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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
Mieszkańcom Gminy Radoszyce
radosnych oraz ciepłych chwil,
pełnych wiosennego nastroju i pogody ducha.
Niech ten wyjątkowy czas upłynie w rodzinnej atmosferze,
wypełnionej spotkaniami w gronie najbliższych.
Niech przyniesie radość ze wspólnego dzielenia
się czasem oraz wytchnienia codzienności.
Spokojnych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt
życzą
Michał Pękala Wójt Gminy Radoszyce
oraz Marian Jankowski Przewodniczący Rady Gminy Radoszyce
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W NUMERZE
Trwają prace przy budowie
przedszkola w Radoszycach
W dniu 1 lutego 2017 r. Gmina Radoszyce ogłosiła przetarg na budowę
przedszkola w miejscowości Radoszyce. Zamówienie jest przewidziane
do współfinansowania ze środków
RPO Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 7 - Sprawne
usługi publiczne w ramach działania
7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej zgodnie z projektem
pn.: „Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę
budynku przedszkola w Radoszycach
wraz z zakupem wyposażenia”.
Czytaj na stronie 5

Podpisanie Pre-umowy na
rozbudowę Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Pre-umowy dofinansowania ze
środków unijnych 39 projektów z zakresu tworzenia infrastruktury zdrowotnej i społecznej w województwie
świętokrzyskim zostały podpisane 8
marca w Centrum Tradycji, Turystyki
i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.
Czytaj na stronie 6

Radoszyce miastem
w 2018 r.?
Prawa miejskie Radoszyce otrzymały w 1370 roku. Przywilej nadał król Kazimierz Wielki. Niestety
w 1869 r. Radoszyce zostały pozbawione praw miejskich prawdopodobnie za udział w powstaniu styczniowym. Po ponad 147 latach znów
możemy odzyskać prawa miejskie,
a co za tym idzie impuls do szybszego rozwoju gospodarczego ze
względu na większe fundusze unijne
i krajowe dla miast, możliwość pozyskania inwestorów oraz miejsc pracy
dla mieszkańców.
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Przetarg na
drogę nr 728
W dniu 28 lutego Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 728 na
odcinku Łopuszno – DK 74. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na
terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie koneckim i kieleckim.
W samej Gminie Radoszyce inwestycja obejmuje 13 kilometrów trasy przebiegającej od krzyżówek przez Plennę, Radoszyce, Radoskę, Kapałów, Mularzów oraz
Jóźwików i prowadzić będzie do Łopuszna. Całkowita długość odcinka rozbudowy wyniesie ok 20 km. Jest to ogromna
inwestycja, obejmująca kilkanaście miejscowości. Istniejąca droga jest drogą jednojezdniową, dwupasmową, o szerokości
ok. 6-6,5 m. Posiada nawierzchnię bitumiczną, która wykazuje szereg spękań.
Na terenach zabudowanych w znacznej
części brakuje też chodników i ścieżek rowerowych. Projekt przewiduje natomiast
drogę jednojezdniową, dwupasmową,
o szerokości 7 m, z opaskami bitumicznymi o szerokości 0,5 m i utwardzonymi poboczami o szerokości 1,25 m. Zaś
w okolicach skrzyżowań przewidziane są
trzy pasy ruchu. Kompletną dokumentację dotyczącą inwestycji opracowały
i sfinansowały władze gmin Radoszyce
i Łopuszno. Koszt opracowania dokumentacji to kwota ponad 560 tys. zł. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach.
Pierwszy dotyczy przebudowy ok. 20-km
odcinka drogi nr 728 w obecnym jej śladzie, od jej skrzyżowania z droga krajową
nr 74 Kielce-Piotrków Trybunalski przez
Radoszyce do Łopuszna. Zakłada m.in.
budowę obwodnicy w miejscowości Czałczyn, ronda w Radoszycach i parkingu
w pobliżu cmentarza oraz budowę chodników. Przy trasie na całym jej odcinku powstanie ścieżka rowerowa (w niektórych

