kurier

www.radziemice.gmina.pl

l

e-mail: ug@radziemice.gmina.pl

RADZIEMICKI

NR 02
grudzień 2021
NAKŁAD 2000 egz.
ISSN 2353-2777
GAZETA BEZPŁATNA

Święta Bożego Narodzenia to czas,
w którym doświadczamy szczęścia ze spotkania z bliskimi,
cieszymy się ich radością i miłością.
Z tej okazji pragniemy złożyć
Państwu najserdeczniejsze życzenia
radosnych dni, podczas których wszelkie problemy
i troski codziennego życia odejdą w zapomnienie.
Niech w tym czasie, najpiękniejszym ze wszystkich,
nikt z nas nie będzie sam, a szczęście zawita jako stały gość.
Niech nowonarodzone Boże Dziecię zapewni nam wszystkim
i naszej gminie wszelką pomyślność i dostatek.
Życzymy także,
aby Nowy Rok 2022 był okazją do spełniania marzeń
oraz pasmem sukcesów w każdej sferze życia.

ZŁOTE GODY
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Wykonane remonty dróg
Z życia Gminy

Dzięki środkom uzyskanym z budżetu
Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych Gminie Radziemice udało się
zrealizować zadania pn.
1. ,,Remont drogi dojazdowej do pól
w miejscowości Błogocice (nr drogi
160331 K dz. ewid. 292 obręb
Błogocice) w km 0+000 – 0+400’’
2. ,,Remont drogi dojazdowej do pól
w miejscowości Radziemice

(dz.ewid. Nr 278/34 obręb Radziemice) w km 0+000 – 0+350’’
3. ,,Remont drogi dojazdowej do pól
w miejscowości Wrocimowice (nr drogi 160431 K dz. ewid. 394 obręb Wrocimowice) w km 0+000 – 0+280’’
----------------------------
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Na realizację powyższego zadania Gmina
Radziemice otrzymała dotację w wysokości 250 000,00 zł. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła 411 376,94 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania
o udzielenie zamówienia w trybie prze-
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targu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę opisywanego zadania – „PRIMAKOP” Grzegorz Wawrzeń Niegardów 60,
32-104 Koniusza.
Inwestycja została w całości zrealizowana i odebrana w dniu 21.09.2021 r.
Agnieszka Sanak

Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Błogocice (nr drogi 160331 K dz. ewid. 292 obręb Błogocice) w km 0+000 – 0+400
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Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Radziemice (dz.ewid. Nr 278/34 obręb Radziemice) w km 0+000 – 0+350
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Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wrocimowice (nr drogi 160431 K dz. ewid. 394 obręb Wrocimowice) w km 0+000 – 0+280
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Odpady komunalne z działalności gospodarczej
Z życia Gminy

INFORMACJA
w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których
prowadzona jest działalność gospodarcza.
Wójt Gminy Radziemice przypomina, że zgodnie z art. 6 ust.
1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych
z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w
wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na
działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:
n uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
n zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest
działalność gospodarcza).

Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy
z wybraną firmą.
Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów
- proszę o dostarczanie do Urzędu Gminy Radziemice ich
kserokopii. Brak złożenia wymaganych umów skutkuje wezwaniem do ich okazania.

Kontrole zawartych umów w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą.

Brak złożenia przedmiotowych dokumentów skutkować będzie szczegółową kontrolą działalności przez pracowników
Urzędu Gminy oraz dalszym postępowaniem nakazującym
wykonanie tego obowiązku.

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać
wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy Radziemice wpis do rejestru działalności regulowanej.
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ZŁOTE GODY

Z życia Gminy

Jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze
umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść
ją przez całe życie.

