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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najszczersze życzenia

zdrowia, miłości, szczęścia
i wszelkiej pomyślności.

Niech ten czas, spędzony w gronie najbliższych,
będzie dla Was momentem odpoczynku

i wytchnienia od codziennych obowiązków,
a Nowy Rok spełni nadzieje z nim związane,

by udało się z sukcesem
zrealizować wszystkie plany.
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W tym roku 11 listopada przypadała
104 rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Data ta jest jedną z naj-
ważniejszych dat w polskim kalenda-
rzu, a dla milionów Polaków okazją do
manifestowania patriotyzmu, przy-
wiązania do tradycji i dumy z polskiej
historii. 

Po 123 latach zaborów – niewoli nazna-
czonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wie-
lu pokoleń – nasz kraj odzyskał niepo-
dległość. W całym kraju mieszkańcy de-
korują tego dnia swoje domy i balkony
biało-czerwonymi flagami, w południe
śpiewają polski hymn. Gmina Radziemice

i jej mieszkańcy także przyłączyła się do
uroczystych obchodów tego Święta.
Tegoroczne obchody Dnia Niepodległoś-
ci w Gminie Radziemice rozpoczęły się jak
co roku od zbiórki pod budynkiem SP Ra-
dziemice skąd o 10.30 wyruszył barwny po-
chód. Prowadziła go jednostka OSP Ra-
dziemice i poczty sztandarowe Związku

Kombatantów z Radziemic 
i Batalionu AK "Skała". Udział w nim brali
również uczniowie w strojach krakow-
skich, rodzice, grono nauczycielskie, Wójt
Gminy Radziemice i mieszkańcy gminy. 
Nad bezpieczeństwem pochodu czuwali
Strażacy z OSP Radziemice. 
Następnie została odprawiona Msza św. w

104 rocznica odzyskania
przez Polskę Niepodległości



intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu głos
zabrał Wójt Gminy Radziemice - Marek
Słowiński, po przemówieniu złożone zos-
tały wiązanki pod tablicą upamiętniającą
bestialsko zamordowanych Partyzantów z
Samodzielnego Batalionu AK "Skała" w dniu

4 listopada 1944 r. w Pieczonogach. Na za-
kończenie uroczystości wystąpili uczniowie
SP Radziemice z pięknym patriotycznym
występem artystycznym. Po nim nadszedł
czas na wspólne śpiewanie piosenek pat-
riotycznych w które ochoczo włączyli się

wszyscy biorący udział w uroczystości.
Wszystkim obecnym serdecznie dziękuję za
udział i wspólne świętowanie w naszej
małej Ojczyźnie tak doniosłego święta,
jakim jest Narodowe Święto Niepodległości,
to piękny przejaw postaw patriotycznych

i niezachwianego poczucia polskości w
każdym z nas.  
Uroczystości zostały zorganizowane przy
współpracy Dyrektora SP Radziemice, Pro-
boszcza Parafii Radziemice oraz Wójta
Gminy Radziemice. Marta Przeniosło
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17 października w sali bankietowej na
"Zielony Wzgórzu" odbył się jubileusz 20-
lecia Koła Emerytów Rencistów i Inwali-
dów z Łętkowic. W uroczystości uczest-

niczyli członkowie Koła, przedstawiciele
Kół z sąsiednich gmin i zaproszeni goście,
wśród których byli m. in.: Łukasz Smółka
- Wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego, Krystian Hytroś - Starosta Powia-
tu Proszowickiego, Zbigniew Nowak -
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pro-
szowice, Marcin Gaweł - Wójt Gminy
Pałecznica, Zbigniew Kwinta - Komendant
Powiatowy PSP Proszowice, Marek
Słowiński - Wójt Gminy Radziemice, Piotr
Łakomy - Z-ca Wójta Gminy Radziemice,
Halina Kocioł - Dyrektor Banku Spółdziel-
czego w Radziemicach, Anna Więcławek
- Dyrektor SP Łętkowice, Paweł Zagórski
- Dyrektor SP Radziemice, Marzena Piątek
- Kierownik GOPS Radziemice, Anna Je-
lonkiewicz - Kierownik USC Radziemice,
Anna Białczyk - Dyrektor ŚDS Wrocimo-
wice oraz Prezesi Kół z sąsiednich gmin tj.
Wanda Szelągowska - Zarząd Okręgowy

