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DUATHLON RADWANICE 
  Renata Śmieszek Zygnerska 

  Renata Śmieszek Zygnerska 

  Renata Śmieszek Zygnerska 

Data 15 maja 2022 roku zapisze 
się w naszej pamięci. Tego dnia  
w Radwanicach odbył się pierwszy  
w historii naszej Gminy Duathlon. 
     
Wydarzenie to było bardzo udaną im-
prezą sportową. W rywalizacji wystar-
towało i ukończyło 318 zawodników 
z różnych zakątków Polski. Duathlon 
Radwanice odbył się na dwóch dystan-
sach: CLASSIC – 10 km bieg/40 km ko-
larstwo/5km bieg oraz SPRINT – 5 km 
bieg/20km kolarstwo/2,5km bieg. Cały 

wyścig poprzedzony był stratami grup 
dziecięcych w zawodach Great Kids. 
Ambasadorami wydarzenia byli znako-
mici sportowcy: Jerzy Górski –  polski 
triathlonista, mistrz świata w podwój-
nym Ironmanie z 3 września 1990 r. 
Magdalena Gorzkowska –  polska lek-
koatletka, sprinterka. Uczestniczka 
Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012 r.  
Krzysztof Augustyniak – wieloletni 
triathlonista PRO. Złoty medalista Mi-
strzostw Polski w Triathlonie na dystan-
sie długim z 2012 roku. Organizatorem 

Duathlonu w Radwanicach był klub 
sportowy TMTeam, organizator takich 
imprez jak: Triathlon Mietkowski, Du-
athlon w Zgorzelcu, Wrocławska  Dycha 
i innych.Trzeba przyznać, że wykonali 
ogrom pracy i doskonale przygotowali 
zawody. Wyrazem tego były liczne po-
zytywne głosy zawodników oraz ich 
zadowolenie i deklaracje, że wrócą do 
Radwanic 7 maja 2023 roku na drugą 
edycję tego wydarzenia sportowego. 

  Renata Śmieszek Zygnerska 
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DUATHLON RADWANICE 
  Renata Śmieszek Zygnerska 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA 
GMINY RADWANICE

  Renata Śmieszek Zygnerska 

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wój-
ta Gminy Radwanice odbył się w dłu-
gi weekend majowy. 

Organizatorem był Gminny Ośrodek 
Kultury. Podczas rozgrywek nie brako-
wało emocji. Do rywalizacji przystąpiły 
cztery drużyny: z Radwanic i okolicy, 
Fortuna, Playa Squad i SMS Amator.  Tur-
niej Piłki Siatkowej rozgrywany był w 
systemie każdy z każdym. Mecze grane 
były pod czujnym okiem sędziego - Pani 
Doroty Kalety - Tymowicz. W trakcie 

całego wydarzenia zagrano sześć 
stających na wysokim poziomie, 
pełnych rywalizacji fair play me-
czy. W wyniku zaciętej rywalizacji  
w zmaganiach siatkarskich wyło-
niono 3 miejsca:

I miejsce – SMS AMATOR 
II miejsce – PLAYA SQUAD 
III miejsce – RADWANICE 
                          I OKOLICE

ZAWODY 
STRZELECKIE 

  Renata Śmieszek Zygnerska 

Maj 2022 roku rozpoczął się  
II Zawodami Strzeleckimi o Puchar 
Wójta Gminy Radwanice.
  
W imprezie wystartowało 29 zawodni-
ków w dwóch kategoriach wiekowych: 
7 – 16 lat oraz młodzież i dorośli. Strze-

lanie odbywało się z dystansu 10 me-
trów z broni pneumatycznej 4,5 mm.  
W zawodach użyto trzech rodzajów 
broni: jedna z przyrządami optycznymi, 
druga z otwartymi przyrządami celow-
niczymi, trzecia to broń krótka. 
W kategorii 7-16 lat 

I miejsce Hubert Kaliciak 
II miejsce  Danił Zablotny 
III miejsce Wiktor Kołtun 
W kategorii młodzież i dorośli 
 I miejsce Dominik Szulga
 II miejsce Sławomir Bartnicki 
 III miejsce Krystian Szymorek

WYGRANA WALKA W FORMULE K-1
  Renata Śmieszek Zygnerska 

Pan Jakub Rymarowicz jest miesz-
kańcem Gminy Radwanice. Jego pasją 
i życiem sportowym są sztuki walki. 
25 września w Polkowicach wygrał 
swoją walkę w formule K-1 podczas  
4 edycji gali MFG. 

