ropianem.	 Pasieka	 pana	
Stanisława	 stacjonuje	 
w	 przydomowym	 sa-

dzie,	 a	 rasa	 pszczół	 z	 jaką	
pracuje	 to	 Krainka.	 Pszcze-
larz wiele lat temu opa-
tentował pomysł na małe 

grzejniczki 12 W, które wkłada się do ula 
wczesną wiosną, by wytwarzać korzystne 
warunki, aby wspomóc rozwój pszczół. Po-
czątkowo	 do	 tego	 rozwiązania	 w	 środowisku	
pszczelarskim	 podchodzono	 sceptycznie,	 ale	 
z	czasem	znalazło	swoich	zwolenników.	Pan	Sta-
nisław	prowadzi	sprzedaż	bezpośrednią,	a	miody	
jakie	 oferuje	 to:	 nektarowo - wielokwiatowy, 
nektarowo - rzepakowy, nektarowo - akacjo-
wy, nektarowo - lipowy, a gdy w okolicy jest 
słonecznik i gryka to również miody z tych 
pożytków.	 W	 swojej	 ofercie	 posiada	 również	
propolis, który	ma	silne	działanie	antybakteryj-
ne	 oraz	 stymuluje	 pracę	 i	 wzmacnia	 układ	 im-
munologiczny.	Również	pan	Stanisław	na	własne	
potrzeby	wytwarza	węzę.	Pan	 Jagielski	opowia-
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jego	jeszcze	jedno	zastosowanie	wielu	osobom	nieznane:	„gdy 
chcemy się pozbyć z lodówki nieprzyjemnego zapachu wy-
starczy wstawić do niej odkręcony słoik z miodem na kilka 
godzin. Miód wchłonie wszystko co ma nieprzyjemną woń”.  
U	pana	Stanisława	w	pasiece	aktualnie	trwają	prace	przygo-
towujące	pszczoły	do	zimowania,	a	żeby	owady	były	w	dobrej	

kondycji	Pszczelarz	podaje	im	syrop	przygotowany	
z	 cukru,	 z	 dodatkiem	 odrobiny	 soku	 z	 cytryny	 i	 probioty-
ków.	 Pan	 Jagielski	 jest	 dumny,	 ponieważ	 swoją	 pasją	 do	
pszczół	 zaraził	 wnuczkę,	 która	 również	 prowadzi	 pasiekę 
	w	sąsiednim	powiecie.	Na	koniec	słowo	od	pana	Stanisława:	 
„Chciałbym, aby pszczelarze się szanowali”. 

Pani	Katarzyna	Miniach	 -	Aderek	 jest	najmłodszym	pszcze-
larzem	w	Radwanickim	Kole	Pszczelarzy.	Jej	zamiłowanie	do	
pszczół	 rozwijało	 się	 stopniowo.	 Początkowo	 obserwowała	
teścia,	który	wykonywał	prace	w	swojej	pasiece.	W	2020	roku	
pani	Kasia	 zdecydowała	 się	przystąpić	 do	kursu	na	Mistrza	
pszczelarstwa.	W	2021	roku	wraz	ze	zdobyciem	tytułu	otrzy-
mała	od	przyjaciółki	swoją	pierwszą	rodzinę	pszczelą.	Kolej-
ny	ul	z	jego	mieszkańcami	nabyła	w	drodze	kupna,	a	kolejne	

dwie	 rodziny	 dostała	 od	 kolegi	 w	 ra-
mach	podziękowań.	Tak	pani	Katarzyna	
rozpoczęła	gospodarzenie	w	pszczelar-
stwie.	Obecnie	na	pasieczysku	w	przy-
domowym	 ogrodzie	 stoi	 9	 uli	 wielko-
polskich,	 a	 w	 każdym	 z	 nich	 mieszka	
od	50	tyś	do	80	tyś	pszczół.	Pszczelarka	
prowadzi	 stacjonarną	 pasiekę	 i	 pra-
cuje	 przy	 niej	 w	 pojedynkę.	 Pozyska-
ne	miody	 zużywa	 na	własne	 potrzeby	

konsumpcyjne	 oraz	 zaopatruje	 w	 miód	 najbliższą	 rodzinę 
	 i	 znajomych.	 Pani	Kasia	w	 swojej	 domowej	 spiżarni	 posia-
da	 głównie	miód nektarowo - wielokwiatowy.	 Zdarza	 się,	
że	 jest	 on	 z	 przewagą	 miodu	 nektarowo - rzepakowego 
ze	 względu	 na	 bliskie	 sąsiedztwo	 pożytku.	 Pani	 Aderek	 na	
własne	potrzeby	produkuje	także	nalewkę	z	odsklepin,	kro-

ple propolisowe oraz	 świeczki	 z	 wosku	
pszczelego	 odlewane	 z	 formy.	 W	 planach	
ma	jeszcze	wykonywanie	woskowijek	(pa-
pier	 śniadaniowy	 wielokrotnego	 użytku).	
Ogromnym	marzeniem	pani	Pszczelarz	jest	
wyremontowanie	 pozostałych	 pomiesz-
czeń	przy	domu	i	zrobienie	profesjonalnej	
pracowni	 oraz	 apidomku,	 który	 byłby	 za-

kątkiem	relaksacyjno	-	zdrowotnym.	Pani	Kasia	nie	ukrywa,	że	
praca	przy	pszczołach	niezwykle	ją	fascynuje	i	sprawia	jej	nie-
samowitą	radość.	Właścicielka	pasieki	twierdzi,	że	„pszczoły 
uczą mnie spokoju i pokory”.	Pani	Katarzyna	nie	tylko	dba	
o	swoje	owady	odpowiednio	je	pielęgnując.	Również	stwarza	
im	przyjazne	otoczenie	nasadzając	w	swoim	ogrodzie	rośliny	
miododajne,	stwierdza,	„ogród	musi	być	przyjazny	dla	owadów 
	i	tworzony	pod	nie”.	Na	pytanie	z	jakim	trudnościami	spotyka	
się	przy	pracy	przy	pszczołach	komentuje:	„trochę możliwo-
ści fizyczne mnie ograniczają”.	 Jeśli	 chodzi	o	doświadcze-
nie	w	pszczelarstwie	to	pani	Kasia	podchodzi	do	tego	z	pasją	 
i	jest	rządna	wiedzy.	Korzysta	też	z	bezcennej	wiedzy	kolegów	
z	Koła	Pszczelarzy,	mówiąc	„zawsze mogę liczyć na fachową 
pomoc i wsparcie”.	Pani	Aderek	pragnie	dalej	rozwijać	pa-
siekę	i	zgłębiać	tajniki	pszczelarstwa,	gdyż	jest	to	niezwykła	
społeczność	w	świecie	przyrody.	

     Kolejnym	pszczelarzem	gospodarują-
cym	w	naszej	Gminie	i	należącym	od	10	
do	Radwanickiego	Koła	Pszczelarzy	jest	
pan	 Grzegorz	 Szulc	 z	 Buczyny.	 Od	 po-
czątku	przygody	z	pszczelarstwem	nale-
żał	do	Zrzeszenia	Polanka.	Pan	Grzegorz	
przy	 pasiece	 pracuje	 w	 pojedynkę,	 po-
nieważ	 los	 sprawił,	 że	 członkowie	 jego	
rodziny	są	uczuleni	na	jad	pszczeli.	Jego	
pszczelarstwo	zaczynało	się	od	jednego	
ula	 z	 pszczołami,	 który	 dostał	 w	 1983	
roku.	Pierwszy	rok	w	pszczelarstwie	był	

obfity,	dlatego	pan	Szulc	zdecydował,	że	
w	 kolejnym	 roku	 powiększy	 swoją	 pa-
siekę	o	kolejne	3	rodziny	pszczele.	Przez	
wiele	lat	liczba	jego	podopiecznych	wa-
hała	się	od	7	do	9	rodzin.	Kiedy	pszcze-
larz	przeszedł	na	emeryturę	postanowił,	
że	 rozwinie	 swoją	 pasiekę,	 tak	 by	 sta-
ła	 się	 dodatkowym	 źródłem	 dochodu.	 
W	 tym	 celu	 własnoręcznie	 wybudował	
przyczepę	w	której	w	20	ulach	wielko-
polskich,	wykonanych	 samodzielnie	 za-
mieszkało	20	rodzin,	rasa	Krainka	i	Wło-

szka.	Wówczas	pasieka	pana	Grzegorza	
z	 pasieki	 stacjonarnej	 stała	 się	 pasieką	
wędrowną.	 Od	 kilku	 lat	 pszczołowóz	
pana	Grzegorza	stacjonuje	w	jego	przy-
domowym	 sadzie.	 Pan	 Szulc	 ze	 swojej	
pasieki	pozyskuje	miody	odmianowe	ta-
kie	 jak: nektarowo - rzepakowy, nek-
tarowo - akacjowy, nektarowo - lipo-
wy, nektarowo - gryczany.	 Wszystkie	
gatunki	miodów	można	zakupić	bezpo-
średnio	 od	 Pszczelarza.	 Pan	 Grzegorz	
choć	 już	 nie	 planuje	 rozwijać	 swojej	
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pasieki	 zdradza	 nam	w	wywiadzie,	 że	
mimo,	iż	przez	tyle	lat	sam	pracował	w	pasiece	to	
wygląda	na	to,		że	swoją	pasją	i	oddaniem	do	pszczół	
zaraził	wnuka.	Chłopiec	ubierając	się	w	specjal-
ny	kombinezon	pszczelarski	 z	 zaangażowaniem	 
i	zainteresowaniem	stara	się	pomagać	Dziadkowi	 
w	pracy	przy	pszczołach.

    

Pan	Kazimierz	Tomyślak	swoją	pasiekę	prowadzi	na	terenie	
Łagoszowa	 Wielkiego.	 Jest	 członkiem	 Radwanickiego	 Koła	
Pszczelarzy.	 Swoją	 historię	 pszczelarską	 rozpoczął	 w	 1995	
roku,	kiedy	to	przyjaciel	teścia,	pan	Matysiak	podarował	mu	
2	 ule	 z	 pszczołami.	 Przy	 pracach	 związanych	 z	 pszczelar-
stwem	 	 panu	Kazimierzowi	 pomaga	 żona,	 która	 zajmuje	 się	
dystrybucją	 miodu.	 Swoim	 zamiłowaniem	 do	 pszczół	 pan	
Tomyślak	zainteresował	swojego	syna,	który	równolegle	z	ro-
dzicami	prowadzi	swoją	pasiekę.	Państwo	Tomyślak	wspólnie	 
z	synem	mają	30	rodzin	pszczelich.	Są	to	pasieki	stacjonują-
ce	 w	 przydomowych	 ogródkach.	 Pan	 Kazimierz	 wszystkie	

domy	 dla	 swoich	 pszczół	 wykonał	 własnoręcznie.	 Są	 to	 ule	
wielkopolskie,	drewniane,	12	ramkowe.	Jak	większość	pszcze-

larzy,	 pan	 Kazimierz,	 również	 hoduje	
pszczoły	 rasy	kraińskiej,	ponieważ	są	
to	 owady	 „bardzo	 łagodne,	 spokojne,	
które	 cechuje	 pracowitość”.	 Państwo	
Tomyślak	 swoje	 produkty	 pszczele,	 
a	konkretnie	miody odmianowe: nek-
tarowo - wielokwiatowy, nektaro-
wo - akacjowy, nektarowo - lipowe, 
nektarowo - lipowo -gryczane oraz 
miód słonecznikowy rozprowadza-
ją	 sprzedażą	 bezpośrednią.	 Pozostałe	