Jubileusz 20-lecia istnienia Koła Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Łętkowicach
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PZEiON w Krakowie, Wiesław Paluch - Za-
rząd Rejonowy ZERiI w Proszowicach,
Stanisława Kowal - Koło ERiI Koniusza,
Krystyna Banach - Koło ERiI Nowe Brze-
sko, Zofia Jeleń - Koło ERiI Szczytniki, Ma-
ria Hałat - Koło ERiI Pałecznica.
Uroczystość poprowadził Prezes Koła - Pan
Tadeusz Antos, który powitał zaproszo-
nych gości. Impreza była okazją do przy-
pomnienia 20-letniej historii koła. Została
ona zaprezentowana na fotografiach przed-
stawiających wspólne wyjazdy  i zabawy.
Seniorzy z uśmiechem na twarzach ogląda-
li zdjęcia.  Podczas uroczystości również
wspólnie wspominali  i snuli plany na
przyszłość. Jubileusz był okazją do  wrę-
czenia drobnych upominków i podzięko-
wań Członkom Koła i wszystkim tym któ-
rzy z nim współpracują i wspierają jego
działalność.
W czasie uroczystości w stronę społecz-
ności seniorów popłynęła moc życzeń, któ-
re złożyli również zaproszeni goście. W
swoim wystąpieniu Wicemarszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego - Pan Łukasz
Smółka gratulował pięknego jubileuszu,
wytrwałości w dążeniu do celu, wielu ini-
cjatyw podejmowanych przez Koło i za-
chęcał do składania kolejnych wniosków
do programów Województwa Małopol-
skiego, aby dalej realizować swoje plany.
Następnie kilka słów skierował w stronę
seniorów Wójt Gminy Radziemice, który
przekazał wszystkim najserdeczniejsze
gratulacje oraz życzenia zdrowia , pomy-
ślności i satysfakcji z działalności w Kole,
które stało się nieodłącznym elementem
życia kulturalnego i społecznego Gminy Ra-
dziemice. Na ręce Prezesa Pana Tadeusza
Antosa i Zarządu Koła przekazał kwiaty,
podziękowanie i statuetkę na pamiątkę ob-
chodzonego jubileuszu. Zapewnił rów-
nież o dalszej woli wspierania Koła w rea-

lizacji jego planów i zamierzeń. Należy rów-
nież wspomnieć że w czerwcu tego roku
Prezes Koła został odznaczony - Złotą Od-
znaką Honorową za wybitne zasługi na
rzecz emerytów od Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów  w cza-
sie jubileuszu 60-lecia istnienia tej organi-
zacji. Odznaka została wręczona na uro-
czystej gali w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego.
O część artystyczną zadbali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Radziemicach pod
opieką Pani Elżbiety Zagórskiej. Mali artyści
swój występ zaprezentowali w strojach kra-
kowskich rozpoczynając go krakowiakiem.

Następnie prezentowali swoje umiejętności
wokalne. Dużo ubawu i refleksji wywołały
wierszyki przedstawiające scenki z co-
dziennego życia emeryta zaprezentowanie
przez  Marcela Mazurka i Małgorzatę
Ulicką. Zwieńczeniem występu artystycz-
nego dzieci było wspólnie z emerytami i za-
proszonymi gośćmi zaśpiewanie utworu
"Hej sokoły". Swoje umiejętności wokalne
zaprezentowali także Członkowie Koła,
śpiewając pieśni biesiadne w strojach lu-
dowych. Występy te uświetniły obchody
jubileuszu i przyniosły wiele pozytyw-
nych wrażeń i emocji .
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości

wszyscy udali się na poczęstunek i zaba-
wę taneczną.

Jubileusz został zrealizowany dzięki środ-
kom finansowym przyznanym z Woje-
wództwa Małopolskiego dla Stowarzy-
szenia Nestor Klub, które zostało utwo-
rzone przez Członków Koła ERiI w Łęt-
kowicach w ramach zadania publicznego
pn. Mecenat Małopolski - edycja II . Zor-
ganizowano go  przy współpracy z Gminą
Radziemice i Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Radziemicach.

Jolanta Kupczyk
Marta Przeniosło

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego
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24 września na wiśnickim stadionie odbyły się 
VII wojewódzkie zawody sportowo pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych, których organi-
zatorem był Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj.
Małopolskiego, współorganizatorem Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kra-
kowie, a gospodarzem Komenda Powiatowa PSP
w Bochni.

W zawodach udział wzięło 36 drużyn (20 w grupie A -
mężczyźni i 16 w grupie C - kobiety).

Klasyfikacja drużyn przedstawia się następująco:

GRUPA A:
1. OSP KSRG Nowe Bystre (powiat tatrzański) - szta-

feta 59,02 s., bojówka 34,22 s., razem 93,24 pkt. 
2. OSP Górka (powiat brzeski) - sztafeta 59,44 s., 

bojówka 36,43 s., razem 95,87 pkt. 
3. OSP Koniówka (powiat nowotarski) - sztafeta

56,26 s. (3 pkt. karne), bojówka 32,43 s. (5 pkt. 
karnych), razem 96,69 pkt.