”Złote Gody to wyjątkowy i niecodzienny jubileusz, który obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. To
z pewnością niezwykła rocznica, którą
może pochwalić się niewiele par małżeńskich.
„Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie
tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. To wiele lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia
małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre
małżeństwo to takie, które przetrwa
wszystkie życiowe przeciwności, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie i szacunek.
Urząd Stanu Cywilnego w Radziemicach
w dowód społecznego uznania dla
trwałości małżeństwa i rodziny, wystąpił
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o wyróżnienie medalami za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie dla par świętujących
jubileusz 50-lecia zawarcia związku
małżeńskiego.
50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili
Państwo:
1. Barbara i Marian Formiccy
2. Janina i Marek Grzywa
3. Krystyna i Józef Łój
4. Stanisława i Stanisław Nowak
5. Teresa i Władysław Przeniosło
6. Krystyna i Bogusław Przeniosło
7. Maria i Jan Skiba
8. Alina i Józef Wieczorek
9. Maria i Edward Zaprzelscy
10. Jadwiga i Zbigniew Pałetko
11. Bogusława i Jerzy Ziarko
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Dekoracji dostojnych Jubilatów w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej, w dniu 06
listopada 2021 r. dokonał Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Radziemice
Waldemarem Przeniosło oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Anną Jelonkiewicz. W uroczystości wzięli również
udział Zastępca Wójta Piotr Łakomy,
Skarbnik Gminy Edyta Zapart-Świdzińska
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Jolanta Kupczyk.
Miłym akcentem był tort jubileuszowy
oraz toast, wzniesiony za zdrowie i pomyślność Dostojnych Jubilatów. Oprawę
artystyczną uświetniającą Jubileusz 50 –
lecia Pożycia Małżeńskiego zapewnił Zespól „Czerwone Korale”, utworzony przez
Związek Emerytów i Rencistów z Łętkowic pod kierownictwem Prezesa Tadeusza Antosa. Uroczystość ta była również
okazją do złożenia Prezesowi życzeń i bukietu kwiatów z okazji niedawnych imienin.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych, wspaniałych jubileuszy.
Anna Jelonkiewicz

Z życia Gminy
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Radziemickie obchody
Dnia Niepodległości
Z życia Gminy

W piękny poranek 11 Listopada przy
Szkole Podstawowej w Radziemicach
zebrali się mieszkańcy, uczniowie tejże
szkoły a także nauczyciele aby wziąć
udział w marszu "Radziemice dla Niepodległej".

Marsz został zorganizowany przez Wójta
Gminy Radziemice oraz Dyrektora Szkoły
Podstawowej. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęto od przemarszu spod Szkoły do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny
przez księdza Macieja Pawłowskiego.
Po mszy, złożono wiązanki pod tablicą
upamiętniającą bestialsko zamordowanych
Partyzantów z Samodzielnego Batalionu
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AK "Skała" w dniu 4 listopada 1944 r. w Pieczonogach
przez niemieckiego okupanta.
W przemarszu oprócz organizatorów brali udział również
przedstawiciele Związku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych z Radziemic reprezentowani przez Prezesa Czesława
Olecha, oraz delegacja Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego AK "Skała".
Obchody uświetniły występy artystyczne
uczniów w kościele, przygotowane przez
Koło Teatralne "Niziołki". Na zakończenie
wszyscy razem śpiewali pieśni patriotyczne.

Z życia Gminy

Serdecznie dziękuję Wszystkim biorącym udział w uroczystych obchodach Święta
Niepodległości. Szczególne
podziękowania kieruję do
dyrekcji i nauczycieli SP Radziemice za przygotowanie
pięknego programu artystycznego, moje podziękowania składam również na
ręce ks. Macieja Pawłowskiego za odprawioną mszę
i piękne kazanie. Uczestnicząc w tym wydarzeniu
daliśmy wyraz pamięci tym
wszystkim, dzięki którym
żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.
Jolanta Kupczyk
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"Zabawy głosem - warsztaty dubbingowe"
Z życia Gminy

Na przełomie września i października Gminny Ośrodek Kultury w Radziemicach wraz z Panią Katarzyną Duch - nauczyciel SP Radziemice a zarazem
inicjatorką zadania pn. "Zabawy głosem - warsztaty dubbingowe" realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie w ramach projektu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Małopolska.
W ramach projektu pozyskano dotację
w wysokości 7 995,00zł., która została wydatkowana zgodnie z harmonogramem.
Celem projektu było przywrócenie u dzieci spontaniczności i otwartości na kontakt
z drugim człowiekiem a także poprawa artykulacji głosu uczestników oraz umiejętności swobodnej pracy z mikrofonem czego efektem końcowym było nagranie dubbingu przez uczestników do wybranej bajki przez Panią Kasie Łaskę. Uczestnikami projektu były dzieci uczęszczające na koło
teatralne "Niziołki".
Pierwsze zajęcia miały charakter warsztatów
integracyjnych, które przeprowadzono 29
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września. W trakcie spotkania przeprowadzono szereg zabaw uspołeczniających które służyły odbudowaniu relacji po dłuższym
okresie izolacji. Zostały również ustalone zasady, które obowiązywały w trakcie trwania całego projektu. Zasady te zostały wyeksponowane na specjalnej tekturowej tubie, którą dzieci nazwały "Frycek-Felek".
W ten sposób powstała maskotka, która towarzyszyła uczestnikom przez cały czas
trwania projektu. Kolejne działania integracyjne odbywały się w plenerze w Miejskim
Parku w Miechowie do, którego udaliśmy się
w sobotę 2 października. Przepiękna pogoda sprzyjała naszemu przedsięwzięciu.