miejscach już jest ścieżka wybudowana
w ramach projektu Green Velo). Prace
rozpoczną się najwcześniej wiosną 2018
roku i potrwają 18-20 miesięcy" - poinformował dyrektor ŚZDW Damian Urbanowski. Koszt tej części przedsięwzięcia, które
będzie współfinansowane z funduszy unijnych, to ok. 45 mln zł. Kosztorys inwestorski całego przedsięwzięcia, zakładający
budowę obwodnic Łopuszna i Czałczyna,
to 144 mln zł - wynika z danych ŚZDW.
W drugim etapie planowana jest budowa południowo-zachodniej obwodnicy
Łopuszna. Podczas spotkania w Urzędzie
Marszałkowskim w Kielcach zastępca wójta Łopuszna Wiesław Gałka zauważył, że
obwodnice pozwolą wyprowadzić z miejscowości natężony ruch ciężarówek. Wójt
Gminy Radoszyce Michał Pękala podkreślił, że mieszkańcy czekali na tę inwestycję kilkanaście lat. "Zrobiliśmy szereg spotkań z mieszkańcami, by zadanie dobrze
przygotować na etapie koncepcyjnym.
Wiemy, że jeśli tu dobrze się przygotujemy, to później będzie dużo łatwiej realizować zadanie. Ten szlak to poprawienie
jakości i bezpieczeństwa" - dodał samorządowiec. Droga wojewódzka nr 728, która na południe od Łopuszna prowadzi do
Jędrzejowa, jest ważnym elementem komunikacyjnym osi północ-południe w woj.
świętokrzyskim. Stanowi alternatywę dla
drogi ekspresowej S7 Warszawa-Kraków.
„Inwestycja ta ma na celu oczywiście poprawę stanu dróg, ale przede wszystkim
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i jej uczestników. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim
mieszkańcom za uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących wyżej
wymienionej inwestycji. Razem mogliśmy
osiągnąć to, na co czekali Mieszkańcy
prze długie lata” - dodaje włodarz.

Czytaj na stronie 8

KPS PGE Skra Bełchatów
w Radoszycach
W dniu 16 grudnia 2016 r. w Gminnej Hali Sportowej w Radoszycach
Gmina Radoszyce miała zaszczyt
gościć najbardziej utytułowany polski
klub piłki siatkowej XXI wieku PGE
Skrę Bełchatów.
Czytaj na stronie 17

Zastępca Wójta Gminy Łopuszno Wiesław Gałka, Wójt Gminy Radoszyce Michał
Pękala, Marszałek Adam Jarubas i Wicemarszałek Jan Maćkowiak
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Podsumowanie projektu
„Kultura dla najmłodszych”

Przedstawienie pt. „W krainie wierszy”

W dniu 29 listopada 2016 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Radoszycach odbyło się podsumowanie
projektu „Kultura dla najmłodszych”,
dofinansowanego ze środków Fundacji PZU realizowanego przez Fundację ENKOLPION Instytut Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego
oraz Gminę Radoszyce.
Na spotkaniu byli obecni m.in. Wójt
Gminy Radoszyce Michał Pękala, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. bryg.
Antoniego Hedy - Szarego Anna Wąsik
oraz przedstawicielka Fundacji ENKOLPION Katarzyna Tkaczyk. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu
do kultury dla grupy 40 dzieci w wieku od
9 do 12 lat z gminy wiejskiej Radoszyce.
Koordynatorem była Katarzyna Tkaczyk,
której serdecznie dziękujemy za to, że
dzieci mogły ciekawie i miło spędzać
popołudnia podczas realizacji tego działania. Zorganizowała szereg wyjazdów
do miejsc kultury, przez co dzieci obcowały ze sztuką.” Beneficjentami projektu
byli uczniowie kl. III i IV Szkoły Podstawowej w Radoszycach. W ramach tego
działania prowadzone były zajęcia artystyczne rozwijające zdolności teatralno
– taneczne, dzieci miały również możliwość kontaktu z kulturą poprzez udział
w spektaklach teatralnych i koncertach
w filharmonii. Pierwszy taki wyjazd miał
miejsce w dniu 8 listopada 2016 r. do
Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na spektakl pt. „Ania z Zielonego
Wzgórza”. Był to musical z wysmakowaną choreografią, oryginalnymi piosenkami oraz subtelną scenografią. Uczniowie
mieli okazję wzięcia udziału w lekcji
teatralnej prowadzonej przez aktora Mirosława Bielińskiego. Kolejny wyjazd
odbył się w dniu 13 listopada 2016 roku
do Filharmonii Świętokrzyskiej na koncert „KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY!”,