produkty	pszczele	jakie	są	wytwarzane	w	pasiece	Państw	To-
myślak	wykorzystują	na	własne	potrzeby,	a	są	to:	kit,	propolis	
oraz	pierzga.	Zdaniem	pani	Tomyślak,	klienci	preferują	miód	
płynny,	a	za	najsmaczniejszy i ten najbardziej wartościowy 
uważają miód nektarowo - faceliowy.	Czy	Pszczelarz	widzi	
jakieś	zagrożenia	w	okolicy	swojej	pasieki?	Niestety	tak.	Pan	
Kazimierz	wskazał	problem	związany	z	opryskami	upraw.	Ten	
sam	słaby	punkt	wskazują	pozostali	pszczelarze	z	Radwanic-
kiego	Koła	Pszczelarzy.	Pestycydy	zawarte	w	środkach	owado-
bójczych	to	śmiertelny	wróg	dla	pszczół	oraz	innych	owadów.	
Także	środki	ochrony	roślin	budzą	duży	niepokój	 i	stanowią	
zagrożenie	dla	zapylaczy,	którymi	między	innymi	są	pszczoły.	
Istotą	jest	jak	i	kiedy	wykonywać	opryski,	by	nie	szkodzić	owa-
dom.	Oprysków	nie	powinno	się	stosować	w	okresie	kwietnia	
oraz	 gdy	 w	 uprawie	 występują	 chwasty	 kwitnące.	 Ponadto	
opryski	 należy	 wykonywać	 wyłącznie	 środkami	 dopuszczo-
nymi	do	obrotu	przez	Ministerstwo	Rolnictwai	Rozwoju	Wsi	
oraz	 zgodnie	 z	 warunkami	 podanymi	 na	 etykiecie.	 Sierpień	 
w	 przypadku	 pasiek	 stacjonarnych	 jest	 okresem	 przygoto-
wywania	 pszczół	 do	 zimowania	 i	 właśnie	 takie	 prace	 pan	
Kazimierz	już	podjął	przy	swoich	pszczołach.	„Sezon miodo-
brań na ten rok już się kończy, nadszedł czas by zadbać  
o pszczoły i odpowiednio przygotować je do zimowych 
miesięcy”	-	mówi	pan	Kazimierz.

     Naszym Pszczelarzom życzymy wytrwałości w realizacji zamierzeń związanych 
z pszczelarstwem oraz pomyślności i satysfakcji z pracy z pszczołami. 

Ażeby pszczoły były zdrowe i miód lał się strumieniami.
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Z ARCHWUM GMINNEGO 

uzyskanie nagrody w konkursie Gmina -Mistrz Gospodarności zmotywowało ówczesnego naczelnika 
Gminy Radwanice Kazimierza Jędrasiaka do.... stworzenia Radwaniskiego Słonia! I tak w 1975 r. po-
wstał pierwszy historyczny Słoń w centrum Radwanic, który stał się wizytówką gminy a jego wykonawcą 
był miejscowy rzemieślnik Kazimierz Żyta.Dlaczego akurat słoń? Słoń ustawiony w centrum gminnej 

wsi witał przejeżdżających, a miejscowym miał przynieść szczęście. I tak jest do dziś...............
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zdj. gość.pl

SZCZĘŚLIWI ZŁOCI JUBILACI

 Do grona Złotych Jubilatów dołączyli Państwo Marian-
na i Karol Narkiewicz oraz Państwo Maria i Edmund Kuminek.
Pary	 te	przed	50	 laty	 stali	przed	urzędnikiem	Stanu	Cywilnego	 	 i	przyrzekali	
sobie,	że	uczynią	wszystko,	aby	małżeństwo	było	zgodne,	szczęśliwe	 i	 trwałe.	
Przepełnieni	miłością	 i	wzajemnym	 zaufaniem	 powiedzieli	 sobie	 słowo	 „tak” 
i	wzajemnie	wymienili	 sobie	obrączki.	Mimo	różnych	chwil	w	życiu,	 raz	pięk-
nych,	a	 raz	 trudnych,	przyrzeczenia	danego	sobie	dotrzymali.	Podjęli	 się	wte-
dy	zadania	 zbudowania	 rodziny	na	mocnym	 fundamencie,	wzajemnej	miłości	
i	wierności.	W	 ciągu	50	 lat	wychowali	 dzieci,	wnuki.	 Swoją	 pracą	 przyczynili	
się	do	rozwoju	naszej	gminy.	Jubileusz	50-lecia	pożycia	małżeńskiego	to	także	
ważne	wydarzenie	dla	naszej	społeczności	lokalnej.	Drodzy	Jubilaci	jesteście	bo-
wiem	dla	młodego	pokolenia	symbolem	trwałości	małżeństwa	i	rodziny.

Kochani Wszystkiego Najlepszego i jak najwięcej wspólnych miłych chwil.

DZIELNICOWY WZIąŁ ŚLUB
  Aleksandra	Łuczyńska
Co to jest miłość? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. 
Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że 
przemókł do głębi. 
      Jan Paweł II  

	 Ślub	policjanta	w	galowym	mundurze	to	wielki	honor	ale	i	zaszczyt,	to	
świadectwo	przywiązania	 do	 służby	 i	 Ojczyzny.	Niezwykle	 podniosła	 atmosfe-
ra	 towarzyszyła	 uroczystości	 zawarcia	 związku	małżeńskiego	mł.asp.	 Adriana	 
Pachały	i	jego	wybranki.	W	asyście	policjantów,	nowożeńcy	złożyli	sobie	małżeń-
ską	przysięgę.	Uroczystość	odbyła	się	w	ruinach	pałacu	w	Jakubowie.	Sceneria	
sama	stworzyła	niepowtarzalną	atmosferę	i	niezapomniane	wspomnienia.	W	tym	
pięknym	dniu	ślubu	młodej	parze	udzielał	Wójt	Gminy	Radwanice	Paweł	Piwko.	

Na nowej drodze życia życzymy 
nowożeńcom dużo szczęścia 

i miłości oraz wszelkiej 
pomyślności! 

  Marta	Młodecka

Marianna i Karol Narkiewicz

Maria i Edmund Kuminek
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Egzamin 
ósmoklasisty 

     Egzamin  ósmoklasisty-
został przeprowadzony 
od 24 do 26 maja 2022 
r. Każdy ósmoklasista 
przystąpił do egzaminu  
z trzech przedmiotów 
obowiązkowych, tj.:

1)	języka	polskiego,
2)	matematyki,
3)	 języka	 obcego	 nowo-
żytnego	–	angielskiego.	
Maksymalna	 ilość	 punk-
tów	 do	 uzyskania:	 45pkt	
dla	 języka	 polskiego,	 

25	 pkt	 dla	 matematyki	
oraz	 55	 pkt	 dla	 języka	
obcego.	 Zdobyte	 punkty	
stanowią	 jedno	 z	 kry-
teriów	 rekrutacyjnych	
do	 szkół	 ponadpodsta-
wowych.	 W	 gminie	 eg-
zamin	 objął	 67	 uczniów	
ze	 Szkoły	 Podstawowej	 
w	Buczynie	 oraz	 Zespołu	
Szkolno-Przedszkolnego	
w	Radwanicach.

Gratulujemy wszystkim 
Absolwentom 

  Aleksandra	Łuczyńska

Uzyskane wyniki procentowe poprawnych odpowiedzi:

STYPENDIUM	 
  Aleksandra	Łuczyńska

 Zarząd Banku 
Spółdzielczego w Le-
gnicy mając na uwadze 
istotę i znaczenie uzy-
skania odpowiedniego 
wykształcenia przez 
dzieci i młodzież, re-
alizując jeden z celów 
swojej działalności 
a mianowicie wspie-
ranie i finansowanie 
dzielności oświato-
wej ufunduje stypen-
dium dla najlepszych 
uczniów z terenu Gmi-
ny Radwanice. 
Bank	oferuje	stypendium	dla 
5	 uczniów	 szkół	 podstawo-
wych	z	terenu	Gminy	Radwa-
nice,	którzy	w	roku	szkolnym	
2022/2023	osiągną	wybitne	

wyniki	w	nauce	oraz	wyróż-
niać	się	będą	w	szczególnymi	
osiągnięciami	 naukowymi,	
artystycznymi	lub	sportowy-
mi.	

Warunki udzielania sty-
pendium:
1.	Średnia	ocen	z	obowiązko-
wych	 zajęć	 edukacyjnych	 co	
najmniej	 5,30	w	 roku	 szkol-
nym	2022/2023,
2.	Otrzymali	co	najmniej	oce-
nę	bardzo	dobrą	z	 zachowa-
nia,
3.	 Odnotowali	 inne	 wybitne	
osiągnięcia	 naukowe,	 arty-
styczne	lub	sportowe.	

Wnioski o przyznanie sty-
pendium za wyniki w na-
uce składa Dyrektor szkoły 

w terminie do 
15 czerwca 2023 r. 
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NOWY 
PREZES GSK

  Renata	Śmieszek-	Zygnerska

		 Głównymi	 zadaniami	 Gminnej	
Spółki	 Komunalnej	 jest	 utrzymanie	 in-
frastruktury	sieci	wodno	-	kanalizacyjnej	
tzw.	pion	niebieskich.	Te	działania	mię-
dzy	innymi	polegają	na	interwencji	pod-
czas	 awarii,	 modernizacji	 oraz	 remon-
tach	sieci,	a	także	na	pracach	związanych	 
z	 całą	 technologi	 utrzymania	 oczysz-
czalni.	W	GSK	 jako	drugi	dział	 funkcjo-
nuje	 tzw.	 pion	 zielonych.	 Do	 ich	 zadań	
należy	 utrzymanie	 porządku	 na	 tere-
nach	 zielonych	 w	 gminie	 .	 Dodatkowo 
w	 Gminnej	 Spółce	 Komunalnej	 działa	
dział	 inwestycyjny,	 który	 „dopiero	 za-
czyna	raczkować,	ponieważ	z	tego	co	się	
zorientowałam	tych	inwestycji	jako	wy-
konawca	Spółka	nie	prowadziła.	Pierw-
sza	inwestycja	jaka	była	prowadzona	to	
sieć	 wodno	 -	 kanalizacyjna	 w	 Jakubo-
wie”	mówi	pani	Agnieszka.	
					W	GSK	zatrudnionych	jest	8	osób	na	
umowę	 o	 pracę,	 4	 na	 umowę	 zlecenie	
oraz	 dodatkowe	 osoby,	 które	 odpraco-
wują	godziny	społeczne	z	nakazów	ku-
ratorskich	i	postępowań	sądowych.
Od	 19	 sierpnia	 w	 GSK	 trwają	 prace	
przeglądania	 i	 klasyfikowania	 akt	 oso-
bowych	oraz	dokumentacji.	Pani	prezes	
ma	 „całkiem	 inny	 pomysł	 na	 przyjmo-
wanie	pism	jakie	do	Spółki	przychodzą,	
a	żeby	to	wszystko	było	chronologicznie	
przyjęte.	Mam	nadzieje,	że	od	września	
uda	 nam	 się	 wprowadzić	 w	 życie	 wy-