Członkowie grupy teatralnej "Niziołki"
uczestniczyli we wspólnych zabawach integracyjnych a także indywidualnych
i grupowych zabawach sportowych (jazda na rowerach, rolkach. deskorolkach,
fiszkach). Koleiny etapem naszej wycieczki był turniej w kręgielni Com-Com
Zone, który dostarczył uczestnikom wiele emocji. Po tak aktywnym przedpołudniu na zakończenie z przyjemnością zjedliśmy pizze w Pizzerii Oficyna
w Miechowie. Trzecie spotkanie w ramach projektu pod hasłem "Czytać, ale
jak?" odbyło się w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Radziemicach. Jak czytać,
by być słuchanym? Temu zadaniu starali
się sprostać członkowie koła teatralnego “Niziołki" w trakcje warsztatów.
Główną atrakcją projektu, były warsztaty
dubbingowe, które odbyły się w dniu
15.10.2021 r. powadziła je Pani Katarzyna Łaska - piosenkarka, aktorka musicalowa i dubbingowa. W swojej przeszło dwudziestoletniej karierze, użyczyła
głosu wielu postaciom z seriali i filmów
animowanych m. in. zaśpiewała jako Elsa piosenki "Mam tę moc", "Chcę uwierzyć snom"
w polskiej wersji językowej "Krainy Lodu".
Fragmenty tej ostatniej piosenki wykonała

podczas 92 Gali Oscarowej. Obecnie można
ją oglądać i słuchać w programie rozrywkowym pt.: "Twoja twarz brzmi znajomo".
W trakcje warsztatów mali aktorzy mieli

Z życia Gminy

okazję poznać kulisy pracy aktora dubbingowego w teorii i praktyce. Najpierw z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji dotyczących realizacji dubbingu, następnie sami w ćwiczeniach praktycznych,
podkładali głos do różnych bajkowych
postaci. Efektem ich pracy było nagranie materiału filmowego, dubbingowanego przez
uczestników warsztatów. Ostatnie spotkanie odbyło się 19 października w Gminnym
Ośrodku Kultury. Organizatorzy przygotowali dla uczestników grę terenową składającą się z czterech zadań. Gra miała
sprawdzić umiejętności współpracy w grupie. Następnie uczestnicy zebrali się w sali
konferencyjnej gdzie dzielili się swoimi re-

fleksjami po realizacji projektu.
W tym celu musieli odpowiedzieć
na cztery zasadnicze zagadnienia,
które zostały umieszczone na
tematycznych plakatach. Uczniowie po przemyśleniu odpowiedzi
zapisywali je na samoprzylepnych karteczkach, które umieszczali na odpowiednich plakatach.
Z zapisków tych wynikało że są
zadowoleni z formy przebiegu
projektu oraz z poznania nowych osób. Na pytanie jaki powinien być kolejny projekt?
O czym? Co chciałbyś w nim robić? padało wiele propozycji,

które były bardzo różnorodne,
zaskakujące i zabawne. Spotkanie to upłynęło na wspomnieniach, ocenach mocnych i słabych stron projektu oraz planach na przyszłość.
Na zakończenie organizatorzy
przygotowali dla uczestników
dyplomy i gadżety promujące
Gminę, które wręczył Wójt Gminy Radziemice.

Dzięki tym warsztatom młodzież
pracowała nad dykcją, intonacją, barwą głosu i interpretacją tekstów. Pomogło im to
poznać swoje możliwości aktorskie i umiejętności dubbingowe. Projekt ten umożliwił im
odkryć się w nowej roli.
Marta Przeniosło
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Początki oświaty i kultury w Łętkowicach
Historia

Aktorzy amatorskiego teatru w Łętkowicach w strojach
do wystawienia sztuki "Ożenek" Gogola. Teatr powstał
w 1915 r. i działał do roku 1950. Od lewej: Leokadia
Wcisło, Zenon Łysek, Adela Dejworek, nieznany,
Konstanty Dejworek, Maria Trela, Ireneusz Popiołek,
Roman Trela, siedzą od lewej: L. Zaręba,
obok nie ustalono nazwisk.