Było to już 4 edycja gali, na której 
uczestniczą fighterzy z całego kraju. 
Jego przeciwnikiem był Mateusz Słota  
z Oświęcimia. Jakub wygrał walkę jed-
nogłośną decyzją sędziów po uzyska-
niu przewagi nad przeciwnikiem we 

wszystkich - 3 rundach, mimo, że 
przeciwnik był mocnym zawod-
nikiem. Jakub rozpoczął swo-
ją walkę na pełnych obrotach,  
a w trzeciej rundzie tylko pod-
trzymywał swoją przewagę - taki 
miał plan, który wcześniej opra-
cował ze swoim trenerem. Życzy-
my, by doświadczenia zdobyte 
podczas walki przyniosło korzy-
ści w kolejnych pojedynkach.
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XIII BIEG PAPIESKI 
  Renata Śmieszek Zygnerska 

 13 – tyle odbyło się już edycji Biegu 
Papieskiego. W roku 2022 wydarze-
nie to miało miejsce 15 październi-
ka.
Biegi odbywały się ulicami Osiedla Le-
śnego w Radwanicach. Linia startu wy-
znaczona była w miejscu gdzie znajduje 
się obelisk poświęcony Janowi Pawło-
wi II. Pierwsi wystartowali najmłodsi 
uczestnicy, grupa 1 - 2 latków. Następne 
grupy to dzieci w wieku 3 - 4 lata, 5 - 6 
lat, 7 - 8 lat, 9 - 10 lat, 11 - 13 lat, oraz 
grupa od 14 lat do 70 +. Nie zabrakło 
rywalizacji w Nordic Walking, w któ-
rej udział wzięła Reprezentacja Klubu 
Seniora Optymiści. Ponadto odbyła się  
sztafeta rodzinna oraz Bieg Bez Barier. 
Wisienką na torcie były rywalizacje  
w kategorii OPEN na dystansach 5 i 10 
km. 

  Renata Śmieszek Zygnerska 

  Renata Śmieszek Zygnerska 

  Renata Śmieszek Zygnerska 
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XIII BIEG PAPIESKI 
  Renata Śmieszek Zygnerska 

PARADA ROWERÓW W JELENIEJ GÓRZE 
  Renata Śmieszek Zygnerska 
28 sierpnia 2022 roku z Placu Ratu-
szowego w  Jeleniej Górze o godzinie 
11:00 wyruszyła 22. Parada Rowe-
rów. Rowerowa impreza została zor-
ganizowana przez Fundację Karpacz 
Sport.
Trasa przebiegała m.in: przez cen-
trum miasta, ulicę Sudecką, Łom-
nicę i Zabobrze. W drogę na jed-
nośladach wyjechało prawie 1000 
uczestników. Nad ich bezpieczeństwem 

czuwali jeleniogórscy strażnicy miejscy  
i funkcjonariusze policji wspierani przez 
druhów z Ochotniczych Straży Pożar-
nych.W imprezie wzięli udział w składzie 
pięcioosobowym aktywni Cykliści z na-
szej Gminy.  Deszczowa aura nie przeszko-
dziła miłośnikom dwóch kółek. Mimo 
niesprzyjającym warunkom atmosfe-
rycznym wszyscy uczestnicy bezpiecz-
nie dotarli na metę przy Galerii Sudeckiej  
i ukończyli paradę.

NORDIC WALKING
  Renata Śmieszek Zygnerska 
W pierwszy wrześniowy weekend 
2022 roku w Szklarskiej Porębie od-
były się Mistrzostwa Świata w Nordic 
Walking. Podczas tego wydarzenia 
sportowego nie mogło zabraknąć za-
wodników reprezentujących naszą 
gminę. 
Do rywalizacji przystąpiło 8 osób star-
tujących w różnych kategoriach wieko-
wych. Choć zmagania naszych gminnych 
zawodników wymagały nie lada wysiłku 
to wszyscy dotarli do mety cali i zdrowi. 
Mimo, że wszyscy z radwanickiej ekipy 
wystartowali jako amatorzy to nikt nie 
został zdyskwalifikowany. Cały skład do-
tarł na metę i to jest ogromnym sukce-
sem. Na trasie sędziowie bacznie obser-
wowali zawodników nie raz zwracając 