pracowane	 metody	 pracy”.	 Na	 terenie	
Spółki	trwają	również	prace	remontowe	 
w	budynku	oraz	na	placu	manewrowym.							
Współpracownicy	 panią	 Agnieszkę	
Koperek	 jako	 presera	 Gminnej	 Spół-
ki	 Komunalnej	 przyjęli	 bardzo	 dobrze.	
Jak	 sama	 mówi	 „chyba	 jednak	 kobieta	
łagodzi	 obyczaje.	 Pracownicy	 zaim-
ponowali	 mi	 swoim	 zaangażowaniem	 
i	 działaniem	 na	 pełnych	 obrotach.	 
Z	pewnością	nie	chowają	się	po	kątach	
tylko	zgłaszają	swoją	gotowość	do	pra-
cy.	Co	mnie	bardzo	cieszy.	Bardzo	jestem	
zadowolona	z	faktu,	że	znalazłam	wspól-
ny	język	techniczny	z	działem	wod-kan”. 
Pani	Prezes	była	pozytywnie	zaskoczo-
na	 przywitaniem	 jej	 osoby	 w	 Gminie	
„pan	Wójt,	Paweł	Piwko	i	pani	zastępca	
wójta	Małgorzata	Stroka,	dział	inwesty-
cyjny	 i	pozostali	pracownicy	przywitali	
mnie	 serdecznie.	 Urząd	 wydał	 mi	 się	
otwarty,	uśmiechnięty.	Poczułam	się	jak	 
w	domu”.	
	 	 	 	 	W	Gminnej	Spółce	Komunalnej	pani	
Prezes	codziennie	rano	organizuje	spo-
tkania	 działów,	 ponieważ	 „pracownicy	
muszą	 się	 do	 mnie	 przyzwyczaić	 i	 ja	
chciałbym	 ich	 poznać.	 Każdego	 dnia,	
chwilę	po	godzinie	7	ustalanym	zakres	
działań	na	dany	dzień	dla	każdego	wy-
działu.	 Są	 to	 niezbędne	 ustalenia,	 by	
front	zaplanowanych	prac	szedł	spraw-
nie”.	 	 	 	 	 	Kończąc	rozmowę,	pani	Prezes	

chciałaby	 od	 siebie	 dodać	 kilka	 słów:	
„postawiłam	 sobie	 cele	 po	 tym	 jak	 za-
poznałam	 się	 z	 charakterystyką	 pracy	 
w	Spółce.	Od	 siebie	 będę	wymagać,	 by	
było	jak	najmniej	awarii.	Na	pewno	bę-
dziemy	 starać	 się	 unikać	 strat	 wody.	 
Będę	kładła	nacisk	na	intensywną	współ-
pracę	z	Gminą	w	zakresie	modernizacji	 
i	 kompleksowej	wymiany	 infrastruktu-
ry	wodno	-	kanalizacyjnej.	Bardzo	bym	
chciała,	by	pion	 inwestycyjny	w	Spółce	
trochę	 bardziej	 rozkręcić.	 Będziemy	
przystępować	 do	 przetargów	 i	 w	 za-
miarze	 jest	wygrywanie	 ich.	 Kolejnymi	
aktywnościami	jakie	Gminna	Spółka	Ko-
munalna	 chciałaby	 podjąć	 to	 działania	
w	 zakresie	 ochrony	 środowiska.	Mamy	
w	 planie	 wyjść	 naprzeciw	 społeczeń-
stwu,	chcemy	trafiać	do	instytucji,	szkół,	
by	promować	działalność	Spółki.	Chce-
my	prowadzić	kampanie	informacyjono	
-	edukacyjną.	Chcielibyśmy	pokazać,	 że	
jesteśmy	prośrodowiskowi,	że	wprowa-
dzamy	 udogodnienia	 dla	 klientów,	 jak	
np.	e-faktury,	że	jesteśmy	otwartą	Spół-
ką	dla	każdego”.	
    
 Pani prezes Agnieszce Koperek  
i pracownikom Gminnej Spółki Ko-
munalnej życzymy, by wspólnie po-
dejmowane działania doprowadziły 
do realizacji zamierzonych celów.

  GSK

     Pani Agnieszka Koperek zosta-
ła powołana 3 sierpnia 2022 roku 
na prezesa Gminnej Spółki Ko-
munalnej w Radwanicach, a od 
4 sierpnia bieżącego roku mogła 
sprawować funkcję i podpisywać 
dokumenty swoim nazwiskiem jako  
prezes. 

Pani	Prezes	pochodzi	 z	Głogowa	w	którym	się	urodziła,	 chodziła	do	szkół	 i	mieszka.	Pani	Koperek	ukończyła	Uniwersytet	
Wrocławski		z	tytułem	magistra	na	kierunku	administracja.	Następnie	na	Uniwersytecie	Zielonogórskim	zrobiła	inżyniera	śro-
dowiska	ze	specjalności	instalacje	sanitarne.	Pani	Agnieszka	swoje	doświadczenie	zawodowe	zdobywała	pracując	początkowo	 
w	Starostwie	Powiatowym	w	Głogowie.	Prowadziła	 tam	Wydział	Administracji	Budowlanej	pełniąc	 funkcję	naczelnika.	Do	
kompetencji	pani	Koperek	należał	zakres	dotyczący	wydawania	pozwoleń	na	budowę,	rozbiórek,	zgłoszeń,	uzyskiwanie	od-
stępstw	od	przepisów	techniczno	-	budowlanych	opierających	się	o	Prawo	budowlane	 i	związane	z	 tym	akty	wykonawcze.	
Kolejnym	punktem	w	karierze	zawodowej	pani	Agnieszki	była	praca	 	w	Spółdzielni	Mieszkaniowej	Nadodrze	w	Głogowie,	
gdzie	zajmowała	się	 inwestycjami	 „z	drugiej	 strony,	ponieważ	w	powiecie	zajmowałam	się	dokumentacją	 formalną,	a	 tutaj	
przygotowaniem	inwestycji	od	strony	wykonawcy”.
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SPISYWANIE WODOMIERZY

 Drodzy mieszkańcy gminy Radwanice 
już od września br. pracownicy GSK Radwanice  
Sp. z o.o. wznowią odczytywanie stanu bieżącego 
wodomierzy.

Jednocześnie	informujemy,	że	pracownicy	wykonujący	obowiąz-
ki	 służbowe	 będą	 posiadać	 stosowne	 identyfikatory	 służbowe.
Szczegółowe	informacje	o	tym	kiedy	i	w	jakiej	miejscowości	bę-
dziemy	podawane	będą	na	:
-	profilu	fb	https://	www.facebook.com/gskradwanice
-	tablicach	informacyjnych	poszczególnych	sołectw

Prawidłowy odczyt wodomierzy:
Jednocześnie	przypominamy,	że	faktury	za	dostawę	wody	
i	odprowadzenie	ścieków	wystawiane	są	w	cyklu	dwumiesięcz-
nym.	Ilość	pełnych	metrów	sześciennych	zużytej	wody	jest	ozna-
czona	kolorem	czarnym,	natomiast	cyfry	w	kolorze	czerwonym	
oznaczają	wartości	dziesiętne,	setne	i	tysięczne.	
W	związku	z	powyższym	podając	wskazanie	wodomierza	należy	
podawać	wyłącznie	 cyfry	 czarne,	 oznaczające	pełne	metry	 sze-

GMINNA SPÓŁKA KOMUNALNA
TELEFON 76 831 01 83

biuro@gsk.radwanice.pl

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

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).

  GSK

  GSK

PRZEJDź NA ELEKTRONICZNą FAKTURĘ 

                                                                         I BąDź EKO RAZEM Z NAMI!
  GSK

 Teraz w GSK Radwanice Sp. z o.o. możesz 
otrzymywać dokumenty rozliczeniowe na swoją 
pocztę e-mail. Zrezygnuj z papierowej faktury.

Co zyskujesz:
-	kontrolę	nad	opłatami	–	szybka	informacja	ułatwia	kontrolę	
wydatków
-	bezpieczeństwo	–	dokumenty	są	wysyłane	tylko	na	wskazany	
przez	Ciebie	adres	e-mail
-	komfort	–	wgląd	do	wszystkich	dokumentów	w	jednym	miej-
scu
-	terminowe	otrzymywanie	faktur

Co	zyskuje	środowisko:
-	mniej	odpadów	
-	mniej	wyciętych	drzew

FAKTY:
W	 Polsce	wystawia	 się	 obecnie	 1,5	miliarda	 faktur	 papie-
rowych	rocznie.	Szacuje	się,	że	zaledwie	8-11%	rachunków	
jest	 przesyłanych	 elektronicznie.	 W	 skali	 roku	 oznacza	 to	
wycinkę	255	tysięcy	drzew,	zużycie	120	tysięcy	MWh	energii	
elektrycznej	oraz	zanieczyszczenie	ok.	6,6	miliardów	litrów	
wody,	czyli	 tyle	 ile	potrzeba	do	napełnienia	3000	basenów	

olimpijskich

Przejść na e -Fakturę możesz przesyłając oświadczenie na adres biuro@gsk.radwanice.pl.
Oświadczenie o akceptacji faktur drogą elektroniczną jest dostępne na stronie 

www.gsk.radwanice.pl 



BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

40  

OFERTy PRACY!
  GOPS

  GOK
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JOGOTERAPIA- TERAPIA ŚMIECHEM
 Rozpoczęliśmy pro-
jekt „Jogoterapia- terapia 
śmiechem” Zajęcia	 odbywa-
ją	 się	 w	 każdy	 poniedziałek	 
w	 godz.	 od	 17.00	 do	 18.00	 w	
parku	w	Radwanicach.	W	przy-
padku	 niesprzyjającej	 pogody	
zajęcia	odbywają	się	w	sali	OSP	 
w	Radwanicach,	o	czym	informu-
jemy	przed	zajęciami	na	naszym	
profilu	 na	 Facebook	 Spotkania	
cieszą	się	dużym	zainteresowa-
niem,	 zajęcia	 są	 pełne	 radości	 
i	uśmiechu.	
Środki na realizacje projektu 
pozyskano w ramach Progra-
mu Osłonowego "Wspieranie 
Jednostek Samorządu Tery-
torialnego w Tworzeniu Sys-
temu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie" 2022.

  GOPS

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 W dniach 10-12 sierpnia  Gmin-
ny Ośrodek Kultury zorganizował dla  
20 osobowej grupy dzieci z  naszej gmi-
ny  wycieczkę do Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej i Krajoznawstwa ,, SALAMANDRA”  
w Myśliborzu, gdzie uczestniczyliśmy  
w ,,Letniej Akademii Przyrody” współfina-
sowanej z działalności edukacyjnej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu reali-
zowanej przez Dolnośląski Zespół Parków 
Krajobrazowych. Przez	 trzy	 dni	 nasze	 dzieciaki	
brały	 udział	w	 	wielu	warsztatach	 edukacyjnych	min:	
poznawały	 zwierzęta	 zamieszkujące	 Wąwóz	 Myśli-
borski,	 budowę	 wulkanu,	 robiły	 własnoręcznie	 torby	 
i	mydełka.	Dzieci	uczestniczyły	również	w	grach	tereno-
wych,	gdzie	poznawały	różnego	rodzaju	gatunki	drzew	
i	 roślin.	 Poza	warsztatami	 był	 też	 naturalnie	 	 czas	 na	
wspólne	zabawy,	wyścigi	 i	quizy.	Nie	obyło	się	też	bez	
dyskoteki,	 na	 której	 	 dzieci	 prezentowały	 swój	 talent	
taneczny.	Dla	niektórych	młodych	mieszkańców	naszej	
gminy	był	to	szczególnie	emocjonujący	czas,	ponieważ	
po	raz	pierwszy		wyjechały	bez	rodziców	a	te	trzy	dni	
pokazały,	że	radzą	sobie	wyśmienicie.	