4. Osp Przytkowice (powiat wadowicki) - sztafeta
58,30 s. (5 pkt. karnych), bojówka 36,48 s., razem
99,78 pkt.

5. OSP Kowary (powiat proszowicki) - sztafeta 64,46
s., bojówka 38,72 s., razem 103,18 pkt.

6. OSP KSRG Jabłonka (powiat nowotarski) - sztafeta
59,96 s., bojówka 39,28 s. (5 pkt. karnych), razem
104,24 pkt.

7. Osp Olesno (powiat dąbrowski) - sztafeta 62,07 s., bo-
jówka 43,00 s. razem 105,07 pkt.

8. OSP Ołpiny (powiat tarnowski) - sztafeta 66,20 s., bo-
jówka 39,80 s., razem 106,00 pkt.

9. Osp Cerekiew (powiat bocheński) - sztafeta 64,43 s.,
bojówka 42,82 s., razem 107,25 pkt. 

10. OSP Bystra Podhalańska (powiat suski) - sztafeta
62,54 s., bojówka 36,48 s. (10 pkt. karnych), razem
109,02 pkt.

11. OSP Celiny (powiat krakowski) - sztafeta 60,34 s. (5
pkt. karnych), bojówka 35,02 s. (10 pkt. karnych), ra-
zem 110,36 pkt.

12. Ochotnicza Straż Pożarna Myślenice Dolne Przed-
mieście KSRG (powiat myślenicki) - sztafeta 60,80 s.,
bojówka 51,86 s., razem 112,66 pkt.

13. OSP SADEK (powiat limanowski) - sztafeta 66,28 s.,
bojówka 47,06 s. (5 pkt. karnych), razem 113,34 pkt

14. OSP Zagórzyce (powiat miechowski) - sztafeta
64,53 s., bojówka 39,84 s. (10 pkt. karnych), razem
114,37 pkt. 

15. OSP KSRG Biecz (powiat gorlicki) - sztafeta 66,23
s., bojówka 47,03 s. (5 pkt. karnych), razem 118,26 pkt.

16. OSP Alwernia (powiat chrzanowski) - sztafeta
74,02 s., bojówka 54,00 s., razem 128,02 pkt.

17. OSP KSRG Zbydniowice (powiat krakowski) - szta-
feta 66,48 s., bojówka 59,70 s. (5 pkt. karnych), razem
131,18 pkt.

18. Osp Olszanka (powiat nowosądecki) - sztafeta
63,81 s., bojówka 57,64 s. (10 pkt. karnych), razem
131,45 pkt.

19. OSP Brzezinka (powiat oświęcimski) - sztafeta
67,96 s. (13 pkt. karnych), bojówka 48,34 s. (5 pkt. kar-
nych), razem 134,30 pkt.

20. OSP Raciborsko (powiat wielicki) - sztafeta 73,49 s.,
bojówka 67,10 s., razem 140,59 pkt.

GRUPA C:
1. OSP Zubrzyca Dolna (powiat nowotarski) - sztafeta

68,21 s., bojówka 38,10 s. razem 106,31 pkt.
2. OSP Krempachy (powiat nowotarski) - sztafeta

68,71 s., bojówka 38,00 s. razem 106,71 pkt.
3. OSP Przytkowice (powiat wadowicki) - sztafeta

70,39 s. (5 pkt. karnych), bojówka 42,50 s. razem
117,89 pkt.

4. OSP Wilkowisko - Jednostka w KSRG (powiat lima-
nowski) - sztafeta 76,04 s., bojówka 42,00 s., razem
118,04 pkt.

5. OSP Myślenice Dolne - Przedmieście (powiat myś-
lenicki) - sztafeta 72,69 s., bojówka 52,30 s., razem
124,99 pkt.

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Mikluszowicach (powiat
bocheński) - sztafeta 72,09 s., bojówka 59,35 s. razem
131,44 pkt.

7. Osp Czaple Wielkie (powiat miechowski) - sztafeta
77,37 s., bojówka 57,00 s., razem 134,37 pkt.

8. OSP Górka (powiat brzeski) - sztafeta 72,16 s. (5 pkt.
karnych), bojówka 52,30 s. (5 pkt. karnych), razem
134,46 pkt.

9. OSP Poskwitów (powiat krakowski) - sztafeta 75,84
s., bojówka 57,50 s. (5 pkt. karnych), razem 138,34 pkt.

10. OSP Juszczyn Centrum (powiat suski) - sztafeta 76,85

s., bojówka 59,40 s. (5 pkt. karnych), razem 141,25 pkt.
11. OSP Zagorzyn (powiat nowosądecki) - sztafeta 78,66

s. (3 pkt. karne), bojówka 55,00 s. (5 pkt. karnych), ra-
zem 141,66 pkt.

12. OSP Kanna (powiat dąbrowski) - sztafeta 72,11 s.,
bojówka 60,00 s. (10 pkt. karnych), razem 142,11 pkt.

13. OSP KSRG Rozkochów (powiat chrzanowski) -
sztafeta 85,27 s., bojówka 52,10 s. (5 pkt. karnych),
razem 142,37 pkt.

14. OSP Biadoliny Radłowskie (powiat tarnowski) - szta-
feta 73,06 s. (5 pkt. karnych), bojówka 59,00 s. (10 pkt.
karnych), razem 147,06 pkt.

15. OSP Włosienica (powiat oświęcimski) - sztafeta 84,25
s. (8 pkt. karnych), bojówka 55,00 s. (5 pkt. karnych),
razem 152,25 pkt.

