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Pomoc pogorzelcom z Nowej Białej
Z życia Gminy

Mieszkańcy Gminy Radziemice bardzo
szybko i hojnie odpowiedzieli na apel
o pomoc dla pogorzelców z Nowej
Białej.

Zbiórka dla Nowej Białej - PODZIĘKOWANIE
Bardzo, ale to bardzo dziękuję wszystkim Darczyńcom z Gminy Radziemice
za okazane serce, pomoc oraz przekazane „dary dla pogorzelców”. Cieszę się,
że udało się w tak krótkim czasie zorganizować i sprawnie przeprowadzić całą
akcję pomocy. Dziękuję osobom, które pomagały w załadunku.

Podziękowania należą się również Sołtysom i Radnym z Gminy Radziemice
za rozpropagowanie informacji o akcji pomocowej i pomoc w zorganizowanie zbiórki.

Na prośbę darczyńców zaczęliśmy zbierać
dary już w piątek po południu. Zbiórka
zaczęła się na placu wiejskim w miejscowości Przemęczany. Dzięki zaangażowaniu
Sołtysa Pana Dariusza Nowaka oraz Tomasza Kolasy w piątek załadowano prawie
połowę naczepy.
W sobotę rano nasz „tir” już stał na placu
pod Urzędem Gminy w Radziemicach.
Mieszkańcy zaczęli zwozić dary i nasz „pomocowy tir” zaczął się wypełniać do końca.
Dzięki uprzejmości Państwa Anny i Marcina Malarów, którzy udostępnili swój wózek
widłowy załadunek "darów" na samochód
był ułatwiony. Zebraliśmy pszenicę (2,5
tony), jęczmień (850 kg), bobik, siano,
słomę, ziemniaki oraz materiały budowlane (w tym: cement 1,4 tony, gwoździe, łopaty, wiadra, plandeki, grunt oraz silikon dekarski).
W południe nasz samochód wyruszył
do NOWA BIAŁA.
Na miejsce dojechaliśmy ok. godz. 15:30.
Najpierw rozładowaliśmy siano i słomę.
Z uwagi na brak zadaszenia słoma i siano

w balach zostało szybko zabezpieczone
folią przed deszczem. Miejscowi mieszkańcy
pomagali nam zdjąć wszystko z samochodu na dwa traktory wyposażone w ładowarki do bel oraz jeden ciągnik z owijarką
do bel.
Resztę ładunku tj. zboże oraz materiały budowlane zdjęliśmy na placu przed amfiteatrem. Tam spotkaliśmy się z Panią Sołtys
miejscowości Nowa Biała Krystyną Węglarz
z którą uzgadnialiśmy naszą całą akcję pomocy dla pogorzelców.
Pani Krystyna Węglarz bardzo serdecznie
dziękowała za udzielone wsparcie. Kazała
przekazać Wielkie Podziękowanie
dla Wszystkich „Darczyńców” za Pomoc.

Jesteście Wspaniali !!!

Taka akcja pokazuje, że w ludziach jest jeszcze wiele dobra, życzliwości
oraz chęci pomocy dla innych.
Podziękowania należą się również dla Sołtysa Darka Nowaka oraz Tomasza
Kolasy (który kierował samochodem). Dzięki ich pracy wszystko udało się
sprawnie zorganizować.
Szczególne podziękowania należą się również dla Pana Pawła Kolegowicza
właściciela Firmy Handlowo-Usługowo-Transportowej „PAWEX” z Krakowa,
który BEZPŁATNIE użyczył samochodu wraz z naczepą do przewiezienia
wszystkich darów.
Smutne wydarzenie, które miało miejsce 19 czerwca pokazało, iż ludzie
potrafią się zjednoczyć, pomagać potrzebującym ofiarując dar serca i dzielić
się z tymi, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć.
Marek Słowiński
Wójt Gminy Radziemice
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Niecodzienny Jubileusz 100 lat
urodzin Pani Felicji Kramarz
Jubileusze

W kwietniu br. mieszkanka naszej
Gminy Pani Felicja Kramarz
z Obrażejowic obchodziła piękny
jubileusz 100-lecia urodzin.
Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedził
Wójt Gminy Radziemice Pan Marek
Słowiński oraz Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Pani Anna Jelonkiewicz, którzy w obecności najbliższej rodziny, złożyli
życzenia, wręczyli kwiaty, prezent oraz lis-

ty gratulacyjne
od Premiera Mateusza Morawieckiego i Wojewody Małopolskiego Łukasza
Kmity.
Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej był specjalnie na tę okazję przygotowany tort. Uczestnicy tej wzruszającej
i niecodziennej uroczystości zaśpiewali

Dostojnej Jubilatce
„200 lat”.
Pani Felicja, pomimo
swojego zacnego
wieku cieszy się
dobrą formą, a humor dopisuje jej
każdego dnia. Recepty na długowieczność
nie podaje, ale w domu, w którym mieszka daje się odczuć przyjazną atmosferę
i wzajemny szacunek. To stąd bierze się

radość życia Pani Felicji oraz życzliwość
dla ludzi. Jubilatka z pewnością może być
dumna myśląc o swoim życiu, które jest
skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń.
Serdecznie gratulujemy tak pięknego
Jubileuszu i życzymy Pani Felicji na kolejne
lata dużo zdrowia, nieustającej pogody ducha, a także samych szczęśliwych chwil
w gronie najbliższych.