WYCIECZKA Z GOK- IEM 
DO MYŚLIBORZA
  GOK
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„WYHAMUJ W PORĘ”- SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE

	 27	lipca	2022	r.	odbyło	się	spotkanie	o	tematyce	
profilaktycznej	pod	nazwa	„Wyhamuj	w	porę”	odbyło	się	
ono	w	przyjaznej	i	życzliwej	atmosferze.	Towarzyszył	nam	
dzielnicowy	KPP	w	Polkowicach	sierżant	sztabowy	Adam	
Kasperski,	 który	 przedstawił	 konsekwencje	 nadmierne-
go	nadużywania	alkoholu	oraz	sankcje	karne.	 Instruktor	
ds.	uzależnień	pani	Magda	opowiedziała	o	tym,	czym	jest	
uzależnienie,	jak	używki	działają	na	organizm	człowieka,	
zwłaszcza	organizm	młodego	człowieka	natomiast	prze-
wodnicząca	 GKRPA	 wskazała	 miejsca,	 w	 których	 osoby	
uzależnione	mogą	uzyskać	pomoc	oraz	działające	na	 te-
renie	 gminy	 Radwanice	 zespoły	 ds.	 uzależnień.	 Podczas	
spotkania	został	nagrodzony	Karol Fiodorec- zwycięzca 
konkursu plastyczno-fotograficznego pt. „Czas wol-
ny… bezpieczny czas” 

  GOPS

SPOTKANIE Z SENIORAMI
  GOPS

			W	dniu	10	sierpnia	2022	r.	odbyło	się	pierwsze	 
z	 cyklu	 spotkań	 terapeuty	 pana	 Zdzisława	 Ząbek	 
z	seniorami	z	terenu	naszej	gminy.	Spotkania	będą	
poświęcone	 sprawom	 bliskim	 sercu	 naszych	 se-
niorów.	Czas	bycia	seniorem	może	bowiem	stać	się	
okazją	 do	odkrywania,	 jak	możemy	 lepiej	 kochać	
siebie-	 jak	możemy	 lepiej	kochać,	 jak	pełniej	mo-
żemy	przeżyć	swoje	życie.	Prelekcja	na	temat	bli-
skości	 fizycznej	 i	 emocjonalnej	 w	 późnym	wieku	
dorosłości	zgromadziło	około	70	seniorów,	był	to	
czas	pełen	uśmiechu,	wymiany	doświadczeń,	a	tak-
że	pełniło	funkcję	informacyjną.	Kolejne	spotkanie	
zaplanowane	zostało	na	listopad.	

#WARTOPOMAGAĆ Piękna Inicjatywna 
Koła Gospodyń Wiejskich 

  Paulina	Banaszak

    Koło Gospodyń Wiejskich  
w Radwanicach „Czerwone 
Korale” zorganizowało od 23 
sierpnia do 30 sierpnia br. akcję  
pn. „Skok w Nowy Szkolny Rok”, 
która polegała na zgromadze-
niu jak największej ilości arty-
kułów szkolnych. 
Te	zaś	zostały	przekazane	dla	najbardziej	
potrzebujących	 rodzin	w	 naszej	 gminie.	
Chętnych	do	pomocy	nie	brakowało	dzię-
ki	czemu	udało	się	uzbierać	wiele	mate-
riałów.	Na	twarzach	wielu	dzieci	zawitał	

uśmiech	i	radość,	które	z	pewnością	po-
mogły	wkroczyć	w	 ten	 nowy	 rok	 szkol-
ny	 w	 szczęśliwej	 atmosferze.	 Do akcji 
włączyło się również Stowarzyszenie 
Pomagamy Razem oraz inne organiza-
cje z naszej Gminy, sklep Hydromont  
i Gops.
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    Dodatek węglowy to wsparcie w wysokości 
3000 zł dla gospodarstw domowych, których 
głównym źródłem ogrzewania jest kocił na pali-
wo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglo-
wa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane 
paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dla kogo dodatek węglowy?
Dodatek	węglowy	przeznaczony	jest	dla	gospodarstw	domo-
wych,	w	których	głównym	źródłem	ogrzewania	jest	węgiel.
1.	Dodatek	węglowy	przysługuje	 tym,	którzy	węgiel	 spalają	
w	kotle,	kominku,	kozie,	ogrzewaczu	powietrza,	 trzonie	ku-
chennym,	piecokuchni,	kuchni	węglowej	lub	piecu	kaflowym.	
Urządzenia	te	muszą	być	zasilane	węglem	kamiennym,	bry-
kietem	 lub	 pelletem	 zawierającymi	 co	 najmniej	 85%	węgla	
kamiennego.
2.	Nie	ma	kryterium	dochodowego.
3.	Dodatek	węglowy	powiązany	jest	z	gospodarstwem	domo-
wym.	W	przypadku	złożenia	wniosku	przez	więcej	niż	jedne-
go	członka	gospodarstwa,	przyznawany	będzie	pierwszemu	 
z	wnioskodawców.
4.	Dodatek	węglowy	nie	przysługuje	osobie	w	gospodarstwie		
domowym,	 na	 potrzeby	 którego	 zostało	 zakupione	 paliwo	
stałe,	po	cenie	 i	od	przedsiębiorcy	po	cenie	nie	wyższej	niż	
996,60	brutto	za	tonę.

Gdzie składać wnioski?
W	Gminie	Radwanice	wnioski	do	30	listopada	2022	r.	przyj-
muje	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	w	Radwanicach.	
Wnioski	można	składać	osobiście	lub	za	pomocą	środków	ko-
munikacji	elektronicznej.

Adres: ul. Przemysłowa 7A 59-160 Radwanice
Tel. 76 759 20 41

W	przypadku	złożenia	wniosku	za	pomocą	 środków	komu-
nikacji	elektronicznej	wniosek	ten	opatruje	się	kwalifikowa-
nym	podpisem	elektronicznym	lub	uwierzytelnia	z	wykorzy-
staniem	profilu	zaufanego.

Wnioski	złożone	po	dniu	30	listopada	2022	r.	pozostawia	się	
bez	rozpatrzenia.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis 
lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków.

Informacje	 przedstawione	 we	 wniosku	 o	 wypłatę	 dodatku	
węglowego	 składa	 się	pod	 rygorem	odpowiedzialności	 kar-
nej	za	składanie	fałszywych	oświadczeń	–	zgodnie	z	art.	3	ust.	
4	ustawy	z	dnia	5	sierpnia	2022	r.	o	dodatku	węglowym	(Dz.	
U.	poz.	1692)

WAŻNE!!!
Wnioski złożone po dniu

 30 listopada 2022 r. 
pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek węglowy

3 tys. zł.
dla gospodarstw
domowych 
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UCZENNICA ZSP W RADWANICACH HANIA KAŁUŻKA

 SZLAKIEM OSTREJ BRAMY

  ZSP		w	Radwanicach	

 Laureatka Dolnoślą-
skiego Konkursu Poetyckie-
go „W podziękowaniu za be-
atyfikację Ks. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego” – Hanna Ka-
łużka wraz z opiekunem pa-
nią Renatą Kałużką  w dniach  
5 – 10.07.2022 r. uczestni-
czyła w wyjeździe na Litwę 
– „Szlakiem Ostrej Bramy” 
zorganizowanym przez Sto-
warzyszenie Odra – Niemen 
z Wrocławia. Wzięło w nim 
udział 12 uczniów ze szkół dol-
nośląskich.
W	czasie	sześciodniowego	wyjazdu	lau-
reaci	 wraz	 opiekunami	 w	 Rudnikach	
na	wileńszczyźnie	spotkali	się	z	p.	Kry-
styną	 Sławińską,	 Polką	mieszkającą	 na	
Litwie,	 promującą	 miejsca	 patriotycz-
ne	 i	 samą	 Puszczę	 Rudnicką.	 Usłyszeli	
od	 niej	 wspaniałe,	 lokalne	 opowieści	 
o	okolicy	 i	Puszczy	Rudnickiej,	 a	 także	
historię	 herbu	 dla	 Białej	 Waki.	 Dwu-
krotnie	 spotkali	 się	 z	 harcerzami	 pol-
skimi	 z	 Obwodu	 Solecznikowskiego,	
uczestniczyli	 w	 obchodach	 Operacji	
Ostra	 Brama,	 upamiętnili	 miejsca	 pa-
mięci,	 spotkali	 się	 kombatantami	 AK	
obszaru	 wileńskiego.	 Zwiedzili	 także	
Dom	 Polski	 w	 Wilnie,	 Ostrą	 Bramę,	
samo	 Wilno	 pod	 kątem	 jego	 polskich	
śladów	kulturowych,	m.	in.	domy,	gdzie	

mieszkali	 Adam	 Mickiewicz	 i	 Juliusz	
Słowacki,	 spotkali	 się	z	uczniami	szkół	 
z	Rejonu	Solecznikowskiego	oraz	odwie-
dzili	najstarszą,	102-letnią	Polkę	miesz-
kającą	 na	 Litwie	 –	 panią	 Reginę	Wier-
cińską,	 która	 opowiedziała	 im	 piękną,	
ale	 jakże	 tragiczną	 historię	 swojej	 ro-
dziny.	Odwiedzili	 także	Samorząd	Mia-
sta	 Wilna,	 po	 którym	 przewodnikiem	
była	pani	poseł	Renata	Cytacka,	a	w	sali	
obrad	urzędu	wileńskiego	uczestniczyli	 
w	 spotkaniu	 z	 dyrektorami	 polskich	
szkół.	 Pięknym	 miejscem	 okazało	 się	
także	 Wzgórze	 Trzech	 Krzyży.	 Przed-
stawiciele	naszej	grupy	udzielili	wywia-
du	 TVP	Wilno,	 odwiedzili	 dwie	 szkoły	
polskie	 i	 złożyli	 kwiaty	 oraz	 zapalili	
znicze	na	Cmentarzu	na	Rossie	w	Wil-
nie,	uczestniczyli	w	Biegu	Tropem	Wy-
klętych	 Maksa	 i	 Aldony	 5.	 Wileńskiej	
Brygady	AK	w	 Puszczy	 Rudnickiej,	 zo-
baczyli	Niemen	oraz	grykę,	którą	Adam	
Mickiewicz	 opisał	 w	 Inwokacji	 „Pana	
Tadeusza”,	 próbowali	 tradycyjnych	 po-
traw	 litewskich.	 Mieli	 okazję	 poznać	
pana	 Krzysztofa	 Olechnowicza	 -	 syna	
ostatniego	kombatanta	AK	w	Wilnie	płk.	
Antoniego	Olechnowicza	ps.	Pohorecki,	
który	 wraz	 z	 nami	 przebył	 cały	 szlak	
Ostrej	 Bramy.	 Stowarzyszenie	 Odra	 –	
Niemen,	z	p.	Prezes	Iloną	Gosiewską	na	
czele,	które	było	organizatorem	i	funda-
torem	 wyjazdu,	 zorganizowało	 wspa-
niałą,	 żywą	 lekcję	 historii.	 Młodzież	
była	 poruszona	 losami	 Polaków	 na	
Wschodzie,	historią	Polski,	którą	do	tej	