16. OSP Bystra (powiat gorlicki) - sztafeta 77,55 s., bo-
jówka 107,00 s., razem 184,55 pkt

Po raz pierwszy w historii Gminy Radziemice Jednost-
ka OSP z naszego terenu miała możliwość rywalizowa-
nia na szczeblu Wojewódzkim zawodów sportowo-
pożarniczych. Wspaniały doping zapewniali licznie przy-
byli na zawody mieszkańcy Kowar. 
Serdeczne gratulacje dla Druhów z OSP Kowary za za-
jęcie 5 miejsca w klasyfikacji generalnej. Jest to do-
tychczas najlepszy wynik jaki udało się uzyskać jedno-
stce OSP z naszej gminy i powiatu.

Piotr Łakomy

VII WOJEWÓDZKIE ZAWODY 
SPORTOWO POŻARNICZE OSP
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Dzięki środkom uzyskanym z budżetu
Województwa Małopolskiego związa-
nych z wyłączeniem z produkcji grun-
tów rolnych Gminie Radziemice udało
się zrealizować zadania pn: Moderni-
zacja dróg dojazdowych do gruntów
rolnych:

a) droga: Kaczowice –  Łąki w miejscowości
Kaczowice (dz. ewid. 211 i 212 w km

0+000 – 0+500)
b) droga: Przemęczany – Lelowice w miejs-
cowości Przemęczany (dz. ewid. 527 w km
1+800 – 2+400
Na realizację powyższego zadania Gmina
Radziemice otrzymała dotację w wysokości
250.000,00 zł. Całkowita wartość inwe-
stycji wyniosła 500.000,00 zł. 
Po przeprowadzeniu postępowania o udzie-
lenie zamówienia w trybie przetargu nie-

ograniczonego wyłoniono wykonawcę opi-
sanego zadania - ,,PRIMA-KOP’’ Grzegorz
Wawrzeń, Niegardów 60, 32-104 Koniusza.

Inwestycja została w całości zrealizowana i
odebrana w dniu 22.09.2022 r. 

Agnieszka Sanak

INWESTYCJE DROGOWE

W dniu 7 październik 2022 r. został rozstrzygnięty przetarg na zakup używa-
nego samochodu ciężarowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.H.U. 
„LUBON” Jarosław Luboński, ul. Mielczarskiego 7, 95-200 Pabianice na 
samochód marki VOLVO FM400 za kwotę 150.000,00 zł brutto. 

Zakupiony samochód został wyprodukowany w 2007 roku aktualnie przejechał 574800
km, jest wyposażony w skrzynie ładunkową z trzy stronnym wywrotem o ładowności
14600kg. 
Nabycie samochodu znacząco przyspieszyło i usprawniło prace wykonywane przez
gminną koparkę polegające na zbieraniu poboczy czy udrażnianiu rowów gminnych.
W okresie zimowym został on wyposażony w pług i piaskarkę i jest wykorzystywa-
ny do odśnieżania i likwidacji gołoledzi na drogach gminnych. 
Zakup został zrealizowany dzięki zabezpieczeniu przez Radę Gminy środków uzys-
kanych ze sprzedaży nieodpłatnie pozyskanych samochodów osobowych w kwocie
52.000,00 zł brutto oraz przekazaniu na ten cel środków z funduszu sołeckiego sołectw:
Kąty, Łętkowice i Przemęczanki. 

Piotr Łakomy

Zakup samochodu
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Starostowie Dożynek Pani Agata Nowak-Deka i Pan
Marcin Mazurek wręczyli Gospodarzowi Dożynek – Wój-
towi Gminy Radziemice Panu Markowi Słowińskiemu chleb
wypieczony z tegorocznych plonów symbolizujący
urodzaj i dostatek oraz  nieodłączny element
polskiej gościnności. Prosząc o dzielenie go
sprawiedliwie tak, aby go nikomu nie za-
brakło. Wójt Gminy w przemówieniu
okolicznościowym podziękował rolni-
kom za ich ciężką pracę i otrzymany
chleb.
Następnie Gospodarz Dożynek powitał
przybyłych gości którymi byli: Pan Włod-
zimierz Bernacki – Senator Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Pan Grzegorz  Cichy – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Proszowice, Pan Mar-
cin Gaweł – Wójt Gminy Pałecznica, Pan Andrzej
Nogieć – Przewodniczący Rady Gminy Koniusza, Pan Woj-
ciech Janczyk – Radny Powiatu Proszowickiego, Pani Mar-
ta Zastawnik – Kierownik Terenowego Zespołu Doradz-
twa Rolniczego w Proszowicach, ks. Prof. Zbigniew Trzas-

kowski,  ks. Maciej Pawłowski – Proboszcz Parafii Ra-
dziemice, Pan Waldemar Przeniosło – Przewodniczący
Rady Gminy Radziemice,  Pani Halina Kocioł – Dyrektor

Banku Spółdzielczego w Radziemicach, Pani Anna
Białczyk – Dyrektor Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy we Wrocimowicach, Pan Paweł
Zagórski – Dyrektor SP Radziemice, Pan

Tadeusz Antos – Prezes Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów z Łętkowic,
Pani Barbara Grudzień – wieloletnia
dyrektor Małopolskiej Hodowli Roślin w
Radziemicach.