Dzieci zaprezentowały ciekawą choreografię

podczas którego było wspólne śpiewanie, recytowanie wierszy i taniec. Na
scenie wystąpiły: Chór Portamento ze
Starachowic, Bonus z Piekoszowa, Unisono ze Starachowic Na zakończenie
pobytu w Filharmonii dzieci wraz z opiekunami udały się na uroczysty obiad do
Restauracji Różowy Kontrabas, znajdującej się w siedzibie Wojewódzkiego
Domu Kultury w Kielcach. Natomiast
podczas spotkania podsumowującego
to „kultura przyjechała do Radoszyc”.
Kwartet puzonowy z Filharmonii Świętokrzyskiej zaprezentował widowisko pt.
„Uwięzieni na statku pirackim”. Podczas
tego koncertu mali beneficjenci świetnie
się bawili uczestnicząc w zabawach organizowanych przez muzyków. Kolejnym
punktem był występ grupy tanecznej
przygotowanej przez Magdalenę Oko
i Annę Myśliwą do utworu Leonarda
Cohena pt: „Alleluja”. Następnie na sce-

nę wkroczyła grupa dzieci, która zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie.
Owocem zajęć teatralnych prowadzonych przez Annę Mechelewską i Monikę
Lesiak było przedstawienie pt. „W krainie wierszy”. Mali artyści przemieszczali
się po kolejnych stacjach: Tuwimowo,
Leniuchowo, Dziwaczkowo, Rzepkowo,
Brzechwowo, biorących swoje nazwy od
tytułów wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy,
które prezentowali na scenie. Dzieci
zaprezentowały również piękne stroje
i rekwizyty, w których przygotowanie
włączyli się w dużej mierze rodzice. Finał uświetniła ponownie grupa taneczna
tańcząc do utworu „Rockn Roll is King”
zespołu Electric Light Orchestra. Dzieci
zostały nagrodzone upominkami i pamiątkowymi dyplomami od sponsora, po
czym wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Pre-umowa na rozbudowę
kanalizacji sanitarnej
w Gminie Radoszyce
Prawie 100 milionów złotych na budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków otrzyma
w sumie 14 projektów wybranych w ramach konkursu dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wśród nich
znalazł się projekt Gminy Radoszyce.
W dniu 20 grudnia 2016 r. w Suchedniowskim Domu Kultury „Kuźnica” marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu
Województwa Marek Szczepanik podpisali pre-umowy z przedstawicielami gmin
w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn.
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji Radoszyce” złożonego do Osi priorytetowej 4 „Dziedzictwo
naturalne i kulturowe” w ramach Działania
4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa. Umowa obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach: Kapałów,
Mularzów i Radoszyce. Całkowita wartość
projektu wyniesie 4 700 733,26 zł, a wartość uzyskanego dofinansowania to kwota
3 760 733,26 zł.
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Moja szkoła moją szansą

Gmina Radoszyce na podstawie
umowy zawartej z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt unijny „Moja szkoła –
moją szansą – zajęcia pozalekcyjne
z zakresu kompetencji kluczowych
dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach”.
Projekt współfinansowany jest przez
Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020, w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8, Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo dla Poddziałania 8.3.4 Rozwój
szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.
Od stycznia 2017 roku w ramach realizacji projektu „Moja szkoła – moją

Zajęcia rozwijające z biologii

szansą – zajęcia pozalekcyjne z zakresu kompetencji kluczowych dla uczniów
Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach” odbywają się zajęcia pozalekcyjne.Uczniowie
mogli wybrać zajęcia, z zakresie których chcieli podnosić swoje kompetencje spośród matematyki, chemii, fizyki,
geografii, biologii, zajęć z informatyki,
języka angielskiego i niemieckiego oraz
skorzystać z doradztwa edukacyjno –
zawodowego i wsparcia psychologiczno
– pedagogicznego. Prócz zajęć pozalekcyjnych zaplanowane są również w ramach projektu dwa wyjazdy edukacyjne.
W marcu odbył się pierwszy z wyjazdów
do Regionalnego Centrum Naukowo
Technologicznego, w trakcie którego
uczniowie zwiedzali centrum oraz skorzystali z warsztatów tematycznych.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu

doposażane są pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
multimedialny. Już w kwietniu uczniowie
będą mieli możliwość prowadzić doświadczenia, obserwacje i skorzystać
z zakupionych pomocy. Doposażenie
to pozwoli nauczycielom zaciekawić
uczniów, zachęcić oraz w sposób empiryczny zapoznać z zakresem objętym
podstawą programową.
Realizowany projekt zakłada również
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
nauczycieli poprzez organizację dwóch
szkoleń. Nauczyciele skorzystają ze
szkolenia z zakresu obsługi i wykorzystania narzędzi TIK oraz innowacyjnych
metod nauczania.
Wartość projektu wynosi 169 916,41 zł,
a uzyskana kwota dofinansowania to
132 666,33 zł.