pory	znała	tylko	z	podręczników	szkol-
nych.	W	czasie	spotkań	z	najstarszą	Po-
lką	na	Litwie	i	kombatantami	polało	się	
wiele	łez	wzruszenia	wśród	młodych	lu-
dzi.	Wyjazd	ten	z	pewnością	na	zawsze	
zapadnie	 w	 pamięć	 wszystkim	 uczest-
nikom	 i	 rozpali	 ich	serca	do	włączania	
się	w	akcje	charytatywne	organizowane	
przez	Stowarzyszenie	Odra-Niemen,	bo	
przecież
„Tyle	wart	 jest	nasz	rok,	 ile	zdołaliśmy	
przezwyciężyć	w	sobie	niechęci,	ile	zdo-
łaliśmy	przełamać	ludzkiej	złości	i	gnie-
wu.	Tyle	wart	jest	nasz	rok,	ile	ludziom	
zdołaliśmy	 zaoszczędzić	 smutku,	 cier-
pień,	przeciwności.	Tyle	wart	 jest	nasz	
rok,	ile	zdołaliśmy	okazać	ludziom	ser-
ca,	bliskości,	współczucia,	dobroci	i	po-
ciechy.	Tyle	wart	 jest	nasz	rok,	 ile	zdo-
łaliśmy	zapłacić	dobrem	za	wyrządzane	
nam	 zło”.	 Mamy	 nadzieję,	 że	 te	 słowa	
wypowiedziane	 przez	 bł.	 Kardynała	
Stefana	 Wyszyńskiego	 już	 na	 zawsze	
pozostaną	 życiowym	 drogowskazem	
dla	 uczestników	wycieczki	 i	 będą	mo-
torem	 do	 działania	 na	 rzecz	 Polaków,	
którzy	 nigdy	 nie	 powrócili	 do	 swojej	
Ojczyzny,	ale	z	ogromnym	uporem,			de-
terminacją	 i	miłością	do	kraju	krzewią	
polską	 kulturę,	 język	 i	 tradycję	 wśród	
kolejnych	pokoleń	Polaków	na	Litwie.
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UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE 
W JAKUBOWIE 
  Paulina	Banaszak

 Tegoroczny odpust w Jakubowie był wyjątko-
wy, gdyż Sanktuarium św. Jakuba Starszego obchodziło  
15 lecie. Jest to pierwsze w Polsce Sanktuarium pod tym 
wezwaniem. 
Główne	 uroczystości	 odpustowe	
odbyły	się	24	lipca,	a	przewodniczył	
im	bp	Paweł	Socha.	Podczas	celebro-
wania	Mszy	Świętej	poświęcone	zo-
stały	 figura	Matki	Bożej	Fatimskiej,	
korona	oraz	różaniec,	które	nałożo-
ne	zostały	na	figurę	przez	kustosza	
sanktuarium	 ks.	 kan.	 Stanisława	
Czerwińskiego.	 Na	 uroczystości	
uczestniczyło	 wielu	 zaproszonych	
gości	i	pielgrzymów,	którzy	pokona-

li	nawet	1200	kilometrów	na	rowe-
rze.		Dzień	Wcześniej	-23	lipca	miała	
miejsce	również	Msza	Święta,	której	
przewodniczył	m	in.	bp	prof.	dr	hab.		
Henryk	 Wejman	 ze	 Szczecina.	 Na-
stępnie	odbył	się	Koncert	Jakubowy	
„Uwielbienie	Pana	Boga”,	wykonany	
przez	 chór	 gospel	 Space	 of	 Grace	 
z	 Głogowa,	 a	 po	 	 koncercie	 odbyła	
się	Biesiada	Jakubowa.

„Dziękujmy Panu Bogu za wszelkie dary, łaski, którymi nas 
obdarza przez stawiennictwo św. Jakuba" 

	ks.	kan.	Stanisław	Czerwiński	Kustosz	parafii	św.	Jakuba.	

DOFINANSOWANIE DLA PARAFII RZYMSKO-
kaTOLICKIEJ PW ŚW JAKUBA W JAKUBOWIE 

  Paulina	Banaszak

Miło nam poinformować, że Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego , w ramach budżetu na 2022 rok udzielił Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba w Jakubowie dotacji w wyso-

kości 175 000,00 zł przeznaczonej na pokrycie zadania 
pn. Jakubów, kościół pw. św Jakuba (XIV w., XVII w.): remont 
elewacji kościoła - etap III. Dofinansowanie to jest realizowane 
w ramach programu Ochrona zabytków. 

OWADY 
BłONKOSKRZYDłE

  Aleksandra	Łuczyńska

OSA PSZCZOłA

SZERSZEŃ TRZMIEL

 W okresie letnim nasila się 
obecność owadów błonkoskrzydłych. 
Pszczoły, osy, trzmiele czy szerszenie 
pojawiają się wraz z pierwszymi ocie-
pleniami i towarzyszą nam aż do późnej 
jesieni. 
Jednostki	z	naszej	Gminy	odnotowują	coraz	
więcej wezwań do	interwencji	związa-
nych	z	usuwaniem	gniazd	i	rojów	tych	owa-
dów.	 Przypominamy,	 że	 strażacy	 usuwają	
gniazda	z	miejsc	w	których	mogą	one	stwo-
rzyć	bezpośrednie	zagrożenie	dla	życia.	W	
szczególności	 dotyczy	 to	 obecności	 grup	
dzieci	 lub	 osób	 o	 ograniczonej	 zdolności	
poruszania	 się.	 W	 przeciwnym	 wypadku	
działania	 strażaków	 będą	 ograniczały	 się	
do	 ogrodzenia	 niebezpiecznego	 miejsca,	
ewakuacji	osób	znajdujących	się	w	pobliżu	
oraz	przekazania	miejsca	zdarzenia	właści-
cielowi	 lub	 zarządcy	 terenu,	 z	 zaleceniem	
likwidacji	zagrożenia	przez	 firmę	specjali-
zującą	się	w	usuwaniu	gniazd	oraz	owadów	
błonkoskrzydłych.
Co należy zrobić, gdy natkniemy się na 
gniazdo albo rój?
Należy	powoli,	nie	wykonując	gwałtownych	
ruchów,	odejść	najlepiej	w	ciemne	miejsce.	
W	przypadku	ataku	osłonić	głowę	 i	 twarz	
rękami	 lub	 ubraniem.	 Nie	 wolno	 opędzać	
się	rękami	od	owadów.	W	przypadku	chę-
ci	usunięcia	gniazda,	nie	należy	robić	tego	
samodzielnie.	 Pamiętajmy,	 że	 spryskanie	
owadów	 wodą,	 środkiem	 owadobójczym,	
może	 spowodować	 nasilenie	 się	 agresji	
wśród	owadów.
A co jeżeli zostaliśmy użądleni?
Należy	osobę	użądloną	położyć	w	zacienio-
nym	miejscu.	Jeżeli	żądło	zostało	w	skórze,	
trzeba	je	powoli	wyciągnąć	pęsetą	lub	pal-
cami	(uważając,	aby	jad	nie	przedostał	się	
na	nasze	ciało).	Dobrze	jest	odkazić	i	schło-
dzić	miejsce	użądlenia.	Możemy	takiej	oso-
bie	podać	do	wypicia	rozpuszczone	wapno.	 
W	 przypadku	 reakcji	 na	 użądlenie	 należy	
wezwać	pogotowie	ratunkowe.
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 20 sierpnia 2022 roku odbyły się Dożyn-
ki Gminy Radwanice.  Sobotnie  świętowanie 
rozpoczęło się od uroczystej Mszy Św. w Koście-
le pw. Niepokalanego Serca NMP, odprawianej 
przez Księdza Kanonika Jana Szulima przy kon-
celebracji Księdza Kanonika Stanisława Czer-
wińskiego.

	Podczas	mszy	św.	 	przez	delegatów	sołectw	zostały	złożone	
dary	w	postaci:
1.	Owoców	–przez		Sołectwo	Strogoborzyce.
2.	Wina-	przez	Sołectwo	Jakubów	wspólne	z	Drożowem
3.	Kwiatów –		przez	Sołectwo	Buczyna
4. Miodu –	przez	Sołectwo	Nowy	Dwór
5.	Wina, wodo i hostii eucharystycznej –	przez	dzieci	z	te-
renu	Gminy	Radwanice	Krzysia	Dąbrowskiego,	 Julię	Kubicką	
oraz	Nikolę	Guszała.
	 Tradycyjnie	 już	 za	 czytania	 podczas	mszy	 odpowie-
dzialny	był	Pan	Roman	Kawałko	–	Sołtys	Sołectwa	Radwanice.	
Rola	starostów	dożynek	przypadła	w	udziale	Państwu	Natalii	 
i	Przemysławowi	Tryler.	
Po	 uroczystościach	 kościelnych	 	 przy	 akompaniamencie	 or-
kiestry	 dętej	 Zakładów	 Górniczych	 Polkowice-Sieroszowice	
pod	batuta	kapelmistrza	Pana	Romana	Bety,	barwny	korowód	
dożynkowy	na	czele	z	Pocztami	Sztandarowymi	Druhów	OSP	 
	 i	 Górników	 z	 przeszedł	 w	 stronę	 parku,	 miejsca	 Dożynek	
Gminnych.	 Po	 uroczystym	 odśpiewaniu	 hymnu	 narodowego	
przyszedł	 czas	 na	 dożynkowy	 ceremoniał	 z	 towarzyszeniem	
pieśni	w	wykonaniu	Zespołu	„Podolanki”	z	Nowej	Wsi	Lubiń-
skiej.		
	 W	 bogatym	 programie	 artystycznym	 nie	 zabrakło	
występów	 Zespołu	 Wokalno-Tanecznego	 „Frajda”	 działają-
cego	przy	GOK	w	Radwanicach	 jak	 i	zaproszonych	Zespołów	
:	 „Magii	 Folkloru”,	 „Biesiady	 Show”,	 ZA-NO-ZA	 oraz	 gwiazdy	
wieczoru	Long&Junior.	 	Dyskotekę	pod	chmurką	mimo	desz-
czu	do	późnych	godzin	nocnych	poprowadził	DJ	Mateusz	Żyta.	
Uczestnicy	imprezy	mogli	zajadać	się	wyrobami	serwowanymi	
na	 stoiskach	 lokalnych	 stowarzyszeń	 i	 sołectw.	Nie	 zabrakło	
też	dmuchanego	placu	zabaw	dla	najmłodszych.	Podczas	do-
żynek	 rozstrzygnięto	 również	 konkursy	 na	 najsmaczniejsze	
ciasto	dożynkowe	i	nalewkę.	Odbył	się	również	konkurs	pla-
styczny	pn	„Dożynki	to	Rodzina”	
Wójt	Gminy	Radwanice	Pan	Paweł	Piwko	wspólnie	z	Przewod-
niczącą	Rady	Gminy	Radwanice	Panią	Ewą	Flak	wręczyli	rów-
nież	nagrody	laureatom	Towarzyskiej	Ligi	Tenisowej.