Po powitaniu nadszedł czas na rozpo-
częcie ceremoniału dożynkowego z ob-

rzędem wieńcy. Korowody dożynkowe z po-
szczególnych miejscowości prezentowały swo-

je wieńce i przyśpiewki w których zawarte były pro-
śby, życzenia i podziękowania za to, co zostało w danej wsi
zrobione i co jeszcze czeka na rychłą realizację. Przyśpiewki
przyjmowane były gromkimi brawami. Na scenie swoje
umiejętności artystyczne prezentowały również uczennice

z SP Radziemice przygotowane do występu przez Panią
Elżbietę Zagórską – nauczyciel SP Radziemice.
W międzyczasie skorzystać można było z wielu atrakcji wś-
ród których były dla najmłodszych: dmuchańce, wata cu-
krowa, popcorn, lody. Skosztować można było pysznych
potraw przygotowanych przez KGW Smoniowice. Koło
uczestniczy w projekcie pn. „Natura od Kuchni”, którego
celem jest promowanie i upowszechnianie wiedzy na te-
mat zdrowej żywności pochodzącej z Polskich Lasów. W
trakcie Dożynek swoje stoisko prezentował także Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy we Wrocimowicach, wy-
stawiając na nim prace wykonane przez uczestników za-
jęć.

Dożynki Gminne w Radziemicach

W niedzielę 28.08.2022r. odbyły się w Radziemicach Gminne Uroczystości Dożynkowe. Rozpoczęły się
mszą w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Radziemicach koncelebrowaną przez ks. Macieja
Pawłowskiego oraz ks. prof. Zbigniewa Trzaskowskiego. Podczas mszy został poświęcony chleb oraz wień-
ce. Po mszy korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Wrocimowic i Starostów
Dożynek Gminnych przemaszerował na plac obok Urzędu Gminy, aby odbyć dożynkowy obrzęd.
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Oprawę muzyczną uroczystości
prowadziła Orkiestra Dęta z Wro-
cimowic, która na zakończenie
Dożynek zagrała wspaniały kon-
cert.

Chcielibyśmy także wspomnieć i
podziękować, tym dzięki którym
odbyła się uroczystość.
Dziękujemy licznym sponsorom:
Państwu Marii i Andrzejowi Krupińskim – właś-
cicielom Firmy „U Jędrusia” Sp. z o.o.,
Panu Rafałowi Jakubowski, FHU Raf-Pol,
Panu Grzegorzowi Wawrzeń – Firma Prima- Kop
z Niegardowa,
Państwu Zofii i Ryszardowi  Zębala oraz Katarzynie
Kudlańskiej,
VIBROBET sp. j. Przemęczanki,
Panu Wojciechowi  Szot – Dom Weselny „Biała Perła”
Panu Arkadiuszowi  Psica, Roboty Ziemne Wulkanizacja,
Pani Annie Malara – Firma Produkcyjno Handlowo
Usługowa „Anna”,
Panu Marcinowi Wcisło -firma MAR-DEKER usługi re-
montowo-budowlane,
Panom Wojciechowi i Maciejowi Makowskim – Firma
„ROLNIK”,
Pani Teresie Molong – Sprzedaż Paliw,

Wyrazy wdzięczności kierujemy również w stro-
nę przedstawicieli sołectw, które przybyły z ko-
rowodem dożynkowym i prezentowały wieńce,
za ich zaangażowanie w organizację dożynek, za

kultywowanie tradycji budowanej przez
pokolenia naszych przodków. Dziś

możemy tworzyć ją sami i z tego
powinniśmy być dumni.
Dziękujemy jednostkom OSP
Radziemice i  Łętkowice za czu-
wanie nad bezpieczeństwem
w trakcie trwania uroczystości

dożynkowych.
Na podziękowania zasługują także

wszyscy Ci, dzięki którym Święto
Plonów przebiegło sprawnie w miłej at-

mosferze i wystroju nawiązującym do  ze-
branych tegorocznych plonów.
Podziękować należy także wszystkim tym, którzy posta-
nowili tę niedzielę spędzić wspólnie z nami.
Wspólna zabawa dla dorosłych zakończyła uroczystości
dożynkowe. 

Jolanta Kupczyk
Marta Przeniosło
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W dniach od 24.06 do
8.07.2022 po raz kolejny zor-
ganizowano Obóz Strażacki
dla dzieci z Powiatu Proszo-
wickiego nad polskim mo-
rzem w miejscowości Mię-
dzywodzie. 