uwagę na technikę chodu. Wręczane były 
żółte i czerwone kartki. Jednak wszyscy 
nasi zawodnicy kroczyli w kierunku mety  
z pełną determinacją, ponieważ byli świa-
domi, że zostali odpowiednio przygoto-
wani podczas prowadzonych zajęć, które 
odbywały się w naszej gminie od maja 
2022 roku do sierpnia tego samego roku 
przez wykwalifikowanych instruktorów. 
Zawodnicy mieli zaszczyt trenować pod 
okiem Mistrzyni Świata na dystansie  
10 km - Pani Renaty Jędrasiak (repre-
zentantka Stowarzyszenia Aktywni Za-
głębia Miedziowego). Na organizację za-
jęć NORDIC WALKING gmina Radwanice  
przeznaczyła 15.000.00 zł w ramach 
Gminnego Programu Współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi.

ZADZIOR BUCZYNA I PŁOMIEŃ RADWANICE
  Renata Śmieszek Zygnerska 

Klub sportowy Zadzior Buczyna 
powstał w 1998 roku. W 2001 roku 
„Zadzior Buczyna” awansował do „A” 
klasy. Cztery lata po tym wydarzeniu, 
w 2005 roku, Klub był organizatorem 
I Turnieju o puchar Starosty Polkowic-
kiego. Ostatni raz turniej rozgrywa-
ny był w 2009 roku. Wówczas druży-
na zdobyła nagrodę główną spośród 
23 drużyn. W związku z tym, iż był to 
ostatni turniej to do dzisiaj jest posia-
daczem pucharu oraz obrońcą tytułu.  
W 2013 roku „Zadzior” dotarł do fina-
łu Pucharu Polski na szczeblu okręgo-
wym i zajął II miejsce. Zespół pod na-
zwą „Klub Sportowy Zadzior Buczyna” 
zarejestrowano w Starostwie Powia-
towym w Polkowicach w 2015 roku.  
W ciągu 2022 roku drużyna zanotowa-
ła spadek z klasy okręgowej. Aktualnie 
Zadzior Buczyna gra w Pucharze Polski 
na szczeblu okręgowym, okręg Legnica 
I w klasie A. W tabeli wyników w swojej 

grupie zajmują 15 miejsce. 
Klub sportowy „Płomień Radwanice” 
został założony 1956 roku. Klub wy-
stępuje w barwach biało – czerwonych. 

Obecnie gra w legnickiej klasie okrę-
gowej, a w tabeli wyników zajmuje 12  
miejsce.

                                DODATEK SPORTOWY 
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II RODZINNY RAJD ROWEROWY 
  Renata Śmieszek Zygnerska 

W czerwcowy słoneczny dzień,  
a konkretnie 18.06. 2022 roku 
114 uczestników w tym 47 dzie-
ci,  wsiadło na rowery i ruszyło  
w II Rodzinny Rajd Rowerowy organi-
zowany przez Gminę Radwanice. 

Uczestnikom towarzyszyła piękna, 
słoneczna pogoda. Kiedy w południe 
wybiła godzina 12 pod eskortą policji  
i Ochotniczej Straży Pożarnej wyruszyli-
śmy z parku w Radwanicach w kierunku 
sołectwa Nowy Dwór. 
Na półmetku trasy mieliśmy zaplanowa-
ny postój w Izbie Pamięci im. Jana Wy-
żykowskiego w Sieroszowicach. Gospo-
dynie z Towarzystwa Przyjaciół im. Jana 
Wyżykowskiego podjęły nas pysznym 
poczęstunkiem.
W Nowym Dworze przywitał nas Sołtys 
wsi, który zadbał o pyszny poczęstunek. 
Na miejscu czekało sporo atrakcji dla 
dzieci. Dolnośląski Zespół Parków Kra-
jobrazowych wraz z Polskim Związkiem 
Wędkarskim Koło nr 30 z Przemkowa 
zorganizowali atrakcyjne warsztaty 
wędkarskie. Nasz Rajd uatrakcyjniły 
dwie urokliwe alpaki z którymi można 
było przejść się na krótki spacer Był 
dmuchany zamek i bańki mydlane. 
Podczas pikniku odbyło się losowanie 
nagród rzeczowych. Były to różne ga-
dżety rowerowe, a główną wygraną był 
rower górski. 