Tegoroczne	dożynki	mimo	kapryśnej	pogody	uważamy	za	nie-
zwykle	 piękne	 i	 udane,	 a	 to	wszystko	 dzięki	 tak	 licznej	 obec-
ności	 Państwa,	 mieszkańcom	 Gminy	 Radwanice.	 Dziękujemy	
również	za	obecność	w	tym	wyjątkowym	dla	naszej	gminy	dniu,	
zaproszonym	gościom:
-	Panu	Krzysztofowi	Kubów-	Szefowi	gabinetu	politycznego	Pre-
zesa	Rady	Ministrów
-	Pani	Dorocie	Czudowskiej	-	Senator	RP,	
-	Pani	Ewie	Szymańskiej	-Peseł	RP,
-	Panu	Pawłowi	Kura	-	Radnemu	Sejmiku	Województwa	Dolno-
śląskiego	,
-	Panu	Pawłowi	Wechta	–	pełnomocnikowi	Zarządu	WFOŚiGW,
-	Panu	Kamilowi	Ciupak	-	Staroście	Powiatu	Polkowickiemu,
-	Panu	Mariuszowi	Sałata	–	zastępcy	Komendanta	Powiatowego	
PSP	Polkowice,
-	Panu	Lesławowi	Golba	–	Wójtowi	Gminy	Jerzmanowa,
-	Panu	Jackowi	Szwagrzyk	-		Wójtowi	Gminy	Gaworzyce,
-	Pani	Izabeli	Jokiel	–	radnej	Powiatu	Polkowickiego,
-	Pani	Małgorzacie	Stroka	-	Zastępcy	Wójta	Gminy	Radwanice,
-	Pani	Agacie	Małachowskiej	–	Skarbnik	Urzędu	Gminy	Radwa-
nice,
-	Panu	Krystianowi		Malinowskiemu	–	Prezesowi	Zarządu	oddz.	
Powiatowego	Związku	OSP	RP	w	Polkowicach,
-	Pani	Agnieszce	Koperek	-	Prezes	Gminnej	Spółki	Komunalnej	
w	Radwanicach,
-	Pani	Arlecie	Wojcińskiej-	Dyrektor	Centrum	Usług	wspólnych	
w	Radwanicach,	
-	Pani	Katarzynie	Burzyńskiej	–	Dyrektor	Biblioteki	Publicznej	
w	Radwanicach,
-	Pani	Emilii	Zagórniak	–	Kierownik	GOPS	w	Radwanicach,



47  

BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

	 Dnia	 4	września	w	 Gro-
dowcu	 odbyły	 się	 Dozynki	 Po-
wiatowe.	 Wieniec	 reprezento-
wany	 przez	 Gminę	 Radwanice,	
którego	 wykonawcą	 było	 So-
łectwo	 Nowy	 Dwór	 otrzymało	
PIERWSZE	Miejsce!	Tym	samym		
Gmina	 Radwanice	 będzie	 miała	
zaszczyt	 reprezentować	 Powiat	
Polkowicki	podczas	Dożynek	Wo-
jewódzkich	w	Udaninie.		Wieniec	
jest	w	kształcie	korony,	która	jest	
uhonorowaniem	 tegorocznych	
zbiorów.	Pomysłodawczynią	była	
Pani	Wioletta	Cirka,	która	wyko-
nała	 wieniec	 przy	 pomocy	 Pana	
Jerzego	 Cirka	 oraz	 Pani	 Anny	
Chodak.	Cały	proces	jego		tworze-
nia	 	był	niezwykle	pracochłonny	
i	 trwał	 kilka	 miesięcy.	 Jesteśmy	
bardzo	dumni	z	naszej	reprezen-
tacji!	

  Paulina	Banaszak

-	Pani	Ewie	Flak	 –	przewodniczącej	Rady	Gminy	Radwanice	
oraz	przybyłym	Radnym:	Pani	Magdalenie	Szymańskiej,	Pani	
Karolinie	Żyta,	 Pani	Marzenie	Wojciechowskiej	 ze	 Stręgobo-
rzyc,	Pani	Dominice	Szkudło,	Pani	Sylwii	Sawickiej,	Pani	Edy-
cie	Żurowskiej,	Panu	Janowi	Różyckiemu,	Panu	Henrykowi	Te-
sarskiemu,	Panu	Adamowi	Niedośpiał,	Panu	Józefowi	Olejnik,	
-	 Pani	 Marcie	 Moskwa	 –	 Reprezentującej	 Stowarzyszenie	
Wzgórza	Dalkowskie
-		Panu	Marianowi	Kobzda	–	Prezesowi	Stowarzyszenia	Klubu	
Seniora	„OPTYMIŚCI’	w	Radwanicach,	
Szczególnie	serdecznie	dziękujemy	:
-	pracownikom	Gminnej	Spółki	Komunalnej	w	Radwanicach,	
za	nieoceniona	pomoc	przy	organizacji	Dożynek,
-	druhom	OSP	w	Radwanicach	za	sprawne	zabezpieczenie	im-
prezy,
-	wolontariuszom	TPD	za	pomoc	przy	dekoracji	placu	dożyn-

kowego	i	przygotowaniu	świnek	dożynkowych,
-	Pani	Mieczysławie	Bylińskiej	za	pomoc	przy	deko-
racji	witacza	dożynkowego	w	Buczynie,
-	 Państwu	 Grażynie	 i	 Adamowi	 Kaliszewskim	 za	 użyczenie	
kwiatów	do	dekoracji	sceny,
-	Pracownikom	Urzędu	Gminy	w	Radwanicach	oraz	Gminnego	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Radwanicach	za	piękną	deko-
rację	trasy	korowodu	dożynkowego,
-	panu	 Józefowi	Macherze	 za	 tradycyjne	poprowadzenie	ko-
rowodu.
-	Państwu	Wajchert,	Łaszewskim	i	Tryler	za	użyczenie	balo-
tów	i	snopków,	które	wykorzystane	zostały	do	stworzenia	de-
koracji	dożynkowych	

WIELKA WYGRANA 
PODCZAS DOŻYNEK POWIATOWYCH !
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TPD W RADWANICACH- 50 LAT ISTNIENIA!
  TPD

         Towarzystwo Przyjaciół Dzieci istnieje w gminie 
Radwanice od 1972 r.  Powstało wówczas Koło przy Szko-
le Podstawowej w Radwanicach.    Obecnie Oddział Gmin-
ny TPD składa się z czterech kół: przy klasach I-III SP  
w Radwanicach, przy klasach IV-VIII SP w Radwanicach, 
przy Przedszkolu Publicznym w Radwanicach oraz przy 
SP w Buczynie.
									W	TPD	zrzesza	obecnie	128	członków.		Oprócz	codziennej	
pracy	 polegającej	 na	 doraźnej	 pomocy	 dzieciom	 i	 ich	 rodzi-
nom	podejmujemy	szereg	różnorodnych	działań.	Są	to	między	
innymi	Bieg	ku	Pamięci	 Jna	Pawła	 II,	 liczne	akcje	 i	bale	 cha-
rytatywne,	 kiermasze,	 koncerty	 i	 zbiórki.	 Przez	wiele	 lat	 or-
ganizowaliśmy	dla	 naszych	podopiecznych	pomoc	w	postaci	
paczek	żywnościowych	z	programu	PEAD.		Kilka	razy	w	roku	
udawaliśmy	 się	 do	 Banku	 Żywności	 w	 Jaworze	 po	 artykuły	
żywnościowe.
Dzieci	 z	 naszych	 szkół	 biorą	 udział	w	 konkursach	 organizo-
wanych	przez	 Legnickie	TPD	 :	 „Moja	mała	 ojczyzna”,	 „Żyjmy	
zdrowo	i	bezpiecznie”,	„Chrońmy	przyrodę	ojczystą”,	„Najpięk-
niejsza	Szopka	Bożonarodzeniowa”	i	„Stroik	świąteczny”	oraz	
w	ogłaszanych	przez	 zaprzyjaźnione	Koła	Przyjaciół	Dzieci	 :	
„Ja	i	moja	rodzina”,	„Bocian	–	niezwykły	ptak	i	jego	świat”.	Or-
ganizujemy	również	konkursy	plastyczne	przy	okazji	Biegu	ku	
Pamięci	św.	Jana	Pawła	II.
	W	2009	roku	nasi	podopieczni,	dzięki	wsparciu	finansowemu	
UG	w	Radwanicach,	mogli	wziąć	udział	w	VII	Legnickiej	Para-
olimpiadzie.	Za	aktywny	udział	w	 tej	 imprezie	otrzymaliśmy	
nagrodę	posła	Janusza	Mikulicza.
Bierzemy	udział	w	Konkursie	na	Najaktywniejsze	Koło	Przy-
jaciół	 Dzieci,	 gdzie	 nasze	 Koła	 plasują	 się	 wysoko.	 Jesteśmy	
doceniani	przez	lokalne	władze.	Koło	TPD	przy	SP	w	Radwa-
nicach	otrzymało	Nagrodę	Wójta	Gminy	Radwanice,	natomiast	
Oddział	Gminny	TPD	w	Radwanicach	–Nagrodę	Starosty	Po-
lkowickiego.	Gmina	Radwanice	otrzymała	tytuł	„Gmina	Przy-
jazna	Dzieciom”.

W	2014	r.	nasz	Oddział	był	współorganizatorem	regionalnych	
obchodów	95-lecia	TPD	w	Polsce.	Podczas	tej	uroczystości	za-
służeni	działacze	 i	 przyjaciele	TPD	odebrali	 od	prezesa	TPD	 
w	Legnicy,	Kazimierza	Pleśniaka,	odznaczenia	i	wyróżnienia.
W	 kilku	 ostatnich	 latach	 duży	 nacisk	 kładziemy	 na	 rozwój	
wolontariatu.	Powołano		w	szkołach	Kluby	Wolontariatu.	Naj-
aktywniejsi	wolontariusze	każdego	roku	otrzymują	statuetki	
„Serce	za	Serce”.	Nasi	działacze	otrzymali	również	szereg	od-
znaczeń	i	wyróżnień.