Z Gminy Radziemice uczestniczyło
12 uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. E. Kleszczyńskiego. Organizatorem
jest Oddział Powiatowy Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Pro-
szowicach. 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą powołuje się w celu
szerszego zainteresowania młodzieży działalnością
społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz
przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach
OSP. Drużyna stanowi integralną część składową jed-

nostki OSP. 
Uczniowie podczas trwania obozu

uczestniczyli w szkoleniach
strażackich, ratowniczych

oraz poznawali zasady
musztry. Na miejscu od-

było się również Uro-
czyste Ślubowanie pod
opieką strażaków z
OSP I PSP, na którym
nie zabrakło przed-
stawicieli z naszego
powiatu. 
Obozowicze  oprócz

udziału w zajęciach pro-
gramowych korzystali z

pięknej pogody, zwie-
dzając nadbałtyckie mias-

ta. Anna Zagórska

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
- obóz strażacki 2022
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W tym roku ruszyła na dobre budowa sieci 
gazowej średniego ciśnienia w miejscowości 
Radziemice. 

Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma INVESTBUD
Tomasz Tomasik realizująca inwestycję na zlecenie Polskiej
Spółki Gazownictwa SP. z o.o. w Krakowie.
Trasa gazociągu przebiega od miejscowości Kąty do cen-
trum Radziemic. Wykonawca zrealizował inwestycję 
w ciągu 2 miesięcy. Po wybudowaniu nastąpiła próba
szczelności i odbiór głównej linii gazociągu. Kolejnym eta-
pem było projektowanie i wykonywanie przyłączy do od-
biorców indywidualnych. Do tej pory udało się przyłączyć
do ogrzewania gazowego budynek Samodzielnego Nie-
publicznego Ośrodka Zdrowia w Radziemicach i Urząd

Gminy Radziemice, jako następne planujemy przyłączyć
budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Zakładu Gospodarki
Komunalnej.

TROCHĘ HISTORII

W latach 98-99 gaz został doprowadzony z Muniaczko-
wic do miejscowości Kąty. Wtedy były plany rozprowa-
dzenia gazu po miejscowościach Błogocice, Łętkowice-
Kolonia, Łętkowice, Radziemice. Z różnych względów spra-
wa gazyfikacji "została zaniechana". Mieszkańcy 
na zebraniach dopytywali się wielokrotnie o gaz. Wiele
spotkań, pism oraz rozmów z Polską Spółką Gazownict-
wa w Krakowie doprowadziło finalnie do tego że fizycz-
nie ruszyła budowa sieci. Planujemy jej dalszy rozwój w
Gminie Radziemice ale może zostać to pokrzyżowane przez
inflację, wojnę na Ukrainie i wzrost cen gazu.
Po ok 25 latach przerwy "gazyfikacja" części miejscowości
Błogocice i Radziemice staje się faktem. To na dobry po-
czątek. Chciałbym żeby była też możliwość wybudowa-
nia sieci gazowej w innych miejscowościach Naszej Gmi-
ny. 
Na koniec chcę podziękować wszystkim którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do tego że ruszyła budo-
wa sieci gazowej: Polskiej Sieci Gazownictwa 
Sp. z o.o. w Krakowie, projektantom, pracownikom UG
w Radziemicach, Radnym, Sołtysom oraz mieszkańcom.
Szczególnie dziękuję wszystkim za pomoc w uzyskaniu

"kompromisu przebiegu gazociągu na etapie projekto-
wania". Dzięki "zrozumieniu" udało się sprawnie przy-
gotować projekt.

Marek Słowiński 
Wójt Gminy Radziemice

BUDOWA SIECI GAZOWEJ
W RADZIEMICACH
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Radziemickie Stowarzyszenie Kul-
turalno – Oświatowe „Rozwój-In-
spiracje-Kreatywność” jest organi-
zacją założoną przez rodziców i nau-
czycieli Szkoły Podstawowej w Ra-
dziemicach, w celu poszerzenia
i wzbogacenia oferty edukacyjnej
dla podopiecznych tej placówki. 

Obecnie w trakcie realizacji są nastę-
pujące przedsięwzięcia:

„Historia inaczej” – projekt realizowany w
ramach konkursu „Małopolska! Postaw na
edukację” przy wsparciu finansowym
Województwa Małopolskiego”. W ra-
mach zaplanowanych działań uczniowie
uczestniczyli w tematycznych warsztatach
w różnych oddziałach krakowskich mu-
zeów: 
- „Malarstwo Polskie XIX wieku” – Mu-
zeum Narodowe - Galeria Sztuki w Su-
kiennicach
- „Dzieje i kultura Żydów krakowskich” –
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa –
Stara Synagoga
- „Średniowieczny Kraków” – Muzeum
Historyczne miasta Krakowa – Podziemia
Rynku Głównego w Krakowie
- „Kultura i Sztuka Japonii” – Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej Mangha
- „Szuka Współczesna” – Muzeum Sztu-
ki Współczesnej MOCAK
- „Theatre in English” – projekt realizo-
wany w konkursie „English Teaching”
przy wsparciu finansowym Nidzickiej
Fundacji Rozwoju NIDA. W ramach za-
planowanych działań uczniowie będą
brać udział w szeregu przedsięwzięciach,
które miały na celu przybliżyć im kulturę
krajów anglojęzycznych, oraz doskonalić
uczestników w posługiwaniu się języ-
kiem angielskim. Zaplanowane działania:
- udział uczniów w anglojęzycznych spek-
taklach teatralnych organizowanych przez
Centrum Teatralne w Krakowie
- warsztaty kulturalne – „Five o`clock”,
„Christmast time”, „Easter” itp.
- „Dzień św. Patryka” – nauka tańca ir-
landzkiego