  Renata Śmieszek Zygnerska 
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JESIENNY RAJD WOKÓŁ GMINY RADWANICE  
  Renata Śmieszek Zygnerska 

17 września 2022 roku, w sobotę od-
był się Jesienny Rajd Rowerowy Szla-
kiem dookoła Radwanic.   Wrześnio-
wy Rajd miał na celu popularyzację 
walorów przyrodniczych, krajobra-
zowych i architektonicznych Gminy 
Radwanice i promowanie aktywnego 
spędzania czasu. 

Punktualnie o godzinie 10.00 na ha-
sło Wójta Gminy Radwanice 49 oso-
bowa grupa Cyklistów wyjechała  
z Parku w Radwanicach, w kierunku 
Kłębanowic, w trasę liczącą prawie  
50 km. We Wrześniowym Rajdzie 
Rowerowym brali udział rowerzy-
ści nie tylko z naszej gminy, ale także  
z okolicznych grup rowerowych.  
Rajd trwał 4 godzinny. Dla więk-
szości z nas niemałym wyzwaniem 
był podjazd od Drożowa do Jaku-
bowa. Tu każdy mógł sprawdzić  
i przekonać się na jakim poziomie 
jest jego kondycja. Po trudach rowe-
rowych nadszedł czas na odpoczy-
nek przy pysznym poczęstunku, o 
który zadbali Pan Stanisław Chmiel, 
Pani Edyta Żurowska, Pan Andrzej 
Żurowski, pan Roman Kawałko wraz  
z Małżonką, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Radwanicach Czerwone Korale oraz 
Sołectwo Sieroszowice Kolejne rajdy 
rowerowe są przewidziane i w tym 
roku. Do zobaczenia na starcie.
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SPORTOWE PODSumOWAniE DRużYnY  
AcTivE TEAm BEz BAlASTu
  Renata Śmieszek Zygnerska 

Miniony sezon sportowy kolarzy  
i biegaczy z teamu „Bez Balastu” za-
kończył się wraz z nadejściem okresu 
zimowego. Rok 2022 przebiegł bar-
dzo aktywnie. 

Juniorzy z MTB Active Team pod wodzą 
trenera Dariusza Wierzyckiego aktyw-

nie realizowali plan szkoleniowy, gdzie 
w ramach aktywności czynnie ścigali 
się w cyklu zawodów Liga Szkółek Ko-
larskich MTB Zagłębia Miedziowego 
byli organizatorami jednego z etapów 
zawodów w ramach całości wyścigów 
sześciu etapów. Zawody odbywały się 
na terenie całego Zagłębia Miedzio-

wego między innymi w Głogowie, Obi-
szowie, Chojnowie, Wilkowie i naszym 
Jakubowie na torze obok placu przy 
sali wiejskiej. Etap w Jakubowie jak 
co roku budził duże zainteresowanie i 
gościł największą frekwencję pośród 
wszystkich cykli. Wystartowało ponad 
120 zawodników z trzech województw 
dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopol-
skiego. Zawodnicy Junior z Active Team 
uczestniczą w cyklu zajęć sportowych 
opartych na treningach kolarskich oraz 
zajęciach ogólnorozwojowych poprzez 
wyjazdy na baseny do Głogowa, gdzie 
mogą dać upust energii jaką posiadają 
i skorzystać z atrakcji oferty komplek-
su basenów „Chrobry”. Jak wspomina 
trener: „to był trudny rok, liczne zmiany 
w przepisach w związku z obostrzenia-
mi pandemicznymi spowodowały, że 
musieliśmy dostosować się do nowych 
wymogów, które wprowadziły dodatko-
we trudności w funkcjonowaniu sekcji 
Junior. Jednak udało się przebrnąć przez 
ten trudny okres i obecnie wszystko jest 
już klarowne. Do nowego sezonu przy-
stępujemy z nowymi pomysłami i duży-
mi zmianami.”

Dorośli kolarze rok 2022 zaliczają do 
bardzo udanych, gdzie po pandemii 
Covid weszli z przytupem w nowy se-
zon i wytopili liczne kilogramy kalo-
rii zostawiając hektolitry potu i łez na 
trasach cyklu MTB Kaczmarek Elec-
tric. 