Piękny Jubileusz małżeńskiej przysięgi!

„Złote Gody”, to pół wieku wspólnie spędzonego
czasu na dobre i na złe. To 50 lat wzajemnej
troski o siebie, o dom, rodzinę, otoczenie, to
wspólne pokonywanie trudności i cieszenie się
z małych spraw i dużych sukcesów. To radość bycia
razem. „Złote Gody”, to Jubileusz niezwykły, tak jak
niezwykli są ludzie, którzy przeżyli ze sobą pół
wieku.
To wydarzenie miało miejsce w styczniu 2021 r. Jednak ze
względu na sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej
obostrzenia uroczystość w tym roku miała nieco inny charakter niż dotychczas. Cztery pary z terenu Gminy
Radziemice świętowały swój życiowy sukces. Aktu dekoracji dostojnych Jubilatów w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Wójt Gminy Radziemice
Marek Słowiński.

Anna Jelonkiewicz

Dostojnym Jubilatom słowa uznania oraz podziękowania
za zgodne i długoletnie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład do naśladowania przez młode pokolenia
złożył Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiński oraz
Kierownik Stanu Cywilnego Anna Jelonkiewicz. Małżonkowie otrzymali odznaczenia, legitymacje, dyplomy oraz
upominki.
Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”
uhonorowani zostali:
– Alicja i Stanisław Karwat
– Cecylia i Krzysztof Nagło
– Agata i Piotr Wawrzeń
– Zofia i Kazimierz Zaręba
Drodzy Jubilaci, życzymy Wam szczęśliwej podróży do kolejnych Jubileuszy oraz nieustającej miłości, zgody i radości
na kolejne wspólne dni.
Anna Jelonkiewicz
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“Zadbajmy o powietrze w Gminie Radziemice”
Z życia Gminy

W dniu 25.06.2021. rozstrzygnięto
konkurs plastyczny pt. “Zadbajmy
o powietrze w Gminie Radziemice”,
organizowany w ramach obchodów
GREEN WEEK w którym wzięli udział
uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy. Celem konkursu było
pogłębienie zainteresowania uczniów
problematyką smogu oraz kreowanie
aktywnych postaw proekologicznych.
Problem złej jakości powietrza odczuwany jest zarówno w dużych miastach jak
i w mniejszych miejscowościach takich jak
Radziemice. Edukacja najmłodszego pokolenia jest kluczowa w kontekście poprawy stanu środowiska.
Cieszy nas fakt, że wpłynęło tak dużo prac
wykonanych w różnych technikach plastycznych. Każda była indywidualnym
spojrzeniem dziecka na problem zanieczyszczenia powietrza. W wielu poja-
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wiły się charakterystyczne elementy
infrastruktury naszej miejscowości takie
jak m.in. herb gminy.
Laureaci konkursu otrzymali dyplomy
oraz pamiątkowe upominki rzeczowe
zakupione w ramach projektu „Wdrażanie
Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska
w zdrowej atmosferze”.
W Szkole Podstawowej w Radziemicach
autorami najlepiej ocenionych prac
zostali:
I miejsce: Paulina Pachoł
II miejsce: Miłosz Hanula
III miejsce: Ziemowit Duch
/Katarzyna Łokas
W Szkole Podstawowej w Łętkowicach
za najlepsze prace uznano
I miejsce: Arkadiusz Szczęśniak
II miejsce: Adrian Machnik
III miejsce: Igor Kura
Wszystkim autorom prac gratulujemy
i zapraszamy do udziału w innych
konkursach.
Anna Węgrzynowicz

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
Z życia Gminy

Rozwój sieci wodociągowej na terenie
Gminy Radziemice rozpoczął się już
w roku 1967, gdy zostało do użytku
oddane, oparte na studni głębinowej,
ujęcie wody w miejscowości Dodów.