Podczas zajęć w Reginalnym Centrum Naukowo-Technologicznym

Przetarg na wóz strażacki

W dniu 20 marca Wójt Gminy Radoszyce ogłosił przetarg na zakup nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach.
Zamówienie jest dofinansowane ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-

gionalnego Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie
4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków
w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa systemu wczesnego reagowania
i ratownictwa w przypadku wystąpienia
zagrożenia w Gminie Radoszyce przez
zakup nowoczesnego samochodu ra-

towniczo – gaśniczego z wyposażeniem. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa nowego średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego wraz z zestawem ratowniczym, pompą szlamową
oraz zestawu do łączności radiowej.
Całkowita wartość projektu wyniesie
755 389,00 zł, a uzyskana kwota dofinansowania 550 000,00 zł.
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Trwają prace przy budowie
przedszkola w Radoszycach
W dniu 1 lutego 2017 r. Gmina Radoszyce ogłosiła przetarg na budowę
przedszkola w miejscowości Radoszyce. Zamówienie jest przewidziane
do współfinansowania ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 7 - Sprawne
usługi publiczne w ramach działania
7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej zgodnie z projektem
pn.: „Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę
budynku przedszkola w Radoszycach
wraz z zakupem wyposażenia”.
Zadanie obejmie budowę budynku
przedszkola zaprojektowanego jako parterowy z częściowym podpiwniczeniem
z 7 salami dla dzieci na łączną liczbę 175
miejsc, wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym, kuchennym i technicznym
wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Łączna docelowa powierzchnia użytkowa budynku wynosić będzie 1231,5 m².
Na przedmiot zamówienia składają się
dwa etapy: budowa budynku przedszkola (tzw. stan surowy zamknięty) i stan
wykończeniowy. Wstępny harmonogram
prac w etapie I obejmie: roboty rozbiórkowe trzech budynków gospodarczych oraz
ustępu suchego, prace ziemne, wycinkę
drzew, przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją, budowę
obiektu przedszkola oraz budowę przyłączy (wodociągowego, elektrycznego,
kanalizacyjnego), a zakończenie prac
planowane jest do dnia 30.11.2017 r. Natomiast harmonogram prac w etapie II
obejmie: budowę instalacji wodociągowej,

Rozpoczęły się prace przy budowie przedszkola

fotowoltaicznej, alarmowej, telefonicznej,
RTV, multimedialnej, kanalizacji sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej, elektrycznej, odgromowej, roboty wykończeniowe,
uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na częściowe użytkowanie obiektu do
30.06.2018 r. w zakresie objętym umową,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
i dostarczenie kompletnej dokumentacji
powykonawczej, instrukcji eksploatacji
i konserwacji, dokumentacji techniczno –
ruchowej (DTR), a zakończenie prac planowane jest do dnia 30.06.2018 r. Prace
przy budowie przedszkola już ruszyły.

Wandal w Gminie Radoszyce
Szanowni Mieszkańcy!
W ostatnim czasie wielokrotnie na
terenie miejscowości Radoszyce zostało wyłączane oświetlenie uliczne.
Zdarzenia te miały miejsce na początku kwietnia. Nie było to jednak działanie
wynikające z zarządzenia zakładu energetycznego, ani Urzędu Gminy. Jak wynika
z przeprowadzonej analizy ktoś celowo doprowadza do wyłączenia
oświetlenia, nie zdając sobie sprawy z ryzyka i niebezpieczeństwa, jakie niosą za sobą takie działania.
Po oględzinach zauważyliśmy zdewastowaną szafę sterowania oświetleniem

na ulicy Krakowskiej. Przypominamy, że
uszkadzanie skrzynek energetycznych
jest niszczeniem mienia, co według Art.
288 § 11 Kodeksu Karnego podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Prosimy o zachowanie
czujności w związku z pojawiającymi
się aktami wandalizmu. Jeśli ktokolwiek
był świadkiem podejrzanych sytuacji lub
posiada informacje na temat sprawcy
wyżej wymienionych czynów, jak też
wszelkich aktów wandalizmu proszony jest o zgłaszanie ich na Komisariat
Policji lub do Urzędu Gminy w Radoszycach.