Uczniowie i grono pedagogiczne w SP. Łętkowice. Od lewej siedzą: Antoni Skiba, Bronisława Łopata,
Kazimierz Szrek - Kierownik Szkoły oraz Józef Stanisławski. Rok ok. 1930.

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej,
święto oświaty i szkolnictwa, nauczycieli i pracowników
Oświaty. Święto to wyznaczono dla upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej uchwalonej
przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r.
Wówczas dostrzeżono że rozwój oświaty i kształcenia ma
wpływ na poziom rozwoju kraju i życia ludzi. Zaborcom
nie zależało na kształceniu polaków, gdyż łatwiej było
rządzić ludźmi nie umiejącymi czytać i pisać. Aby zmienić
dostęp do kształcenia komisja w swym programie postanowiła zakładać szkoły w miastach i na wsi mniejsze
parafialne na życzenie mieszkańców. Gmina miała zapewnić lokal natomiast mieszkańcy płacili nauczycielowi,
początkowo głównie w naturze. Początki były bardzo trudne bo brakowało wykształconych nauczycieli, lokali a i bieda ograniczała dostęp do szkoły. Szkoły były przeważnie
jedno lub trzy oddziałowe do których chodzili uczniowie
z różnych roczników, najczęściej chłopcy gdyż uważano
że dziewczynom nauka nie jest potrzebna. Początkowo
nauka odbywała się zimą bo latem dzieci pracowały w gospodarstwach. Pilniejsi uczniowie z własnej woli uczęszczali do jednej klasy po 2 lata, aby lepiej opanować wiadomości a potem ich zadaniem było uczyć tych którzy do
szkoły nie chodzili. Do szkoły chodziło najczęściej jedno
dziecko z domu, gdyż buty były drogie, wykonywał je
szewc i nie wszystkich było na nie stać. Z opowiadań starszych ludzi wiadomo że buty były tak oszczędzane że do
Kościoła w niedzielę szli boso, dopiero przed wejściem do
kościoła ubierano buty. W dokumentach oświatowych zapisano że wszystkie szkoły elementarne poddane mają być
opiece dozorców, którymi byli: Wójt, Proboszcz i trzech

Sezonowe przedszkole przy SP Łętkowice. Przedszkolaki
siedzą na schodach przed drewnianym budynkiem
szkoły. Po lewej długoletni kierownik szkoły
- Stefan Kornobis, w głębi wychowawczyni
A. Strąk. Rok 1957.
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Członków posiadających nieruchomości w parafii. Pierwsza wzmianka o szkole parafialnej w Łętkowicach pochodzi
z roku 1598. Kierownikiem był Walenty z Łętkowic (syn
kmiecia), pomagał organiście w śpiewie, mieszkał
w osobnym domu z ogródkiem w którym mieściła sie klasa. W czasie komasacji gruntów wsi Łętkowice
ok. 1844 r. koło starego dworu gdzie obecnie stoi budynek starej szkoły wydzielono dwie morgi pola i łąkę przy
drodze i na tej działce postawiono drewnianą szkołę
z jedną salą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela.
W roku 1889 wybudowano nowy murowany budynek
szkoły. Szkoła działała w okresie zaborów i zaborcy
wpływali na program nauczania szkoły, który ograniczał
polskość w kształceniu. Do roku 1917 kierownikiem i nauczycielem był Walery Wronski w randze pułkownika. Miał
opinię dobrego nauczyciela i społecznika. Według przekazów do nauki podchodził dość liberalnie zezwalając na
naukę języka polskiego. Gdy Polska odzyskała niepodległość zaczęto organizować struktury państwa polskiego
w tym i w oświacie.
W roku szkolnym 1917/18 kierownictwo szkoły objął Kazimierz Szrek, funkcję tą pełnił do roku 1950. W tym czasie do szkoły zatrudniono dwie nauczycielki. Dla kadry nauczycielskiej wynajęto dom Marcina Rączki a szkołę powiększono do 5 klas. Do szkoły zaczęli uczęszczać
uczniowie z sąsiednich miejscowości, Obrażejowic, Budziejowic, Wierzbicy, Muniakowic i Przemęczan. W roku
1927 postawiono nowy drewniany budynek na potrzeby szkoły, szkołę powiększono do 7 klas a grono pedagogiczne do 5 osób. W okresie okupacji hitlerowskiej
szkoła prowadziła tajne nauczanie. Wiele osób z sąsiednich okolic ukończyło szkołę tajnego nauczania ze zdaniem matury włącznie. W organizacji tajnego nauczania
wielkie zasługi należą się pochodzącemu z Łętkowic Stefanowi Zytko (Żytko) - profesor, dr filozofii i literatury (pochowany na cmentarzu w Łętkowicach). Do końca lat 60tych ubiegłego wieku szkoła na wsi pełniła bardzo ważną
funkcję kulturalno-oświatową. Nie było energii elektrycznej
a więc nie było telewizji (rzadko prasa, prymitywne radio)
telefonów, internetu a ciemności rozświetlała lampa naftowa. W tym czasie ważną rolę odegrali nauczyciele i pasjonaci tworząc życie kulturalne na wsi, jednym z nich był
Józef Staniszewski - nauczyciel który pracę w Łętkowicach rozpoczął w 1926 r. Prowadził szeroką działalność
kulturalną. Między innymi założył teatr amatorski
w którym reżyserował, opracowywał scenografię, kostiumy. Wystawiano takie sztuki jak: Ożenek Gogola, Ślubu Panieńskie... W przedsięwzięciach tych aktywnie
uczestniczyła młodzież oraz dorośli, a przykład tej działalności udzielał się sąsiednim miejscowościom.
Teatr w Łętkowicach był prawie profesjonalny. Był wy-