Z tego ujęcia były zasilane sieci wodociągowe w miejscowościach: Dodów, Zielenice, Przemęczanki, Przemęczany i Kaczowice. Następnie po wybudowaniu w roku
1978 ujęcia wody w Smoniowicach i rozbudowie sieci wodociągowej w pozostałych miejscowościach gminy Radziemice,
od zasilania z Dodowa zostały odłączone
miejscowości Kaczowice, Przemęczanki
i Przemęczany, które zostały podłączone do
sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia
w Smoniowicach.
Kolejnym etapem zapewnienia odpowiedniej ilości wody dla mieszkańców naszej gminy, było wykonanie w roku 1983 studni awaryjnej w Dodowie.
W chwili obecnej zaopatrzenie terenu Gminy Radziemice w wodę opiera się na dwóch
ujęciach, tj. ujęciu wód głębinowych w Dodowie i ujęciu wód powierzchniowych
w Smoniowicach. Poniżej podajemy kilka informacji na temat obydwu ujęć.

o wymiarach 45x15 m. Poziom wody
w zbiorniku regulowany jest zastawką.
Nadmiar wody ze zbiornika poprzez zastawkę odprowadzany jest do potoku Ścieklec. Wydajność eksploatacyjna wodociągu
wynosi 360,0 m3/h. Woda z ujęcia nie wymaga uzdatniania. Zwierciadło wody
w zbiorniku układa się na poziomie 233,54
m n.p.m.
Rejon Dodowa oraz Smoniowic należy do
zlewni rzeki Szreniawy. Spływ wód powierzchniowych odbywa się za pośrednictwem cieku Ścieklec, który ma charakter
płytkiego rowu i jest lewobrzeżnym
dopływem Szreniawy.
Wspomnieć należy, że Gmina Radziemice
była jedną z pierwszych w byłym Województwie Krakowskim, na ternie której
wszystkie miejscowości posiadały sieć
wodociągową. Warto tutaj wspomnieć
o mieszkańcach, którzy poprzez tworzenie
tzw. „komitetów budowy sieci wodociągowych”, czynnie przyczynili się do rozbudowy sieci wodociągowej.
W chwili obecnej Ujęcia wodne w Dodowie
i Smoniowicach dostarczają wodę do około
1000 gospodarstw na terenie Gminy
Radziemice. Łączna długość wodociągów
bez przyłączy do indywidualnych gospodarstw wynosi 106,1 km.
W ciągu tych lat, sieć wodociągowa była
obsługiwana przez wiele podmiotów. Pierwszym zarządcą sieci był Zarząd Zlewni w Krakowie, który następnie został zastąpiony

Urządzenie do dezynfekcji wody UV Protec 4400 (tzw. lampa UV)

no w dziedzinie uzdatniania wody, jak również jej przesyle.
Pierwszym z nowoczesnych elementów
wprowadzonym na ujęciu wody w Smoniowicach był montaż systemu sterowania
pomp, co pozwoli na zmniejszenia
obciążenia pomp, a tym samym na zmniejszenie ich awaryjności.
Po problemach z jakością wody do spożycia
w kwietniu i maju 2020 r. Wójt przy pełnym
poparciu ze strony Radny, podjął decyzję
o jak najszybszym zakupie nowoczesnych
urządzeń do dezynfekcji wody, które zostaną
zamontowane na ujęciu wody w Smoniowicach.
Zgodnie z tą decyzją, Zakład Gospodarki Ko-

Ujęcie w Dodowie składa się
z dwóch studni:

n studni podstawowej, która została odwiercona w 1967 r. przez Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia w Wodę Kraków z siedzibą
w Wieliczce. Zatwierdzona wydajność
eksploatacyjna studni wynosi 12,0 m3/h przy
depresji 2,07 m. Zwierciadło wody układa
się na poziomie 36,2 m ppt.

n studni awaryjnej, która została odwiercona w 1983 r. przez Przedsiębiorstwo
Zaopatrzenia w Wodę "WODROL" Kraków.
Zatwierdzona wydajność eksploatacyjna
studni rezerwowej wynosi 46,1 m3/h przy
depresji 24,8 m. Zwierciadło wody w studni układa się na poziomie 37,35 m ppt.
Teren ujęcia wody przylega bezpośrednio
do drogi gminnej.
Ujęcie w Smoniowicach zostało oddane do
użytkowania w 1978 r. Woda wypływająca
z 21 źródeł na ok. 0,6 ha ujmowana jest do
rowu zbierającego. U ujścia rowu zlokalizowany jest otwarty zbiornik powierzchniowy

przez SKR Radziemice, a od 1997 r. były one
zarządzane przez prywatną spółkę
"AT-WOD".
Od dnia 1 października 2019 r. eksploatację gminnej sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody oraz sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków przejęła jednostka budżetowa gminy Radziemice, pod nazwą Zakład
Gospodarki Komunalnej w Radziemicach.
Jednostka ta została powołana decyzją Rady
Gminy Radziemice we wrześniu 2019 r.
Głównym powodem przejęcia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej przez Gminę, był zły stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W chwili przejęcia przez
Gminę zadań związanych z eksploatacją
urządzeń, pojawiły się dodatkowe możliwości
dofinansowania ich modernizacji czy finansowania zakupu nowych urządzeń i wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań zarów-