Zawody kolarstwa MTB w cyklu Kacz-
marek Electric to ogólnopolska ranga 
otwartych zawodów, gdzie uczestnictwo 
w zawodach potwierdzają liczne dru-
żyny z całej Polski w tym profesjonalne 
ekipy zrzeszające prawdziwych zawo-
dowców. Jest to cykl profesjonalnych 
i prestiżowych zawodów, które warto 
wspomnieć odbywały się w 2019 roku 
w Jakubowie. Jako drużyna  spisali się 
na medal zajmując drużynowo drugie 
miejsce na podium najbardziej wyma-
gającego dystansu GIGA (każdorazowo 
cykl liczył około 65 kilometrów tras  
w górzystych terenach) natomiast ko-
lejna grupa ścigająca się na dystansie 
MEGA (45km) ulokowała się na dziewią-
tym miejscu. 

                                DODATEK SPORTOWY 

  Renata Śmieszek Zygnerska 
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Kolejnym obszarem aktywności gdzie 
Active Team Bez Balastu realizuje swoje 
działania to biegi, w tym długodystanso-
we maratony po 42 kilometry oraz nieco 
krótsze półmaratony i dyszki. Tu na kró-
lewskim dystansie 42 kilometrów swo-
je postanowienia zdobycia wszystkich 
stolic Europy w Maratonach realizuje od 
2022 roku Oskar Szkudło, gdzie odha-
czył już dwie stolice Rzym i Warszawę.  
W Warszawie swoją przygodę z biega-
niem postanowiła kontynuować Domi-
nika Szkudło, która wybrała dystans 
10ciu kilometrów Nasi mieszkańcy 
rozpoznawalni w strojach w gwiazdy 
pojawiają się licznych biegach w tym 
lokalnych, gdzie w Jerzmanowej czy Po-
lkowicach swoją obecnością uzupełnili 
listę startową Ania i Damian Chodorow-
scy, zdobywając podium zawodów.  
  

W planach na bieżący rok, tj. 2023, jak 
corocznie „Bez Balastu” uczestniczyć 
będzie w zawodach „Nocny Półmara-
ton Wrocławski” i bieg „Wings For Life”  
w Poznaniu, a także w Monachium, gdzie 
to meta jak zawsze goni zawodników 
 i kto szybciej ucieka ten dalej zabie-
gnie – jak zawsze w Polsce biegaczy goni  
w samochodzie pościgowym Adam Ma-
łysz, były mistrz skoków narciarskich, 
który aktualnie jest kierowcą rajdowym. 
  

Gmina Radwanice na działalność Sto-
warzyszenia Aktywiści Społecznej Inte-
gracji „Bez Balastu”przeznaczuła w roku 
2022 17.000.00 zł w  ramach Programu 
Współpracy gminy Radwanice z organi-
zacjami pozarządowymi. 

SUDECKA ŻYLETA I PAN DAMIAN PIASECKI
  Renata Śmieszek Zygnerska 

„Sudecka Żyleta” jest wydarzeniem 
sportowym z cyklu maratonów or-
ganizowanym twa razy do roku dla 
piechurów. Dotychczasowe edycje od-
bywały się w Sudetach Środkowych. 
26 sierpnia 2022 roku w Głuszycy odby-
ła się 11 edycja tej imprezy. Wydarzenie 
to przyciąga śmiałków ekstremalnych 
doznań bez wątpienia okraszonych 
pięknymi widokami. Z „Sudecką Żyletą” 
postanowił się zmierzyć nasz mieszka-
niec, pan Damian Piasecki. 
Zawodnicy mieli do pokonania około  
69 kilometrów, a suma podejść wynosiła 
3200 metrów pionu. Trasa wiodła przez 
Góry Sowie, Suche i Wałbrzyskie, a do-
datkowym utrudnieniem było pokona-
nie trasy nocną porą. Limit czasu nie 
był określony, bowiem najważniejszym 
było pokonanie dystansu oraz własnych 
słabości. Pokonanie takiego dystansu w 
takich warunkach na pewno jest satys-
fakcjonujące i motywujące do podejmo-
wania dalszych wyzwań sportowych. 