- „Poznajemy Kra-
ków po angielsku” –
wycieczka
W celu urozmaice-
nia warsztatów zos-
tała zakupiona ma-
szyna do sublimacji.
Posłużyła ona uczest-
nikom projektu do
wykonywania nadru-
ków na kubkach, ko-
szulkach, czapkach.
Dzięki jej użyciu ucz-
niowie mogli wykonać
indywidualne projekty,
które potem zostały

przeniesione na cera-
mikę i bawełnę. Pro-
jekt ten będzie reali-
zowany do grudnia
2023 roku.
Składamy serdeczne
podziękowanie Panu
P r z e m y s ł a w o w i
Gwoździowi, nasze-
mu absolwentowi za
bezinteresowną po-
moc przy prowa-
dzeniu księgowości
stowarzyszenia. 

Katarzyna Duch

Radziemickie Stowarzyszenie 
Kulturalno–Oświatowe „Rozwój-Inspiracje-Kreatywność”
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Jest to święto wszystkich bajkowych
postaci. Bajki towarzyszą nam od
najmłodszych lat, rozweselają i bawią,
ale też wychowują. 

Wybrana data nie jest przypadkowa – jest
to dzień urodzin jednego z największych
twórców bajek – Walta Disney’a.
Grupy przedszkolne z Szkoły Podstawowej

w Łętkowicach 4 listopada 2022 r. również
przyłączyły się do obchodów  Dnia Postaci
z Bajek. W tym dniu nasze przedszkolaki za-
mieniły się w bajkowych bohaterów, wśród
których mogliśmy spotkać Myszkę Minnie,
Elzę, a nawet Spidermena. W obchody tego

dnia zaangażowały się uczennice IV klasy,
które przeczytały naszym przedszkola-
kom bajkę pt. „Vaiana - Powrót do oceanu.”
Spotkanie sprawiło dzieciom bardzo wie-
le radości. Był to dzień pełen wrażeń.

Katarzyna Boberek

Dzień Postaci z Bajek

Jak co roku uczniowie SP Łętkowice
przygotowani przez mgr Annę Kitę,
wzięli udział w Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim im. L.H. Morsti-
na w Proszowicach.

Naszą szkołę reprezentowali: Samuel
Siodłak, Martyna Kawula, Kacper Kawula 
i Tatiana Pabian. Konkurs zgromadził 37
uczestników w kategorii klas IV-VI oraz 25
uczestników w kategorii VII-VIII. Uczniowie
ze szkół powiatu proszowickiego zapre-
zentowali utwory polskiego romantyzmu.
Na podium nie zabrakło naszych przed-
stawicieli, którzy zajęli:

- w kategorii klasy IV-VI
III miejsce ex aequo: 
Martyna Kawula
Kacper Kawula 
- w kategorii klasy VII-VIII 
III miejsce 
Tatiana Pabian
Serdecznie Gratulujemy naszym uczniom
talentu, zaangażowania, poświęconego
czasu 
w przygotowanie, wytrwałości która za-
owocowała wysokimi wynikami. Życzymy
wielu sukcesów i osiągnięć związanych z
rozwojem Waszych zainteresowań.

Katarzyna Boberek

Powiatowy konkurs 
recytatorski

Z okazji Mikołajek przedszkola
działające przy SP Łętkowice odwie-
dzili podopieczni Środowiskowego
Domu Samopomocy we Wrocimo-
wicach, którzy w swojej pracowni
krawieckiej wykonali dla przedszko-
laków podarunki w postaci podusze-
czek - przytulanek. 

Podopieczni byli szczęśliwi że w tym dniu
mogli wcielić się w role Mikołaja i przynieść
radość oraz wywołać uśmiech na ich twa-
rzach.
Maluszki w ramach podziękowań przygo-
towały piękne przedstawienie, pełne
świątecznej, wesołej atmosfery.
W tym dniu w naszej szkole panowała
ciepła, radosna i magiczna atmosfera, któ-
ra wszystkich wprowadziła w czas oczeki-
wania na Święta Bożego Narodzenia.

Niecodzienne
odwiedziny



Z  ż y c i a  G m i n y

14

W dniu 19 czerwca 2022 r.
odbyły się Gminne Zawody
Sportowo Pożarnicze Jed-
nostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu
Gminy Radziemice. 

W zawodach swoje drużyny
wystawiły cztery jednostki
OSP: Radziemice, 
Łętkowice, 
Kowary 
oraz Zielenice. 

Druhowie rywalizowali w dwóch konku-
rencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami
oraz ćwiczenia bojowe. 