munalnej w Radziemicach, rozpoczął poszukiwania jak najlepszego rozwiązania
w celu zapewnienia odpowiedniej jakości
wody. Po wybraniu najkorzystniejszej w naszym przypadku metody dezynfekcji wody,
zostały zamówione dwa nowoczesne
urządzenia, tj. urządzenie do dezynfekcji
wody promieniami UV (tzw. Lampa UV) oraz
nowa pompa do podawania środka dezynfekującego.
Na początku września 2020 roku wszystkie
urządzenia zostały zamontowane i odpowiednio skalibrowane.
Poniższe dane przedstawiają dane
techniczne zamontowanych urządzeń:
- urządzenie do dezynfekcji wody UV Protec 4400 (tzw. lampa UV). Urządzenie
to służy do dezynfekcji wody promieniami
UV. Moc zamontowanego urządzenia

wynosi 1400 J/m2.
- pompa do podawania środka dezynfekującego firmy Grundfos (tzw. chlorator).
Pompa ta zastąpiła zużyte urządzenie, którego wadliwa praca pośrednio lub bezpośrednio przyczyniała się do występowania
zanieczyszczeń wody bakteriami.
W chwili obecnej środek dezynfekujący
podawany jest w ściśle określonych dawkach, a umieszczenie miejsca jego podania
po lampie UV przyczynia się do utrzymania
ciągłej dezynfekcji wody.
Zaznaczyć należy, że zgodnie z wyliczeniami
przedstawionymi przez producentów tych
urządzeń, w celu dezynfekcji wody, wystarczyłoby urządzenie o mocy do
900 J/m2. Jednakże po konsultacji z ekspertami została podjęta decyzja o zakupie
urządzenia o wyższej mocy. Większa moc
pozwoli również na zwiększenie wydobycia wody m. in. w okresach, kiedy występuje zapotrzebowanie na wodę do podlewania upraw.
Koszt zakupionej Lampy UV wyniósł
45 602,56 zł. W celu montażu urządzenia
zostały dodatkowo zakupione materiały
w kwocie 5 367,11 zł.
Koszt zakupu pompy wyniósł 7 890,14 zł.
Łączny koszt inwestycji, który Gmina
Radziemice przeznaczyła na dotychczasową modernizację ujęcia wody w Smoniowicach wyniósł ponad 60 tys. złotych.
Montaż i uruchomienie wszystkich zakupionych urządzeń został przeprowadzony
przez pracowników Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Radziemicach.
W roku 2021 z uwagi na awarię zostały wymienione zbiorniki hydroforowe na ujęciu
w Smoniowicach. Stare zbiorniki były wewnątrz bardzo skorodowane. W chwili
obecnej na ujęciu w Smoniowicach zamontowane są 2 zbiorniki przeponowe o pojemności 0,5 m3 każdy, zamiast 4 zbiorników
poj. 1,5 m3. Koszty zakupu i montażu nowych zbiorników wyniósł ponad 5000,00 zł.
Ponadto na ujęciu w Dodowie zostały wymienione rury w studni nr 1, co przyczyni się
do większej niezawodności działania
urządzeń. Koszt zakupu i montażu rur wyniósł ponad 10 000 zł.
Jak widać, ostatnie miesiące funkcjonowania sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, czyli po przejęciu ich utrzymania i eksploatacji przez Gminę, pozwoliły
na ich modernizację, która przyczyniła się do
polepszenia jakości wody dostarczanej
mieszkańcom Gminy Radziemice.
Jerzy Wójtowicz
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
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Podsumowanie odbioru odpadów za I półrocze 2021
Z życia Gminy

Odbiorem odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zamieszkałych naszej gminy zajmuje się Firma „MIKI” Mieczysław Jakubowski,
ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków.

Firma została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego przez Urząd Gminy Radziemice i w
roku 2021 świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
na terenie Gminy.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla wszystkich.

Od 1 stycznia 2021 r. nowelizacja ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła obowiązek selektywnej zbiórki dla wszystkich mieszkańców
i jedną stawkę opłaty podstawowej.

Metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez gminę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami
opłata może być naliczana metodą od
mieszkańca. Również od 1 stycznia 2021
r. zostało wprowadzone zwolnienie
z części opłaty dla mieszkańców budynków jednorodzinnych kompostujących
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odpady biodegradowalne w kompostownikach przydomowych.
Zróżnicowanie metody i zwolnienie
z części opłaty dla mieszkańców kompostujących bioodpady przyjęto
w uchwałach podjętych na sesji Rady
Gminy Radziemice 29 grudnia 2020 r.
W budynkach jednorodzinnych opłata
miesięczna od osoby wynosi: 26 zł
od mieszkańca za miesiąc.
W przypadku kompostowania odpadów
w kompostowniku przydomowym opłata
jest mniejsza o przyjęte częściowe zwolnienie w wysokości 3 zł na osobę na miesiąc. Opłata ze zwolnieniem wynosi miesięcznie 23 zł od osoby na nieruchomości
zamieszkałej jednorodzinnej.