Uszkodzona szafa sterowania oświetleniem - ul. Krakowska
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Podpisanie Pre-umowy na rozbudowę
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Pre-umowy na dofinansowania ze
środków unijnych 39 projektów z zakresu tworzenia infrastruktury zdrowotnej i społecznej w województwie
świętokrzyskim zostały podpisane 8
marca w Centrum Tradycji, Turystyki
i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach.
Ich wartość to aż 68 mln złotych.
Wśród beneficjentów, którym udało się
pozyskać unijne środki znalazła się również Gmina Radoszyce. Podpisana pre-umowa przez Wójta Gminy Radoszyce
Michała Pękalę dotyczy projektu pn.
„Poprawa dostępności do podstawowej
opieki medycznej poprzez rozbudowę
budynku Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach”, złożonego
do Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi
publiczne, do działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Projekt polegał będzie na rozbudowie budynku
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
o część dwukondygnacyjną z częściowym podpiwniczeniem, o prostej formie
nawiązującej do obiektu istniejącego.
Realizacja projektu poprzez rozbudowę
budynku i zwiększenie ilości gabinetów
lekarskich oraz oferowanych usług medycznych przyczyni się do zdecydowanej poprawy dostępu mieszkańców do

usług medycznych. Wartość projektu
szacowana jest na kwotę: 3 441 406,53
złotych, a suma uzyskanego dofinan-

sowania ma wynieść: 2 801 458,46 zł.
Natomiast na przełomie kwietnia i maja
planowane jest ogłoszenie przetargu.

Od lewej: Marszałek Adam Jarubas, Członek Zarządu Marek Szczepanik, Dyrektor
PZOZ w Radoszycach Halina Budkowska, Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala

Rozbudowa obiektu sportowo –
rekreacyjnego „Na lasku”
Przedmiotem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz rozszerzenie zakresu użytkowanego obiektu sportowo – rekreacyjnego o nowe
niezbędne elementy infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej.
Projekt zakłada wykonanie oświetlenia

Stadion „Na Lasku” będzie rozbudowany

boiska (15 sztuk lamp), budowę boiska
treningowego 60x40 metrów na terenie
obecnie zaadoptowanego jako boisko treningowe, budowę bieżni lekkoatletycznej
o bezpiecznej nawierzchni typu sandwich
o długości 400 metrów, tablicy wyników
i 2 masztów flagowych o wysokości 8 me-

trów. Gmina Radoszyce ogłosiła przetarg
na budowę w/w oświetlenia, natomiast
prace mają być wykonane w okresie letnim. Pozostałe inwestycje na gminnym
stadionie zostaną zrealizowane w 2018
roku, ze względu na realizację innych niezbędnych inwestycji w Gminie Radoszyce.

SAMORZĄD
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I sesja Młodzieżowej Rady
Gminy Radoszyce
W dniu 14 lutego odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy w kadencji 2017-2019 powołanej uchwałą
Nr XX/114/2016 Rady Gminy z dnia 27
września 2016 roku.
Młodzi Radni w 15 osobowym składzie zostali wyłonieni w wyborach
z poszczególnych szkół podstawowych
i gimnazjum 20 stycznia b.r. W skład
Młodzieżowej Rady Gminy weszli: Bąk
Natalia uczennica Szkoły Podstawowej
w Kłucku, Borowska Karolina uczennica Szkoły Podstawowej w Grodzisku,
Mazur Wiktoria uczennica Szkoły Podstawowej w Kapałowie, Szustak Hubert
uczeń Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach, Śliz Patrycja uczennica Szkoły
Podstawowej w Górnikach, Zielińska
Amelia uczennica Szkoły Podstawowej
w Radoszycach oraz Kałuziński Mateusz, Mogielska Zofia, Myszkowska

Aleksandra, Popiel Damian, Szemberg
Alicja, Szemberg Michał, Wydra Julia,
Zaleśny Hubert i Zieliński Wiktor uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach.
Otwarcia sesji dokonał Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala, a Sekretarz
Gminy Radoszyce Leopold Garbacz pełniący funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wręczył młodym
radnym zaświadczenia o wyborze Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce. Następnie zgodnie z uchwałą
o Młodzieżowej Radzie Gminy Radoszyce, młodzi radni przed przystąpieniem
do wykonywania mandatu radnego złożyli uroczyste ślubowanie wypowiadając
słowa „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
W kolejnej części obrad sesji jednogłośnie liczbą 15 głosów została wybrana trzyosobowa Komisja Skrutacyjna
w skład której weszli: Wiktor Zieliński,

Michał Szemberg i Mateusz Kałuziński.
Zadaniem powołanej komisji było odczytanie projektu Regulaminu Komisji Skrutacyjnej oraz przeprowadzenie głosowania nad wyborem Przewodniczącego
Młodzieżowej Rady Gminy. Za przyjęciem regulaminu i wyborem kandydatury
Zofii Mogielskiej głosowało jednomyślnie 15 radnych. Następnie po przejęciu
prowadzenia obrad sesji przez nowo
wybraną Przewodniczącą Młodzieżowej
Rady Gminy odbyły się wybory Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.
W przeprowadzonych głosowaniach
wszyscy Radni jednomyślnie wybrali na
Sekretarza Julię Wydrę, a na Wiceprzewodniczących Damiana Popiela i Huberta Zaleśnego. Po dokonaniu wyborów
i przyjęciu odpowiednich uchwał I sesja
Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce
została zakończona.