ZAMIŁOWANIE DO GÓR
Pan Damian wraz z małżonką z zamiło-
wania odwiedzają górskie szlaki. Oko-
ło 3 lata temu podczas pandemii pani 
Agnieszka i pan Damian stwierdzili, że 
czas spełniać swoje marzenia i zabrać 
się do działania. Punktem zapalnym 
było zaproszenie przez kolegę Państwa 
Piaseckich  na narty biegowe do Jaku-

szyc. Bardzo spodobała się ta forma ak-
tywności, ale jednak to nie było to. 
Przełomem do ruszenia w góry z ple-
cakiem było dołączenie na Facebooku 
do grupy Sudety z plecakiem. Ukazało 
to państwu Piaseckim piękno naszych 
gór. I tak od tych trzech lat przemierza-
ją górskie szlaki. Góry to nie  Karpacz, 
Szklarska Poręba czy Zakopane to szlaki 
w Sudetach, Karkonoszach, Górach Izer-
skich, Tatrach, Masyw Śnieżnika i tak 
można wymieniać bez końca. 
W roku 2023, państwo Piaseccy za swój 
cel obrali przejście przez Drabinę Wał-
brzyską, a marzeniem na przyszłość jest 
przejście GSS.
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SPORTOWE SUKCESY LAURY URBAŃCZYK
  Renata Śmieszek Zygnerska 

Laura Urbańczyk jest 13 letnią miesz-
kanką w Kłębanowic, która od naj-
młodszych lat wykazywała bardzo 
duże zainteresowanie sportem- za-
równo piłką nożną jak i tenisem 
ziemnym. 
W wieku 8 lat rozpoczęła trenin-
gi piłki nożnej oraz tenisa ziemnego.  
 Mając 9 lat rozegrała swój pierwszy tur-
niej w tenisie ziemnym w którym wy-
walczyła  puchar Prezydenta Głogowa 
 i zajeła 1 miejsce w katgorii do 10 lat.
W wieku dziesięciu lat została mistrzy-
nią miasta Lubin w tenisie ziemnym  
w kategorii mieszanej z chłopcami  
w grupie do 10 lat. Kolejne sukcesy spor-
towe to: 1 miejsce w turnieju Olimpij-
skim Kids Cup we Wrocławiu, 1 miejsce 
w cyklu turniejów Steffi - Graf w Niem-
czech, 1 miejsce w turnieju o Puchar 
Agnieszki Radwańskiej w Poznaniu,  
1 miejsce w cyklu turniejów Australian 
Szczawno Zdrój. Dzięki temu ostat-
niemu wydarzeniu zdobyła bilet do 
reprezentowania Polski w międzyna-

rodowym turnieju CHAMPIONS BOWL  
w Chorwacji gdzie zajęła 10 miejsce 
walcząc z dziewczynkami z całego 
świata. W tym samym roku została wy-
różniona na Gali Stypendialnej przez 
Wójta Gminy Radwanice Pawła Piw-
ko – została Sportowcem roku 2019. 
Równocześnie w roku 2019 Laura roz-
poczęła treningi piłki nożnej w druży-
nie żeńskiej FemGol w Lubinie. Gdzie  
w styczniu 2020 r otrzymała powołanie 
na zgrupowanie Kadry Wojewódzkiej  
w Piłce Nożnej U-13 w Dzierżoniowie. 
Od tego momentu już na stałe jest po-
woływana na wszystkie zgrupowania, a 
w roku 2022 otrzymała powołanie do 
Kadry Wojewódzkiej U-15 mając 13 lat. 
W roku 2021 Laura zrezygnowała z Te-
nisa ziemnego a całą energię przeniosła 
na piłkę nożną.
W roku 2022 dziewczynka otrzyma-
ła powołanie na zgrupowania Zimo-
wej Akademii Młodych Orłów „ZAMO”  
w Siedlcach, Jesiennej Akademii Mło-
dych Orłów „JAMO” Wałbrzychu oraz 

Letniej Akademii Młodych Orłów 
„LAMO” w Siedlcach gdzie są powoływa-
ne najlepsze dziewczynki z całej polski. 
Rok 2022 był również czasem, w którym  
Laura       zmieniła  barwy           klubowe 
i przeszła do Klubu Górnika Polkowice 
gdzie obecnie trenuje i gra.