Warunkiem skorzystania z częściowego
zwolnienia jest kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym oraz złożenie w UG deklaracji z zaznaczeniem prowadzenia kompostowania.
Stawki bez zwolnienia za kompostowanie
wynoszą 26 zł od osoby za miesiąc.
W budynkach wielorodzinnych opłata
wynosi 26 zł od mieszkańca za miesiąc.
W przypadku nie dopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów stawka podwyższona wynosi dwukrotność opłaty
podstawowej za osobę miesięcznie (obowiązek segregacji odpadów został
nałożony ustawowo)
Opłaty te pokrywają jedynie koszty zagospodarowania odpadów. W chwili
obecnej zgodnie z przepisami, są one
wpłacane przez mieszkańców, na osobne
wyodrębnione konto, co zapewnia przejrzystość funkcjonowania całego systemu
i nie mogą być przeznaczane na żadne
inne cele niż te związane z gospodarką odpadami. Gmina nie może zarabiać na gos-

podarce odpadami. Według wskazań
system gospodarki odpadami powinien się
bilansować, tzn. wpływy z opłaty za
odbiór odpadów powinien pokryć koszty obsługi systemu.
Z pobranych opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi.

Informacje dotyczące odbioru
odpadów Gminie Radziemice
wg. stanu na 30.06.2021r.

Przez ostatnie 7 lat czyli w okresie 2013-

2020 w Gminie Radziemice za odbiór odpadów obowiązywała stawka ryczałtowa.
W 2021r. w wyniku zmiany ustawy brak
jest takiej możliwości i Gmina za każdą
tonę odpadów płaci 1077,84 zł brutto.
W Gminie Radziemice systemem odbioru odpadów komunalnych objęto 848
nieruchomości zamieszkałych.
W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021
z terenu gminy Radziemice zebrano
łącznie 387,09 ton odpadów komunalnych (szczegółowe ilości w tabeli poniżej), co daje około 134 kg wytworzonych odpadów na 1 mieszkańca na pół
roku.

Obowiązki właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne (sklepy, punkty usługowe, szkoły itp.)
Z życia Gminy

1. Indywidualna umowa na odbiór
odpadów

Jeżeli na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy powstają odpady
komunalne np. w wyniku prowadzonej
działalności, obowiązkiem właściciela jest
zawarcie indywidualnej umowy na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

2. Nieruchomości mieszane

W sytuacji gdy nieruchomość posiada
dwie części tj. przeznaczoną na cele
mieszkaniowe oraz przeznaczoną na
działalność gospodarczą należy: uiszczać
do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- za część dotyczącą
nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze
złożoną deklaracją oraz zawrzeć umowę
na odbiór odpadów powstających w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

stawki te mogą jeszcze wzrosnąć. Wzrost
cen martwi samorządy w równie dużym
stopniu co mieszkańców, jednak nie
mamy bezpośredniego wpływu na ich wysokość.

Dlaczego cena śmieci rośnie?

Wśród przyczyn wzrostu ceny przetargowej za odbiór i zagospodarowanie
odpadów należy wymienić:
l urealnienie przez oferentów
propozycji cenowych na kolejny

okres umowny,
l wzrost cen przyjmowanych
odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych
l wzrost stawki opłaty środowiskowej
(tzw. opłata marszałkowska),
l wzrost cen prądu
dla przedsiębiorców
l wzrost cen paliwa,
l wzrost kosztów pracowniczych,
w tym wynagrodzeń,
l zróżnicowaniem wymogów sprzętu
do zbierania odpadów z uwagi na

zróżnicowaną dostępność drogową,
l dodatkowe wymogi nałożone ustawowo na instalacje przetwarzania
odpadów (np. zabezpieczenia
przeciwpożarowe, całodobowy
monitoring, kaucje finansowe
za magazynowanie odpadów),
l znaczący spadek cen skupu
surowców wtórnych,
l brak możliwości zbytu odpadów
selekcjonowanych, szczególnie
z tworzyw sztucznych.
Anna Węgrzynowicz

PORÓWNANIE CEN Z DNIA 20.07.2021 ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

3. Obowiązkowa segregacja odpadów
Odpady komunalne powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej
należy zbierać selektywnie, zgodnie z
wymaganiami określonymi w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziemice.

4. Regulamin obowiązkowy
dla wszystkich

Wszystkie nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy obowiązuje regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Radziemice, w którym
określone zostałym.in. rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych.

5. Zakaz mieszania odpadów

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstałymi z działalności gospodarczej. Osoby prowadzące
działalność gospodarczą muszą mieć zawarte osobne umowy z firmą odbierającą odpady oraz posiadać potwierdzenie odbioru tych odpadów.