Bąk
Natalia

Borowska
Karolina

Kałuziński
Mateusz

Mazur
Wiktoria

Mogielska
Zofia

Myszkowska
Aleksandra

Popiel
Damian

Szemberg
Alicja

Szemberg
Alicja

Szustak
Hubert

Śliz
Patrycja

Wydra
Julia

Zaleśny
Hubert

Zielińska
Amelia

Zieliński
Wiktor

77

8

SAMORZĄD

Echo Radoszyc • nr 1/2017 • KWIECIEŃ 2017

Dzień Samorządności
Dzień 21 marca 2017 r. w Szkole
Podstawowej w Kapałowie był obchodzony jako Dzień Samorządności,
którego myślą przewodnią było hasło
,,Rządzić każdy może, jeden lepiej,
drugi gorzej, ale nie o to chodzi, aby
Szkole zaszkodzić”.
W obecnym roku szkolnym po raz
pierwszy została zorganizowana lekcja
o samorządzie, która przeznaczona była
dla uczniów klas IV - VI. W rolę nauczyciela wcielił się Wójt Gminy Radoszyce

Michał Pękala. Uczniowie poznali zasady
funkcjonowania Gminy Radoszyce oraz
kompetencje poszczególnych referatów.
Uzyskali informacje na temat pracy Wójta i Rady Gminy. Zajęcia te były swego
rodzaju powtórką wiadomości zdobytych
wcześniej na lekcjach, zostały poszerzone o dodatkowe i praktyczne informacje.
Miały na celu przybliżyć strukturę, kompetencje i zakres spraw załatwianych
w urzędzie, były również promocją działań gminy. Młodzież z zainteresowaniem

Wójt Gminy Michał Pękala opowiadał o funkcjonowaniu Urzędu Gminy i kompetencjach poszczególnych referatów

uczestniczyła w spotkaniu, aktywnie brała
udział w części teoretycznej odpowiadając
trafnie na wszystkie pytania prelegenta.
W tym dniu uczniowie mieli możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami pedagogicznymi przejmując władzę nad procesem dydaktycznym w szkole, oczywiście
pod bacznym okiem pedagogów i wychowawców. Bardzo czynnie w organizację
dnia włączyli się strażacy z OSP w Węgrzynie na czele z druhem Dariuszem Mularczykiem – komendantem OSP w Węgrzynie. Strażacy zorganizowali pokaz
działań ratowniczo-gaśniczych dla dzieci.
Wskazali, jak udzielać pomocy pokrzywdzonym w zdarzeniu oraz zaprezentowali
na fantomie, jak prawidłowo wykonywać
masaż serca. Przeprowadzili pogadankę
na temat działań OSP w Węgrzynie oraz
zademonstrowali posiadany sprzęt gaśniczy oraz jego działanie. Pierwszy dzień
wiosny w Szkole Podstawowej w Kapałowie był także okazją do zaprezentowania wielorakich talentów uczniowskich,
a nad jego organizacją czuwał Samorząd Uczniowski wraz z przewodniczącą
Wiktorią Mazur. Zwieńczeniem całodziennych wydarzeń i dokonań było wspólne
ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

Radoszyce miastem w 2018 r.?
Prawa miejskie Radoszyce otrzymały w 1370 roku. Przywilej nadał
król Kazimierz Wielki.
Jako miasto królewskie znajdowały się na szlaku handlowym biegnącym
z północy od Piotrkowa Trybunalskiego
przez Przedbórz, Radoszyce, Chęciny,
Kielce, Bodzentyn, Sienno, Solec w kierunku Lublina, a także przez Opatów na
Sandomierz. Częstym gośćmi Radoszyc
byli m.in król Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Stanisław August
Poniatowski. Radoszyce były ważnym
ośrodkiem wytopu żelaza i produkcji
szkła, wyrabiano również podwozia do
armat i wozów taborowych. Przez wieki
miasto Radoszyce rozwijało się prężnie,
a mieszkańców przybywało. Nawet pod
rozbiorami miasto było znane ze swojej
gospodarności. Niestety w 1869 r. Radoszyce zostały pozbawione praw miejskich
prawdopodobnie za udział w powstaniu
styczniowym. Po ponad 147 latach znów
możemy odzyskać prawa miejskie, a co
za tym idzie impuls do szybszego rozwoju gospodarczego ze względu na większe fundusze unijne i krajowe dla miast,
możliwość pozyskania inwestorów oraz