  TPD
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„DZIECIOM – UŚMIECH, ŚWIATU – POKÓJ”
  TPD

 W 2022 roku obchodzimy Jubileusz 50-lecia TPD  
w gminie Radwanice. Z tej okazji zostanie podjętych sze-
reg działań. Na ten cel pozyskaliśmy środki z Programu 
„Działaj Lokalnie”. Dzięki temu zrealizujemy projekt 
„Dzieciom – Uśmiech, Światu – Pokój”. Celem projektu 
jest również uświadomienie jego uczestnikom, jak waż-
ne jest przestrzeganie praw dziecka oraz jak fundamen-
talną wartością jest pokój na świecie. Dlatego działania 
projektowe uwzględniają obecna sytuację za wschod-
nią granicą i zamierzamy włączyć w nie naszych gości  
z Ukrainy.
W	ramach	projektu	planowane	są	następujące	działania:
1.	 Gromadzenie	 materiałów	 do	 publikacji	 'Historia	 TPD	 
w	gminie	Radwanice"W	realizację	 tego	działania	 zaangażo-
wani	będą	członkowie	TPD.
2.	Napisanie	i	wydanie	publikacji.	Opracowaniem	krótkiej	hi-
storii	TPD	w	gminie	Radwanice	zajmą	się	członkowie	Oddzia-
łu	Gminnego	TPD.	Materiały	zostaną	przekazane	do	drukarni.
3.	 Organizacja	 konkursów	 plastycznego	 i	 literackiego.																																																																		
Zostaną	ogłoszone	konkursy	o	 zasięgu	powiatowym	„Świat	
moich	marzeń”	inspirowane	słowami	Janusza	Korczaka:	„Nie	
wolno	zostawiać	świata	takim,	jakim	jest.”.	Do	udziału	w	kon-
kursach	zaprosimy	również	naszych	gości	z	Ukrainy.
4.	 Organizacja	 wystawy	 pokonkursowej.	 Prace	 wykonane	

podczas	 konkursów	będą	wykorzystane	do	organizacji	wy-
stawy,	 która	 zostanie	 zaprezentowana	 podczas	 Jubileuszo-
wego	 Koncertu.	 Kilka	 prac	 zostanie	 wylicytowanych,	 a	 do-
chód	przekażemy	na	pomoc	Ukrainie.
5.	Organizacja	jesiennych	warsztatów	"My	dla	Ukrainy"
Do	udziału	w	warsztatach	 zaprosimy	wolontariuszy,	 człon-
ków	Klubu	Seniora	oraz	naszych	gości	z	Ukrainy.	Przedmio-
ty	wykonane	w	ramach	warsztatów	zostaną	wystawione	na	
kiermaszu	podczas	Koncertu,	a	środki	ze	sprzedaży	przeka-
żemy	na	pomoc	Ukrainie.
6.	Organizacja	Koncertu	Jubileuszowego	"Dzieciom	Uśmiech	
-	Światu	Pokój".

Udział	w	Koncercie	będzie	mógł	wziąć	każdy.	Zaproszenia	in-
dywidualne	skierujemy	do	byłych	i	obecnych	członków	TPD	
oraz	 do	 zaprzyjaźnionych	 firm.	 Koncert	 będzie	 okazją	 do	
przyznania	odznaczeń.	Na	scenie	wystąpią	dzieci,	młodzież 
	 i	dorośli,	w	tym	również	uchodźcy	z	Ukrainy.	Podczas	kon-
certu	będzie	działała	kawiarenka	z	wypiekami	przygotowa-
nymi	przez	panie	z	Ukrainy	oraz	kiermasz	charytatywny.	Na-
szym	honorowym	gościem	będzie	p.	Marek	Michalak.
7.	Nadanie	 imienia	 Janusza	Korczaka	alejce	w	radwanickim	
parku.
To	 działanie	 zostanie	 zrealizowane	we	współpracy	 z	 Urzę-
dem	Gminy	Radwanice.

        XIII  BIEG KU PAMIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II JUŻ 15 PAŹDZIERNIKA
  TPD
    „Bieg ku Pamięci św. Jana Pawła II’ jest wydarzeniem 
sportowo-rekreacyjnym. W tym roku odbędzie się po 
raz trzynasty. Początkowo jego głównym organizatorem 
był Parafialny Zespól Caritas przy parafii św. Michała Ar-
chanioła w Łagoszowie Wielkim, a Oddział Gminny TPD  
w Radwanicach wspierał to przedsięwzięcie. Gdy główny 
organizator zrezygnował z przygotowania tej imprezy, 
Zarząd Oddziału TPD w Radwanicach podjął w 2012 r. 
decyzję o kontynuacji tego działania. Współorganizato-
rem tegorocznego biegu będzie Klub Sportowy ZG Run.  

Główny		cel		wydarzenia	to	uczczenie	rocznicy wyboru Ka-
rola Wojtyły  na papieża	oraz	propagowanie	idei	aktywnego	
wypoczynku,	która	była	tak	bliska	papieżowi-Polakow.	Ulica	
Jana	Pawła	II	oraz	Obelisk	poświęcony	temu	wielkiemu	Pola-
kowi	znajdują	się	na	Osiedlu	Leśnym	w	Radwanicach.	Tutaj	
osiedliło	się	wielu	nowych	mieszkańców,	którzy	nie	zawsze	
czują	więź	 z	naszą	miejscowością	 czy	gminą.	Dlatego	nasze	
przedsięwzięcie	z	pewnością	będzie	dla	nich	okazją	do	wyj-
ścia	z	domu,	do	poznania	swoich	bliższych		i	dalszych	sąsia-
dów	oraz	do	ciekawego	spędzenia	czasu.	Projekt	służy	zatem	
integracji	 społeczności	 lokalnej,	 ale	 także	 promocji	 naszej	
gminy.	 Jego	 realizacja	 ma	 również	 za	 zadanie	 wskazać	 lu-

dziom	w	każdym	wieku,	że	wolny	czas	można	spędzić	aktyw-
nie	i	zdrowo.
Chcemy,	 aby	 każdy	 mógł	 wziąć	 udział	 w	 biegach,	 więc	 nie	
pobieramy	 od	 uczestników	 biegów	 na	 krótkich	 dystansach	
żadnych	opłat.	Wpisowe	pobieramy	jedynie	od	uczestników	
biegów	głównych.	
	Informacje	o	wydarzeniu	są	zamieszczane	na	stronach	inter-
netowych	Organizatorów	i	UG	Radwanice,	na	portalach	spo-
łecznościowych	oraz	w	lokalnych	mediach	(prasa,	radio).
Zapisy	 na	 biegi	 główne	 odbywają	 się	 elektronicznie,	 nato-
miast	na	pozostałe	–	w	dniu	biegu.
Trasa biegu wiedzie ulicami Osiedla Leśnego w Radwa-
nicach. 
Uczestnicy	startują		w	następujących	kategoriach:
1	–	2	lata,	3	–	4	lata,	5	-	6	lat,	7	–	8	lat,	9	–	10	lat,	11	–	13	lat,	 
14	–	16	lat,	17	–	19	lat,	20	–	29	lat,	30	–39	lat,	40	–	49	lat,	50	–	
59	lat,	60	–	69	oraz	70+

SZTAFETA		RODZINNA	–	mama,	tata,	dziecko
NORDIC	WALKING:	do	50	lat,	powyżej	50
BIEG		BEZ		BARIER	–	dla	osób	niepełnosprawnych
BIEGI	GŁÓWNE:	5	km	i	10	km	
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TO JUŻ 20LAT
WINNICA JAKUBÓW 

  Paulina	Banaszak	/	zdjęcia	Krzysztof	Kuźniar	The	Light	Whispers

Kiedy to minęło? Kto to wie….20 lat temu sadziliśmy 
pierwsze sadzonki… mówi	Pani	Bożena	Pajdosz.

 Winnica Jakubów to około 4,5 ha winoro-
śli, których uprawa wymaga od właścicieli wie-
le uwagi i poświęcenia. Dzięki temu wino, które 
pochodzi z tych owoców znane jest ze swojego 
unikalnego smaku. 
14	sierpnia	2022	r.	w	Jakubowie	odbył	się	urodzinowy	piknik	
z	okazji	20-	lecia	Winnicy	Jakubów.	Już	od	godzin	popołudnio-
wych	miejsce	 to	było	 zapełnione	przybyłymi	gośćmi,	 którzy	
hucznie	 świętowali	 ten	 Jubileusz.	Właściciele	Winnicy	 przy-
gotowali	 wiele	 atrakcji.	 Oprócz	 możliwości	 degustacji	 wina	
oraz	regionalnych	potraw,	które	zostały	przygotowane	przez	
zaprzyjaźnionych	szefów	kuchni	można	było	posłuchać	pięk-
nej	muzyki	na	żywo,	obejrzeć	film	w	kinie	plenerowym	oraz	
praktykować	jogę.	
W	pikniku	wzięło	udział	kilku	rękodzielników	i	lokalnych	pro-
ducentów:	Czarna	Jagoda	Palarnia	Kawy,	Cała	w	cukrze,	Mali-
nowa	Zagroda,	Rezerwat	Jabłek,	Kuźnia	Harmonii,	Blisko	Con-
cept,	Rej	Artur	Ceramika	 i	Myśl	Ceramika.	Najmłodsi	 goście	
winnicy	 mieli	 okazję	 skorzystać	 z	 atrakcji	 przygotowanych	
przez	Fundację	Cząstka	Ciebie	oraz	Stajnia	Libra.

#WARTO
POMAGAĆ

	 Stowarzyszenie	 Pomagamy	 Razem	
włączyło	się	w	akcję	na	zakończenie	 lata,	któ-
ra	 organizowana	 była	 przez	 Stowarzyszenie	
Rodzin	 Zastępczych.	 Podczas	 wydarzenia	 Sto-
warzyszenie	 Pomagamy	 Razem	 serwowało	
przepyszne	 pierogi,	 które	 rozeszły	 się	 w	mig.	
Cały	 dochód	 został	 przeznaczony	 	 dla	 jednej	 
z	 podopiecznych	 Stowarzyszenia	 Rodzin	 Za-
stępczych.	#wartopomagać.	
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Składniki:
Biszkopt:
4	duże	jajka	–	osobno	żółtka	i	białka
160g	cukru
120g	mąki	pszennej	(użyłam	
tortowej)
2	łyżki	kakao	bez	cukru
2/3	łyżeczki	proszku	do	pieczenia
Do	nasączenia:
120ml	wody
2	łyżki	soku	z	cytryny
1	łyżeczka	cukru	pudru
Krem:
15g	żelatyny
120-130ml	wody	w	temperaturze	
pokojowej
250ml	schłodzonej	śmietanki	kre-
mówki	30%
7	łyżek	cukru	pudru
2	łyżeczki	cukru	z	prawdziwą	
wanilią
500g	gotowego	ser	na	sernik	(uży-
łam	sera	z	wiaderka)
Dodatkowo:
400g	masy	krówkowej	(użyłam	z	
puszki)
250g	herbatników	kakaowych	(moż-
na	użyć	jasnych)
Wierzch:
2	galaretki	malinowe
600ml	gorącej	wody
400-500g	malin	świeżych	lub	mro-
żonych	(mrożone	należy	rozmrozić)