6. Obowiązek udokumentowania pozbywania się odpadów komunalnych
zgodnie z przepisami

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług odbioru odpadów komunalnych przez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłat za te
usługi.
Ceny za odbiór odpadów rosną drastycznie w całym kraju. Przy porównywaniu kosztów chociażby z sąsiednimi
gminami należy wziąć pod uwagę, czy
obowiązują w nich jeszcze z ceny z poprzednich przetargów. To, że gdzieś jest
taniej w tym momencie nie oznacza, że po
nowym przetargu dalej tak będzie.
Z przykrością musimy także poinformować, że z przyczyn całkowicie niezależnych od Urzędu Gminy w przyszłości

7

ZAKUP KOPARKI
Z życia Gminy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina Radziemice
zakupiła używaną koparko/ładowarkę wraz z osprzętem. Zakupienie sprzętu było możliwe dzięki środkom z funduszu sołeckiego sołectw wchodzących
w skład Gminy który wyniósł 173 339,00 zł. Całkowity koszt tej inwestycji
to 196 800,00 zł. do której Gmina dołożyła 23 461,00 zł.

Inwestycje drogowe

Wójt Gminy Radziemice informuje, że dzięki pozyskanym środkom z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Modernizacja dróg dojazdowych do pól pozyskano 250 000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontami następujących dróg:
- w miejscowości Radziemice odcinek drogi o długości 350 m.
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Zakupiony sprzęt przyniesie wiele korzyści dla Gminy. W głównej mierze wykorzystywany będzie do usuwania awarii sieci wodociągowej, będzie również pomocny podczas odmulania i czyszczenia rowów. W miarę potrzeb sprzęt wykorzystywany
będzie do realizacji zadań związanych z budową i remontem dróg gminnych.
W okresie zimowym maszyna będzie wykorzystywana do odśnieżania dróg.
Piotr Łakomy
- w miejscowości Błogocice odcinek drogi o długości 400 m.,
- w miejscowości Wrocimowice odcinek drogi o długości 280 m.

Na powyższe zadanie został ogłoszony przetarg na który wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą z nich okazała się oferta Firmy "PRIMA-KOP" Grzegorz Wawrzeń z
Niegardowa na kwotę 411 396,94 zł. Prace na tych odcinkach mają być wykonane do końca sierpnia br.
Piotr Łakomy

Pozyskane mienie komunalne
Z życia Gminy

Skoda Fabia są wykorzystywane przez pracowników
Urzędu Gminy Radziemice do wykonywania czynności
służbowych w terenie oraz przez pracowników jednostek
podległych.
Samochód osobowo – dostawczy Renault Kangoo oraz Star
244RS został przekazany nieodpłatnie do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radziemicach. Renault służy do codziennych czynności obsługowych związanych z funkcjonowaniem wodociągów gminnych oraz oczyszczalni ście-

W 2020 roku Gmina Radziemice uzyskała wsparcie
od różnych instytucji Rządowych w postaci nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy następujących składników majątku trwałego:

1. Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku przekazał nieodpłatnie samochód osobowy marki Skoda Octavia II rok
produkcji 2010, orientacyjna wartość samochodu to
20.000,00 zł.

2. Urząd Morski w Gdyni przekazał Samochód ciężarowy
marki Star 244 RS rok produkcji 1993 r., szacunkowa wartość 12.000,00 zł.
3. Krajowa Izba Administracji Skarbowej w Łodzi przekazała samochód osobowo – dostawczy marki Renault
Kango rok produkcji 2010, szacunkowa wartość pojazdu
wynosi 18.000,00 zł.
4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało samochód
osobowy marki Mercedes Benz E320 rok produkcji 2003,
szacunkowa wartość pojazdu wynosi 15.000,00 zł.
5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
w Olsztynie przekazała przyczepę sygnalizacyjną o wartości
10.000,00 zł, wiertnicę drogową o wartości 4.000,00 zł oraz
zagęszczarkę o wartości 4.000,00 zł.
6. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przekazała
samochód osobowy marki Skoda Fabia II rok produkcji 2010
o szacunkowej wartości
8.000,00 zł oraz sprzęt
warsztatowy w postaci:
dwa kompresory, dwa klucze pneumatyczne oraz
spawarka o łącznej wartości 2.000,00 zł.
7. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kutnie
przekazała piaskarkę Nido
o wartości 8.000,00 zł,
piaskarkę Stratos o wartości 9.000,00 zł oraz pług
odśnieżny o wartości
4.000,00 zł.
Łączna wartość majątku
ruchomego pozyskanego
nieodpłatnie w 2020 roku
wynosi: 114.000,00 zł.
Cały powyższy majątek
został pozyskany nieodpłatnie, Gmina poniosła
jedynie koszty transportu.
Samochody osobowe Skoda Octavia, Mercedes oraz

ków. Samochód ciężarowy oraz wyposażenie warsztatowe jak i zagęszczarka czy wiertnica są wykorzystywane do
bieżących napraw dróg gminnych. W bieżącym sezonie
zimowym do odśnieżania i likwidacji gołoledzi na drogach
gminnych jest wykorzystywany Star wraz z piaskarką Stratos i pługiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacząco ograniczono godziny pracy firmy odśnieżającej, co pozwoliło do
końca stycznia 2021 zaoszczędzić kwotę około 30.000,00
zł która musiała by zostać wydana na utrzymania dróg gminnych w odpowiednim standardzie.
Piotr Łakomy
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Z życia Gminy