miejsc pracy dla mieszkańców. Radoszyce przeszły już przez szereg procedur. Rada Gminy podjęła odpowiednie
uchwały, mieszkańcy w konsultacjach
społecznych także opowiedzieli się za
odzyskaniem praw miejskich. Wszystkie
czynniki takie jak: struktura architektoniczna, liczba ludności, historia, a także
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne

Radoszyce z lotu ptaka

by uzyskać prawa miejskie zostały spełnione. Nasz wniosek o nadanie praw
miejskich po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody Świętokrzyskiego został
przekazany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu dalszego procedowania. Wiele wskazuje na
to, że w 2018 roku Radoszyce odzyskają
prawa miejskie.
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Działalność Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej
jest instytucją polityki społecznej
państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są one
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości.
Zadania, rodzaje świadczeń oraz
zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 930).
Prawo do świadczeń z pomocy
społecznej przysługuje:
• osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• cudzoziemcom, mającym miejsce
zamieszkania i przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie:
- zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony lub w związku
z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej,
- zgody na pobyt tolerowany- w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,
• mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz.
1043 ze zm.), posiadającym prawo
pobytu lub prawo stałego pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo do świadczeń z pomocy
społecznej nie przysługuje osobie
odbywającej karę pozbawienia wol-

ności. Przepisu nie stosuje się w stosunku do osób odbywających karę
pozbawienia wolności w systemie
dozoru elektornicznego. Natomiast
osobie tymczasowo aresztowanej
zawiesza się prawo do świadczeń
z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela
się świadczeń.
Pomocy społecznej udziela się
osobom i rodzinom w szczególności
z powodu:
• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
• potrzeby ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych
lub wielodzietnych,
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.  
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za
zgodą osoby zainteresowanej lub
jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana
z urzędu.
Ośrodki pomocy społecznej to jednostki organizacyjne wykonujące zadania pomocy społecznej w gminach.
Gmina, realizując zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej,
kieruje się ustaleniami wojewody.
Realizując zadania własne gminy
w zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Rady Gminy.
Decyzję o przyznaniu lub odmowie
przyznania świadczenia, wydaje się
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, co jest uregulowane
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej (z dnia
25 sierpnia 2016 roku poz. 1406)
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
Wywiad środowiskowy ma na
celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej
osób lub rodzin. Przeprowadza się
go w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby czy rodziny oczekującej
wsparcia w godzinach pracy ośrodka
pomocy społecznej (od 715 do 1515).
Osobą uprawnioną do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego jest pracownik socjalny.
Do wywiadu niezbędne są dokumenty potwierdzające tożsamość
osoby ubiegającej się o pomoc oraz
obrazujące sytuację materialną, zawodową, zdrowotną, m.in. zaświadczenie o dochodach, decyzja organu
emerytalno – rentowego, orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, faktury określające koszty leczenia, itp.
Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy ma prawo
domagać się od osoby ubiegającej
się o pomoc złożenia oświadczenia
o dochodach i stanie majątkowym.
Odmowa złożenia oświadczenia jest
podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.
Prawo do świadczeń pieniężnych
przysługuje:
• osobie samotnie gospodarującej,
której dochód nie przekracza kwoty
634 zł,
• osobie w rodzinie, w której dochód
na osobę nie przekracza kwoty 514
zł,  
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku
lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został
złożony,   bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszonych o:
• miesięczne obciążenie podatkiem
dochodowym od osób fizycznych,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz
ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
• kwotę alimentów świadczonych na
rzecz innych osób.
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Podróże kształcą
W poniedziałek 27 lutego uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Górnikach i Gimnazjum w Radoszycach
wraz z opiekunami Krystyną Lewandowską, Danutą Sosnowską i ks. proboszczem Wojciechem Dobczyńskim
odwiedzili Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, gdzie spotkali się
z Wojewodą Świętokrzyskim Agatą
Wojtyszek.
Młodzież zwiedziła kancelarię Ogólną
oraz „okrąglak”. Odbyła się również pogadanka o funkcjonowaniu administracji
państwowej, którą poprowadziła wicedyrektor Wydziału Organizacji i Kadr Elżbieta Frejowska. Następnie odbyły się
zajęcia dotyczące bezpieczeństwa prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Kielcach. Uczniowie odwiedzili
także Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Oddział Obsługi Paszportowej,