Wyniki rywalizacji przed-
stawiają się następująco:
I miejsce OSP Kowary
II miejsce OSP Zielenice
III miejsce OSP Radziemice
IV miejsce OSP Łętkowice

Po zakończonej rywalizacji
druhowie otrzymali bony po-

darunkowe na sprzęt pożar-
niczy dla jednostki w wysokoś-

ci od 500,00 zł do 1 000,00 zł, które wręczyli: Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radziemicach, a
zarazem Wójt Gminy Radziemice Pan Marek Słowiński
oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Proszowicach bryg. mgr inż. Bogdan
Skowron. Sędzią głównym zawodów był kpt. mgr Michał
Bogacz. 
W przygotowaniu oraz obsłudze technicznej zawodów
czynnie pomagali druhowie z OSP Wierzbica oraz OSP
Obrażejowice.
Zwycięzcą serdecznie gratulujemy!!!

Zawody Gminne OSP
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3 maja 2022 r. miały miejsce uro-
czystości związane z obchodami
Gminnego Dnia Strażaka. Uroczysta
msza św. została odprawiona przez
Ks. Proboszcza Ryszarda Pakaszew-
skiego w kościele p.w. Trójcy Świę-
tej w Łętkowicach.

Następnie poczty sztandarowe oraz
przedstawiciele wszystkich jednostek
OSP z terenu Gminy Radziemice zgro-
madzili się na uroczystym apelu przed bu-
dynkiem remizy OSP w Wierzbicy. W uro-
czystościach wziął udział Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Proszowicach mł. bryg. mgr inż. Zbigniew
Kwinta. Oprawę muzyczną uroczystości
zapewniła Orkiestra Dęta z Łętkowic.
Na dzień 4 maja przypada Międzynaro-
dowy Dzień Strażaka, którego symbolem
jest czerwono-niebieska wstążeczka,
oznaczająca ogień i gaszącą go wodę. Zos-

tał on ustanowiony w 2003 roku przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako świę-
to zawodowe, obchodzone we wspo-
mnienie świętego Floriana – patrona
między innymi strażaków, hutników, ko-
miniarzy, garncarzy czy piekarzy. W tym
dniu świętuje zarówno Państwowa, jak i
Ochotnicza Straż Pożarna.

Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim
Strażakom pomyślności w życiu zawo-
dowym i prywatnym, dużo zdrowia dla
Was i Waszych rodzin. Składam ser-
deczne podziękowania za Wasz trud, za
poświęcenie, za wielki dar serca, jakim
jest Wasza piękna służba i zaangażowa-

nie. Życzę bezpiecznej służby i zawsze
szczęśliwych powrotów z akcji!

Wójt Gminy Radziemice
Marek Słowiński

Gminny
Dzień

Strażaka
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W tym roku nasze przedszkolaki nie mogły do-
czekać sie prezentów z wizyty Świętego Mikołaja
dlatego postanowiły do niego napisać list. Przy po-
mocy Pań konkretnie i rzeczowo przedstawiły
swoje prośby dotyczące nowych zabawek do
przedszkola. List trafił do firmy TRIVIUM Packa-
ging Kąty, która nie była obojętna na prośby
dzieci i wcieliła sie w rolę Świętego Mikołaja
spełniając ich prośby.

Z samego rana 6 grudnia przedstawiciele firmy odwie-
dzili nasze przedszkola przywożąc zabawki, które z ko-

lei trafiły do wszystkich czterech grup przedszkolnych.
Maluchy nie kryły swojego zachwytu, radości, szczęścia
i zadowolenia z nowych zabawek. Z wdzięczności
wspólnie  wykonały Mikołajową piosenkę dziękując 
w ten sposób darczyńcom.
Pragniemy w imieniu przedszkolaków złożyć najser-
deczniejsze podziękowania firmie TRIVIUM za wspar-
cie i zakup pięknych zabawek do przedszkoli. Za po-
święcony czas, za otwartość wobec potrzeb dzieci, za
ich uśmiech, radość i szczęście. DZIĘKUJEMY

Joanna Kaczmarczyk

TRIVIUM Radziemickim Przedszkolakom

Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informa-
cyjnego

Gminnym Punk Konsultacyjno-Informacyjnym Programu
"Czyste Powietrze" przyjmuje mieszkańców od ponie-
działku do piątku,

Informacje o programie "Czyste Powietrze" i ko-
rzyściach z udziału w nim 

Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jed-

norodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą
wieczystą.

Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źró-
deł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła
spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia nie-
zbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?
Dotacja może wynosić:
-  do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinanso-
wania,

-  do 37 000 zł na poziom podwyższony i 47 000 zł (do-
tacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu
dofinansowania, 
-  do 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem)
dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie WWW.CZY-
STEPOWIETRZE.GOV.PL,
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 105
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 90
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 16
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 572 876,23 zł

Marta Przeniosło

Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu
Skorzystaj z pomocy w Gminnym

Punkcie Konsultacyjno
-Informacyjnym Programu 

"Czyste Powietrze"