NAJWIĘKSZE WYDARZENIE SPORTOWE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

I UCZNIÓW „SPRINTEM DO MARATONU” ZA NAMI…

Dnia 10 i 18 czerwca w SP im.
E. Kleszczyńskiego odbył się po raz
kolejny bieg wszystkich uczniów.
Celem tego wydarzenia jest promocja
zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu. Popularyzowanie biegu wśród
dzieci oraz wyrabianie nawyku podejmo-

wania aktywności fizycznej. Podczas akcji dzieci uczestniczyły w rozgrzewce prowadzonej przez pana Wojciecha Janczyka a następnie biegły po wyznaczonym
wcześniej torze. Każdą grupę przedszkolną
oraz szkolną można było odróżnić dzięki
kolorom koszulek jakie klasy sobie wybrały.
Było kolorowo i wesoło. Każdy z uczest-

ników imprezy otrzymał numer startowy,
tak jak na prawdziwych maratonach.
Na koniec dzieci uczestniczyły w grach
i zabawach integracyjnych.
Po zakończonym biegu Przedszkolaki
otrzymały słodki upominek oraz dyplom.
Nie liczyło się zdobyte miejsce a pokonanie wyznaczonego dystansu w miłej atmosferze, promującej zdrowy styl życia.

Uczniowie zakończyli ten dzień seansem
filmowym.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Do zobaczenia podczas kolejnego biegu.
Anna Zagórska
i Marzena Płaszewska

SUKCESY zespołów teatralnych "Gagatki",
"Niziołki" w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/ 2021 uczniowie szkoły podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach,
aktywnie angażowali się w działalność kół teatralnych (kl I-III- "Gagatki") oraz klasy (IV-VIII "Niziołki".

Zajęcia odbywały się zarówno
w formie stacjonarnej, jak i zdalnej.

W trakcje lekcji on-line uczniowie ćwiczyli:
dykcję, interpretację i opanowanie tekstu.
Po powrocie do szkoły doskonalili: ruch
sceniczny, praca z rekwizytem, gest,
mimikę. Efektem systematycznej i wytrwałej pracy są liczne sukcesy osiągnięte przez małych aktorów które przedstawiamy poniżej.

Grupa teatralna "Gagatki” opiekun
Elżbieta Zagórska.
Laureaci 9 Festiwalu
Młodego Aktora.
Nagroda indywidualna
Michał Duch, III miejsce.
Laureaci I miejsca XXVIII Spotkań
Małopolskich
Teatrzyków i Teatrów.
Finaliści 36 wojewódzkiego Festiwalu
Teatrów Dzieci
i Młodzieży BAJDUREK
Laureaci konkursu
teatralnego "Perły Talentów".
Nagroda indywidualna
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Michał Duch (I miejsce)
Joanna Duch (wyróżnienie).

Grupa teatralna "Niziołki" opiekun
Katarzyna Duch.
Finaliści Konkurs Sztuki Słowa Żywego
i Pisanego „…OD SERCA CZŁOWIEKA
KU NIESKOŃCZONEMU…”.
Nagroda indywidualna
Anna Płaszewska (wyróżnienie).
Laureat/laureatka 35 Internetowego
Małopolskiego Festiwalu Teatrów
Dzieci i Młodzieży/
Laureaci 9 Festiwalu Młodego Aktora.
Nagroda indywidualna Miłosz Hanula
(opiekun Renata Pabian.
Nagroda indywidualna Magdalena Wilk
(I miejsce)
(opiekun Renata Pabian).
Nagroda indywidualna
Dominika Nowak (III miejsce).
Laureaci I miejsca XXVIII
Spotkań Małopolskich
Teatrzyków i Teatrów.
Nagroda indywidualna
Dominika Nowak.
Nagroda indywidualna Miłosz Hanula

(opiekun Renata Pabian).
Finaliści 36 wojewódzkiego Festiwalu
Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK.
Katarzyna Duch

XII edycja projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci.
Bohaterowie opozycji demokratycznej 1981–1983.
Z życia Gminy

Tegoroczna edycja projektu Kamienie
Pamięci poświęcona była opozycjonistom, bohaterom okresu stanu wojennego w Polsce. Zadaniem uczestników projektu było odnalezienie
postaci zasługującej na upamiętnienie
i upowszechnienie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.