posażony w scenę, podnoszoną kurtynę, widownię na sali
i balkonie. Scenografię do przedstawień malował sam artysta malarz Jan Molga z Janikowic sentymentalnie
związany z Łętkowicami gdyż był uczniem szkoły w Łętkowicach. Sala teatralna służyła aktorom animatorom do
końca lat 40-tych. Tuż po wojnie młodzież rozjechała sie
po świecie gdyż wystąpiły nowe możliwości i potrzeba rąk
do pracy głównie na Śląsku i budującej sie Nowej Hucie.
Pomimo tego sala nie pozostała pusta. Utworzono w niej
stałe kino nawet z dwoma seansami w niedzielę.
We wspomnieniach Józef Staniszewski pisze o Łętkowicach cyt. "Wieś bogata. Chłopi mądrzy i ambitni, nastawieni patriotycznie. Wielu ukończyło różne kursy a wiedzę wykorzystują w swoich gospodarstwach".
Do tych prekursorów propagowania życia oświatowokulturalnego w Łętkowicach należy zaliczyć nieżyjącego
mieszkańca Teofila Kozika. Z trudem jako syn chłopa zdobył średnie wykształcenie. Z wielkim wysiłkiem z własnych środków finansowych zorganizował bibliotekę
wiejską, która była na owe czasy jedyną kopalnią wiedzy
i rozrywki. Organizował również działalność społeczną
i był propagatorem nowych form gospodarowania na wsi.
Interesował sie historią, z dużym trudem zdobył wiedzę
o przeszłości, zwłaszcza swojej miejscowości. To ciekawość stała sie jego pasją. Pod koniec życia zebraną wiedzę za własne środki wydał w prymitywnej postaci monografie Łętkowic. Ale fakty w niej zawarte stanowią nieocenioną wartość dla następnych pokoleń.
W artykule zawarte są niektóre fakty, zdarzenia i opinie
jakie przedstawił Teofil Kozik w Monografi wsi Łętkowice, oraz Józefa Staniszewskiego z jego życiorysu
w opublikowanym wydaniu. Ponadto dodałem nieco dostępnej podręcznikowej wiedzy historycznej i wspomnień
z osobistych przekazów i kontaktów z nieżyjącymi mieszkańcami Łętkowic. Sądzę że zawarte fakty i ludzi warto
przypomnieć i ocalić od zapomnienia.
Tadeusz Antos

Uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej
w Łętkowicach. Od lewej siedzą nauczyciele:
Kazimierz Szrek - Kierownik Szkoły, Bronisława
Łopata i Skiba Antoni. W tle dawny budynek szkoły
w latach dwudziestych XX wieku.