 KOLARSKIE SUKCESY KORNELII SZYLKO
  Renata Śmieszek Zygnerska 
Kornelia Szylko, mieszkana Radwa-
nic na co dzień uprawia kolarstwo. 
Trenuje w klubie MKS Polkowice.
Kornelia uczestniczy w wyścigach  
o randze powiatowej, wojewódzkiej 
oraz ogólnopolskiej. Są to starty nie 
tylko na rowerach szosowych, ale też 
MTB. W roku 2022 odnotowała swo-
je duże sukcesy w tej dyscyplinie.  
W czerwcu 2022 roku w Mistrzostwach 
Polski Szkółek Kolarskich wywalczyła 
w swojej kategorii wiekowej 4 miejsce, 
Kolejnym osiągnięciem Kornelii było 

zajęcie drugiego miejsce w żakiniach, 
w X Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim 
„Korona Kocich Gór” w Sobótce. W tym 
wyścigu miała do pokonania wymaga-
jący podjazd pod Wieżycę (red. Janusz 
Pytlak/MKS Polkowice). 

Młodej kolarce życzymy dalszych sukce-
sów i kariery co najmniej takiej jak Maja 
Włoszczowska. Bezpiecznych startów!

SPORTOWY DUCH WALKI PANA TADEUSZA FLAKA
  Renata Śmieszek Zygnerska 

Mistrzostwa Europy dla Osób po 
Transplantacji i Dializowanych odby-
ły się w dniach od 20 do 27 sierpnia 
2022 r. w Oxford, w Wielkiej Brytanii. 
W Mistrzostwach wystartował i za-
triumfował mieszkaniec naszej gmi-
ny pan Pan Tadeusz Flak. Pan Tadeusz 
po raz kolejny pokazał swojego spor-
towego ducha walki. Do Polski po-
wrócił z medalem za otrzymanie IV 
miejsca w Triathlonie. Dyscyplina ta pole-
gała na starcie w poszczególnych dniach  
w pływaniu na 400 m na basenie, mini 

maratonie na 5000 m i kolarstwie 
na 27 km. Bądźmy świadomi, że dla 
osób po przeszczepieniu był to na 
pewno bardzo duży wysiłek. Jest to 
zatem ogromny sukces Pana Tade-
usza. Sukcesy należy mnożyć, więc 
oprócz startu w triatlonie miesz-
kaniec Gminy Radwanice powrócił  
z medalem za II miejsce w dyscyplinie 
pchnięcia kulą. Z całego serca gratu-
lujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
podczas nowych sportowych wyzwań.

                                DODATEK SPORTOWY                                 DODATEK SPORTOWY 

  Renata Śmieszek Zygnerska 
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JEŹDZIECTWO 
  Renata Śmieszek Zygnerska 

HUBERTUS W JAKUBOWIE 

W dniach 1  - 2 października 2022 
roku  po raz 14 odbył się Hubertus  
w Jakubowie. 

Hubertus jest tradycją we wszystkich 
stadninach i ośrodkach jeździeckich. 
Jest to święto myśliwych, leśników  
i jeźdźców. W roku 2022 ro-
zegrano zawody towarzyskie 
w skokach przez przeszkody  
w kilku konkurencjach:
- mini LL 50 cm
- LL 70 cm
- LL 80 cm
- L 100 cm
Podczas XIV Hubertusa w Jakubowie od-
były się również pokazy grupy ułańskiej 
i rycerskiej. Niedzielna upływała w kli-
macie western i rodeo, bo właśnie takie 
zostały rozegrane zawody. Niezwykłym 
widowiskiem były konkurencje Bar-
rel racing junior i senior, które polega-
ły na tym, by jeździec i koń przejechali  
w jak najkrótszym czasie dookoła be-
czek. Zwieńczeniem całej imprezy była 
„gonitwa za lisem”. Lisem zostaje naj-
szybsza para (jeździec i koń), która to 
ucieka przed pozostałymi uczestnikami. 

ZAWODY W SKOKACH PRZEZ 
PRZESZKODY

22 maja 2022 roku w miejscowości 
Jakubów odbyły się III Towarzyskie 
Zawody w Skokach przez Przeszkody 
organizowane przez stajnię Libra. 

Konkurencje były dostosowane do 
każdej grupy wiekowej. Przeszkody, 
które ustawiono na placu były przewi-
dziane do przeprowadzenia konkur-
sów skokowych od krzyżaczków po 
klasę L (100 cm). W rywalizacji brały 
udział dzieci ze stajni z całego regio-
nu. Była niesamowita atmosfera. Za-
wodnicy rywalizowali w pocie czoła.  
Na terenie rekreacyjnym gdzie były or-
ganizowane zawody można było zaku-
pić odzież i gadżety konne.