Autorzy projektów dotarli do materiałów źródłowych, rodzinnych zdjęć i pamiątek, podjęli współpracę z lokalnymi instytucjami i mediami, dokumentując wiedzę o postaciach i udowadniając, że historię lat 1981-1983 tworzyli zwykli ludzie zaangażowani w działalność opozycyjną w swoim środowisku
– zakładzie pracy, parafii, szkole. Uczestnicy projektu główną
uwagę skupili na upowszechnieniu informacji w formie elektronicznej (spowodowały to trudności związane z prowadzeniem
prac w trakcie pandemii koronawirusa (COVID-19)
Upowszechnianie wiedzy miało formę efektownych prezentacji, lekcji on-line, i w mediach społecznościowych. Autorzy projektów tworzyli foldery i plakaty, projektowali ulotki i zakładki
do książek, drukowali broszury, by dotrzeć z informacjami o swoich bohaterach do jak największej liczby odbiorców. Organizowali wystawy w szkołach, parafiach, regionalnych izbach pamięci
i bibliotekach. Upamiętniali swoich bohaterów, zakładki na stronach internetowych, sadząc pamiątkowe drzewka.
Jury wysoko oceniło wysiłek uczestników włożony w realizację projektów. Komisja wzięła też pod uwagę trudności związane z prowadzeniem prac w trakcie pandemii COVID-19. Autorzy zakwalifikowanych projektów wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do Warszawy w pierwszych miesiącach roku szkolnego
2021/2022 i wezmą udział w programie podsumowującym projekt.
Laureaci konkursu:
Julia Grzywa, Marcin Kozera, Magdalena Pasternak, Anna
Płaszewska, Emilia Słowińska, Emilia Włudarz (osoby odpowiedzialne: Katarzyna Duch, Wojciech Duch).
Katarzyna Duch

„Kraków w cieniu swastyki” - wirtualna gra miejska

Udział w wirtualnej grze miejskiej „Kraków
w cieniu swastyki”. Gra „Kraków w cieniu swastyki”
towarzyszy wydarzeniom „Dni Pamięci Ofiar
Gestapo” organizowanym w oddziale „Ulica
Pomorska”.
Ma ona formę mobilnego quizu historycznego zaprojektowanego w aplikacji ActionTrack. Aby wziąć w nim
udział nie trzeba się nigdzie ruszać, a jedynym wymogiem
jest posiadanie smartfona lub tabletu. Uczestnicy wcie-

lili się w rolę młodego człowieka, którego wojenne losy
rzuciły do okupowanego przez Niemców Krakowa.
Poznawali realia życia codziennego w mieście w latach
II wojny światowej oraz miejsca i ludzi związanych
z działalnością konspiracyjną. Następnie musieli rozwiązać
zadania które wymagały od nich dużej spostrzegawczości,
koncentracji oraz logicznego myślenia. Gra adresowana
była do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Organizatorami gry były Muzeum
Krakowa oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej –

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Dla najlepszych drużyn przewidziane
zostały nagrody rzeczowe i wydawnictwa muzealne.

Laureatami konkursu z naszej szkoły zostali:
Anna Frączek – II miejsca
Blanka Grzesiowska – II miejsca
Marcin Kozera – II miejsca
(osoba odpowiedzialna: Katarzyna Duch)
Katarzyna Duch
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Akcja "Góra Grosza 2020"

Z życia Gminy

Dzień Sportu w SP Łętkowice
W całej Polsce w szkołach i przedszkolach w dniach od 26 października 2020 do 31 maja 2021 roku organizowana była akcja Góra Grosza.
Jest to akcja o charakterze dobroczynnym. Wszyscy biorący udział
w zbiórce pieniędzy, niosą pomoc
dzieciom, które z rożnych przyczyn
nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym.
Uczniowie i przedszkolaki ze szkoły w Łętkowicach również, jak co roku, przyłączyli się do tej akcji. Zebrano łącznie 67 zł 87
gr. Zebrane środki zostały przesłane
na adres wskazany przez organizatora.
Udział w akcji pokazuje, że oddając cho-

ciażby 1 grosz można pomóc dzieciom
w trudnej sytuacji życiowej.
Anna Kita

W dniu 2 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Łętkowicach odbył się
Dzień Sportu. Głównym celem tego
dnia było propagowanie aktywności
fizycznej, zdrowego trybu życia, sportu
i jego różnych dyscyplin wśród dzieci
i młodzieży.
Nauczyciele zadbali o to, aby uczniowie mieli tego dnia wspaniałą zabawę. Przygotowano wiele wymagających konkurencji sprawnościowych. Rozegrano gry
i rywalizacje zespołowe. Dzieci "toczyły
boje" w różnorodnych zabawach ruchowych
zorganizowanych na boisku i placu szkolnym.
Nie zabrakło poczęstunku dla każdego oraz
ulubionej muzyki.
Anna Kita
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