Małopolska Lokalnie w SP Radziemice
Z życia Gminy

Nauczyciele naszej szkoły podjęli się
napisania projektów w ramach Programu Małopolska Lokalnie prowadzonego
przez Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, które pozwoliły rozwijać się przedszkolakom i uczniom w kierunku zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia a także dziecięcej aktywności.
Projekty pozwoliły im również na doświadczanie praw chemii i fizyki w życiu
codziennym.
Projekt pn. "Chemia i fizyka dla Smyka" skierowany do dzieci z Oddziału Przedszkolnego
w Radziemicach - grupa,, Motylki”. W ramach
projektu otrzymano dotację w wysokości

5905 zł która została wykorzystana na zakup
pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, organizacji warsztatów oraz
wycieczek edukacyjnych. W ramach zadania
Przedszkolaki uczestniczyły w cyklicznych
warsztatach z dziedziny chemii i fizyki.
W trakcie jednych z nich miały okazję zrobić
kryształki soli oraz zaobserwować skąd się
biorą. Doświadczenie polegało na tym, że do
słoika z wodą została wsypana sól. Podczas
codziennych obserwacji mogli zobaczyć jak na
sznurku, który był w słoiku, pojawiają się małe
kryształki. Doświadczenia były udane, a dzieci bardzo zainteresowane tworzeniem solanki.
Celem projektu było rozbudzenie dziecięcej
aktywności oraz doświadczanie praw chemii
i fizyki w życiu codziennym poprzez zabawy

badawcze oraz eksperymentowanie. Autorem
projektu był wychowawca grupy Pani Marzena Płaszewska.
Drugi projekt pn. „Żyj zdrowo na sportowo!”
skierowany dla uczniów klas I - III. Nasze Radziemickie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Rozwój-Inspiracja-Kreatywność"
otrzymało grant w wysokości: 5990 zł. W ramach projektu zakupione zostały potrzebne
materiały do realizacji tego działania m.in.: kije
do Nordic Walking, materiały plastyczne,
gry planszowe.
Odbyły się również darmowe warsztaty:
warsztaty z Nordic Walking z Instruktorem
Mają Moczyńska - Papka które odbyły się
w Puszczy Niepołomickiej, warsztaty praktyczne i teoretyczne z przy współpracy z Ga-

Chemia i fizyka dla smyka

binetem Dietetyki Klinicznej - które prowadziła Dietetyk Klaudia Bartkowska oraz
warsztaty plastyczne.
W otoczeniu pięknej przyrody Puszczy Niepołomickiej poznaliśmy zasady prawidłowego marszu przy użyciu tych przyrządów sportowych. Dzięki ciekawej rozgrzewce i pokazaniu prawidłowej techniki mar szu będziemy
mogli rozwijać tę umiejętność na lekcjach wf,
pokazując jednocześnie mieszkańcom naszej Gmina Radziemice że z kijkami można
w każdym wieku i przy każdej pogodzie. Projekt miał na celu poszerzenie wiedzy oraz świadomości dzieci na temat wpływu żywienia
i aktywności fizycznej na zdrowie, przyczynić
się do kształtowani zdrowych nawyków zarówno żywieniowych, jak i sportowych. Autorem projektu była Anna Zagórska.
Dzięki pozyskanym środkom dzieci mogły rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie
dbałości o zdrowie, bezpieczeństwo własne
i innych w różnych sytuacjach, rozwijanie
sprawności fizycznej, która w dużym stopniu
determinuje stan zdrowia dziecka. W zakresie chemii i fizyki dzieci mogły samodzielnie
doświadczać ich praw poprzez zabawę i ciekawe doświadczenia.
Marzena Płaszewska
Anna Zagórska

Żyj zdrowo
na sportowo
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W dniu 26 września 2021r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Radziemicach odbyło się Walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Proszowicach.

Powiatowy Zjazd Ochotniczych
Straży Pożarnych

Przybyłych gości powitał gospodarz uroczystości Wójt
Gminy Radziemice Marek Słowiński. Podczas obrad były
poruszane sprawy dotacji oraz proponowanych zmian
w ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych.
W zjeździe uczestniczyli wszyscy przedstawiciele
z Jednostek OSP z terenu powiatu proszowickiego.
W obradach wzięli udział również: druh Marcin Gaweł
– Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Proszowicach, druh Adam Domagała - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, druh Zbigniew Kacała
- Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
druh Krzysztof Kowalski - Sekretarz Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Proszowicach. W zjeździe
uczestniczył także st. bryg. Janusz Chawiński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach. Walne zebranie jednogłośnie wybrało na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Proszowicach w osobie druha Marcina
Gawła.
Piotr Łakomy
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Z życia Gminy