Biszkopt:
1.	Piekarnik	nastawić	na	180°C	na	funkcji	góra	–	dół.
Blaszkę	o	wymiarach	25cm	x	30cm	wyłożyć	papierem	do	pieczenia,	ale	tak,	aby	papier	wystawał	troszkę	
poza	brzeg	blaszki.
2.	Białka	ubić	na	sztywną	pianę.	Ciągle	ucierając	mikserem	dodać	cukier	i	mieszać,	aż	masa	stanie	się	gęsta	
i	lśniąca.	Następnie	dodać	żółtka	i	dalej	mieszać	mikserem	na	jasną,	kremową	masę.
3.	W	miseczce	wymieszać	mąkę	z	kakao	i	proszkiem,	następnie	przesiać	ją	na	jajeczną	masę	i	wymieszać	
szpatułką	na	jednolite	ciasto.
4.	Ciasto	przełożyć	do	przygotowanej	blaszki,	wyrównać	i	wstawić	do	nagrzanego	piekarnika.	Piec	przez	
około	22	minuty.	
Przygotujemy żelatynę do kremu:
5.	Żelatynę	zalać	wodą,	wymieszać	i	odstawić	na	około	10-15	minut,	aby	napęczniała.
Czekając	na	żelatynę	przygotujemy	biszkopt:
6.	Ostudzony	biszkopt	wyjąć	z	blaszki,	zdjąć	papier	do	pieczenia	i	papier	włożyć	z	powrotem	do	blaszki.	
Z	wierzchu	biszkoptu	odciąć	przypieczoną	skórkę	i	przekroić	go	w	poziomie	na	dwie	równe	części.	Jedną	
część	biszkoptu	włożyć	do	blaszki.	Składniki	do	nasączenia	wymieszać	i	połową	ponczu	nasączyć	biszkopt	
w	blaszce,	na	chwilkę	biszkopt	odstawić.
Krem:
7.	Do	miski	wlać	schłodzoną	śmietankę,	dodać	cukier	puder,	cukier	z	wanilią	i	ubić	mikserem,	ale	nie	na	
bardzo	sztywno,	tak	na	3/4.
8.	Do	śmietanki	dodać	ser	i	wymieszać	mikserem	na	średnich	obrotach	do	połączenia	składników.
9.	Napęczniałą	żelatynę	postawić	na	bardzo	małym	ogniu	i	podgrzewać,	mieszając,	aż	żelatyna	się	rozpuści	
(nie	gotować!!,	podgrzewać	przez	około	60-70	sekund).	Zdjąć	z	ognia	i	odstawić	na	około	2-3	minuty	do	
ostudzenia,	patrz	FILM.
10.	Do	żelatyny	dodać	1-2	łyżki	serowego	kremu	i	wymieszać.	Tak	rozmieszaną	żelatynę	wlać	w	trzech	par-
tiach	do	pozostałego	kremu,	po	każdym	dodaniu	wymieszać	mikserem.
11.	Na	biszkopt	w	blaszce	wyłożyć	połowę	gotowego	kremu,	wyrównać.	Na	wierzchu	ułożyć	warstwę	her-
batników.	Na	herbatnikach	rozsmarować	całą	masę	krówkową	(masę	można	wcześniej	rozmieszać,	aby	ła-
twiej	ją	było	rozsmarować)	i	ułożyć	kolejną	warstwę	herbatników,	patrz	FILM.	Wyłożyć	pozostały	serowy	
krem,	wyrównać.	Ułożyć	drugą	część	biszkoptu	i	nasączyć	go	pozostałym	ponczem.	Ciasto	na	czas	dalszych	
przygotowań	wstawić	do	lodówki	.
Wierzch:
12.	Do	miski	wsypać	obie	galaretki,	wlać	gorącą	wodę	i	mieszać,	aż	galaretka	się	rozpuści.	Odstawić	do	cał-
kowitego	ostudzenia.
13.	Do	ostudzonej	galaretki	dodać	rozmrożone	owoce	i	wymieszać.	Jeśli	galaretka	nie	jest	tężejąca	odstawić	
ją	jeszcze	na	trochę.
14.	Na	wierzch	ciasta	wylać	tężejącą	galaretkę	z	owocami,	wyrównać	i	ciasto	wstawić	na	całą	noc	do	lodówki	
(Uwaga:	Galaretka	ma	być	tężejąca!).

KĄCIK KULINARNY MIESZKAŃCÓW 
GMINY RADWANICE MALINOWA KSIĘŻNICZKA

JEST TO PRZEPIS NA CIASTO, KTÓRE OTRZYMAŁO II MIEJSCE W GMINNYM KONKURSIE DOŻYNKOWYM NA NAJSMACZNIEJSZE CIASTO DOŻYNKOWE 
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LISTA KSIąŻEK O GMINIE RADWANICE, KTóRE 
DOSTĘPNE Są W GMINNEJ BIBLIOTECE PuBLICZNEJ
1. Radwanice Monografia gminy – Krzysztof Czapla  
2022r. 
2. 60 lat Szkoły podstawowej w Radwanicach -  
Szkoła Podstawowa w Radwanicach 2006r.
3. W Radwanicach najlepiej idą romanse – Jacek 
Antczak 2004r. 
4. Tysiąclecie Kościoła p.w.św. Jakuba Apostoła w 
Jakubowie 991-1991r.  – Jan Biliński 
1991r.  
5. Na szlaku św. Jakuba... z Jakubowa do Santiago 
de Compostela – Towarzystwo Ziemi Głogowskiej ; 
Bractwo św. Jakuba,
6. Lipin dawniej i dziś – M. Biernat – Dąbrowska, B. 

Jakóbczyk, M. Wyrwa, K. Łaszewska, GOK
7. Ach co to był za ślub, czyli wspomnienie Miesz-
kańców Radwanic-  Izabela Jokiel, Wioletta Rzepka 
2012r. 
8. Smaki Gminy Radwanice -  Izabela Jokiel, Barbara 
Kula, Wioletta Rzepka 2014r. 
9. Przewodnik przyrodniczo – turystyczny – Zwią-
zek Gmin Zagłębia Miedziowego  2006r. 
10. Legendy Ziemi Głogowskiej - Towarzystwo Zie-
mi Głogowskiej
11. Nasze korzenie czyli z pamiętnika Mojej Babuni 
– Anna Stańczak, Olga Kopcza, Aneta Steciąg 2008r. 

BIBLIOTEKA POLECA
„Rok na końcu świata”
Agnieszka Zakrzewska

Nina	 po	 rozstaniu	 
z	wielką	miłością	szu-
ka	swojego	miejsca	na	
ziemi.Pracuje	w	małej	
księgarni,	 która	 stoi	
na	 progu	 bankruc-
twa,	 Niespodziewanie	
dostaje	 podpowiedź	
od	 losu	 –	 ciotka,	 
o	 której	 istnieniu	
nie	 wiedziała,	 za-
pisuje	 jej	 w	 spadku	
sklep	 z	 czekoladkami	 
w	 centrum	 urokliwe-
go	miasteczka.	

Warunek jest jeden – Nina może go sprzedać do-
piero po roku. Tak rozpoczyna się przygoda, 

w czasie której dziewczyna będzie musiała zgłę-
bić tajniki prowadzenia czekoladowego biznesu, 

ale także zmagać się z zaciętą konkurencją. 

"Sprzedawca szczęścia" 
Daviede Cali, Marco 

Mówią,	 że	 szczęście	
jest	 najważniejsze.	
Pan	Gołąb	 sprzedaje	
szczęście	w	słoikach.	
Są	małe,	 duże,	 a	 na-
wet	 w	 wielopakach!	
Sprzedawca	puka	od	
drzwi	 do	 drzwi,	wę-
drując	 od	 klienta	 do	
klienta.	 Każdy	 pra-
gnie	szczęścia,	każdy	
bierze,	każdy	kupuje.	

Ale czy szczęście można kupić, a może 
Ci którzy go tak pragną już je mają? 

I co tak naprawdę znajduje się 
w słoikach? 
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NASI REPREZENTACI NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA 
W NORDIC WALKING!

  Paulina	Banaszak
 
 W dniach 2-4 września br.  
w Szklarskiej Porębie odbyły się Mistrzo-
stwa Świata w Nordic Walking.  Nie za-
brakło tam naszej reprezentacji, która 
w ośmioosobowym składzie startowała  
w różnych kategoriach.  Łatwo nie było. Tra-
sa charakteryzowała się ciężkimi podejściami  
i stromymi zejściami. Nie zabrakło przeszkód  
w postaci kamieni i strumyków.  Wszyscy jednak 
dotarli  do mety cali i zdrowi. Ogromnym sukce-
sem jest to, że  nikt nie został zdyskwalifikowany. 
Na trasie bowiem sędziowie bacznie obserwo-
wali zawodników i ich sposób chodu. Wręcza-
ne były żółte i czerwone kartki! Zawodnicy byli 
jednak odpowiednio przygotowani podczas 
zajęć z instruktorem, które odbywały się w na-
szej gminie od maja. Spotkał nas ten zaszczyt, 
że prowadziła je tegoroczna Mistrzyni Świata na 
dystansie 10 km- Pani Renata Jędrasiak (Stowa-
rzyszenie Aktywni Zagłębia Miedziowego).

REPREZENTANCI 
Z GMINY RADWANICE 
NA pARADZIE ROWERÓW 2022
W JELENIEJ GÓRZE

	 22	Parada	Rowe-
rowa	 odbyła	 się	 w	 desz-
czowym	 klimacie.	 Nie	
przeszkodziło	 to	 jednak	
miłośnikom	dwóch	kółek.	
Ponad	1000	uczestników	
(	w	tym	5	osobowy	skład	
reprezentacji	 z	 gminy	
Radwanice)	jechało	przez	
centrum	 Jeleniej	 Góry,	
ulicę	 Sudecką,	 Łomnicę	 
i	 Zaborze.	 	 Dziękujemy 
za podesłane zdjęcia. 
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TABELA WYNIKÓW KLASA A/ KLASA OKRĘGOWA 



55  

BIULETYN INFORMACYJNY 
URZĘDU GMINY RADWANICE

SKUPISKO 
KOPALINY 

BUDA NA 
NARZĘDZIA

MOŻE BYĆ 
POLOWA

CIASTKO JAK 
SUWAK TŁUMNY ZJAZD

KIERUNEK 
GRAWITACJI

ZDJĘCIE ROBIONE 
SOBIE

"DRZWI" DO 
CZOŁGU

WODNE W 
OGRODZIE 1

CYFROWY ALBO 
TLENOWY 2 WONNY TRUNEK

OKRĘTOWA 
STOŁÓWKA

W HERBIE 
WARSZAWY

DOMEK NA 
DZIAŁCE 9

5
"PIJE" 

ATRAMENT WOKÓŁ LAGUNY MONOTONIA
KRÓLOWA 

POLSKA

ŚWIĘTUJE 11.06 10

4
NIEODPARTY 

WDZIĘK

SMOLEŃ LUB 
ŁAZUKA 3

PIECZONA NA 
OGNISKU

7
UŁAŃSKA 
SZARŻA

PALI BEZ OGNIA MOWA GÓRALI
NARZĘDZIE DO 

PIELENIA

8

BUDYNEK NA 
BUDOWIE CZĘŚĆ DŁUGU W PARZE Z WINĄ

POCISK 
ŚWIETLNY 6

SŁUCHOWISKO

ŻYWI SIĘ DREWNEM

WŚRÓD DYPLOMATÓW

SUROWY BEFSZTYK

KRZYŻÓWKA	NR	35

ROZWIąZANIE:

KUPON

„B
IU

LE
TYN n

r 3
5”

DO DZIEŁA!

Krzyżówka nr 35
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 35”). Wśród osób, które 
nadeślą prawidłowe rozwiązania rozdamy 3 nagrody 
niespodzianki. Na rozwiązania czekamy do 16  października 2022 
r. (rozwiązania mogą przesyłać wszyscy zameldowani mieszkańcy 
gminy Radwanice). Udział w konkursie jest jednoznaczny 
z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych 
(imienia i nazwiska) zwycięzcy konkursu w kolejnym 
wydaniu Biuletynu.

Wyniki krzyżówki BIULETYN nr 34
Dziękujemy za tak liczne, nadesłane rozwiązania krzyżówki 
Biuletynu nr 34. Prawidłowo rozwiązane hasło brzmiało: 
„W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele” 
Spośród prawidłowo nadesłanych rozwiązań wygrały 3 
osoby, które są zameldowane na terenie Gminy Radwanice
Pan Wiesław Saczka zam. w Radwanicach, 
Pani Patrycja Linke zam. w Radwanicach, 
Pani Marianna Narkiewicz zam. w Radwanicach. 

                GRATULUJEMY!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ROZWIĄZANIE:
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