SUKCESY ALICJI STASZAK 
W JEŹDZIECTWIE 

Pani Alicja Staszak, mieszkanka Jakubo-
wa na co dzień prowadzi stajnię Libra, 
ale oprócz tego startuje w zawodach  
w skokach prze przeszkody L, P.  
W październiku 2022 roku wraz ze 
swoim koniem Sicilią wzięła udział  

w regionalnych zawodach w skokach 
przez przeszkody, które odbywały się  
Lesznie. W trakcie dwudniowych ry-
walizacji pani Alicji udało na wszystkie 
przejazdy zrobić tylko jedną przypad-
kową zrzutkę. Niedziela była dniem 
zwycięskim i bardzo szczęśliwym 
dla tego duetu, ponieważ przejazd  
w klasie L1 wykonały bezbłędnie,  
a w kategorii P zdobyły 3 miejsce.
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gminnA AKADEmiA PiłKARSKA 
  Renata Śmieszek Zygnerska 

We wrześniu 2022 roku na terenie 
Gminy Radwanice została utworzona 
Gminna Akademia Piłkarska Radwa-
nice, która działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury. Powołane zostały  
3 grupy: Skrzaty - są to dzieci z rocz-
ników 2016 do 2017, Żaki - dzieci 
urodzone w latach 2014 do 2015 oraz 
grupa Orlików, do której uczęszczają 
zawodnicy urodzeni w latach 2012 - 
2013.

Warunkiem przystąpienia do Gminnej 
Akademii Piłkarskiej Radwanice jest 
złożenie zgłoszenia, wykonanie ba-
dań lekarski (karty badań do pobrania  
w GOK) oraz poniesienie miesięcznej 
opłaty, która wynosi dla osób zameldo-
wanych w gminie 70 zł i 90 zł dla nie-
zameldowanych.
Do Gminnej Akademii Piłkarskiej 
mogą zgłaszać się dzieci przez cały 
roku zarówno chłopcy, jak i dziew-
czynki. Prowadzony jest nabór ciągły. 

Dokumenty można pobrać ze stro-
ny Gminnego Ośrodka Kultury: www.
gok.radwanice.pl, a zgłoszenie można 
wysłać drogą elektroniczną na maila  
akademia@gok.radwanice.pl. Jest też 
możliwość, by dokumenty złożyć osobi-
ście w tymczasowej siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Radwanicach, który 
obecnie znajduje się w budynku Zespołu 
Szkolno - Przedszkolenego w Radwani-
cach, przy ulicy Tenisowej 1 (wejście od 
strony ul. Szkolnej 14, budynek małej 
szkoły).W Gminnej Akademii Piłkar-
skiej pracują  certyfikowani trenerzy: 
pan Szymon Nazarowski, pan Paweł Na-
zar oraz pan Patryk Matusiak. Wszyscy 
trenerzy posiadają licencję Grassroots 
C, która została wydana przez PZPN.  
Dużym atutem jest to, że szkoleniowcy 
posiadają wieloletnie doświadczenie na 
boisku oraz w pracy z dziećmi.
Pan Szymon Nazarowski prowadzi tre-
ningi w grupie Skrzatów. Grupa spotyka 
się dwa razy w tygodniu, w poniedział-

ki i środy od godziny 16.00 do godziny 
17.00 na Orliku w Radwanicach. Jeśli 
warunki pogodowe są niekorzystne dru-
żyna swoje treningi odbywa w sali gim-
nastycznej w Buczynie. 
Grupę Żaków trenuje dwa razy w tygo-
dniu pan Paweł Nazar. Szkolenie odby-
wa się na boisku Klubu Sportowego Pło-
mień Radwanice, przy ulicy Ogrodowej, 
w Radwanicach, w poniedziałki i środy 
w godzinach od 16 do 17.15. Trener Pa-
tryk Matusiak współpracuje z najstarszą 
grupą piłkarzy - Orlikami. Drużyna spo-
tyka się dwukrotnie w ciągu tygodnia,  
w środy i piątki od godziny 15.00 do 
godziny 16.30. Treningi odbywają się 
na boisku Klubu Sportowego Zadzior 
Buczyna
Oprócz systematycznie odbywających 
się treningów zawodnicy Gminnej Aka-
demii Pilarskiej mają już na swoim kon-
cie pierwsze turnieje DZPN. Młodym za-
wodnikom nie brakuje zaangażowania 
i sportowego ducha walki. 

zAPiSY 
TRWAJĄ!