Z wizytą u Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek

gdzie spotkali się z funkcjonariuszami
Straży Granicznej oraz dyrekcją Wy-

działu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Młodzieżowa Rada Gminy
z wizytą u marszałka
Dzięki wsparciu Wójta Gminy Radoszyce Michała Pękali członkowie
Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce wraz z opiekunami odwiedzili
Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach.
W trakcie wizyty spotkali się z marszałkiem Adamem Jarubasem, członkiem Zarządu Województwa Agatą
Binkowską oraz Rzecznikiem Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim,
Barbarą Zamożniewicz. Była to ciekawa lekcja o samorządzie pod tytułem
„Obywatelem być, to znaczy...”, którą
poprowadził Marek Jarco z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ciekawym dopełnieniem
prelekcji były wypowiedzi marszałka
Adama Jarubasa, członka Zarządu
Agaty Binkowskiej, Rzecznika Młodzieży Barbary Zamożniewicz, a także wójta Michała Pękali dotyczące ich
przygody z samorządem oraz własnych życiowych doświadczeń w tej
dziedzinie. Młodzież chętnie zdawała
pytania i włączała się w dyskusję. Wizyta w urzędzie miała na celu przede
wszystkim pokazanie uczniom tego, jak
funkcjonuje samorząd, jak jest podzielony i jakie pełni funkcje. To również
szansa na przypomnienie i utrwalenie

wiadomości z wiedzy o społeczeństwie,
która będzie z pewnością przydatna na
maturze. Po spotkaniu członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce zostali zaproszeni przez marszałka Adama Jarubasa i członka Zarządu Agatę
Binkowską do gabinetów, aby mogli

bliżej przyjrzeć się pracy samorządu i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
Chętni mogli również zasiąść w fotelu
marszałka i choć przez chwilę wczuć
się w rolę przewodniczącego zarządu
województwa. Na zakończenie wszyscy otrzymali zestawy upominków.

O swoim doświadczeniu z samorządem opowiadał marszałek Adam Jarubas
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Podwieczorek Jesienny
W dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się
impreza pn. „Podwieczorek Jesienny pod 10-tką”. Inicjatywa ta zrodziła
się przed kilkoma laty, a główną jej
inicjatorką jest nauczycielka z radoszyckiego gimnazjum Krystyna Lewandowska.
W tym roku impreza została zorganizowana w gminnej hali sportowej. Na
podwieczorku był obecny Wójt Gminy
Radoszyce Michał Pękala, który z pełnym zaangażowaniem wspiera wszelkie
inicjatywy kulturalne w naszej gminie.
Podczas podwieczorku wystąpiły zarówno zespoły taneczne, wokalne jak
i soliści. Swoje umiejętności i talent taneczny zaprezentowali artyści ze Studia Tańca i Akrobatyki „Trzpioty” z Kielc
w następującym programie: Kinga
Pilśniak solo lirycal jazz, mini formacja
„Trzpioty” w choreografii pt. „Goniąc Marzenia”, „Małe Trzpioty” w choreografii
pt. Brzydkie Kaczątko”, formacja show
dance w choreografii „Escape”, Karolina
Podedworna solo lirycal jazz dance, Iwo
Grela solo jazz dance i mini produkcja
„People like animals”, jak również „Trzpioty” z Radoszyc w programie: kids mini
formacja disco dance, junior mini forma-

cja jazz dance, mini formacja modern
dance i junior układ pokazowy. Mogliśmy również podziwiać grupy taneczne
ze Szkół Podstawowych w Grodzisku,
Kłucku i Wilczkowicach pod kierunkiem
Anny Grzyśki, Marioli Majchrzak i Krystyny Kowalczyk. Na uznanie i uwagę zasługiwał również występ Natalii
Świercz uczennicy VI klasy ze Szkoły
Podstawowej w Kapałowie w układzie
taneczno-akrobatycznym, który przygotowała osobiście. Niesamowity talent
wokalny zaprezentowała Izynd-Izabella
Ewa Majewska, Paweł Rydz, Wioletta
Relidzyńska oraz grupa młodzieży gimnazjalnej spod 10-tki w składzie: Beata
Biały, Klaudia Tomaszewska, Zuzanna
Biskup, Amelia Majchrzak, Weronika
Miśtal, Maja Błońska, Zosia Mogielska
i Weronika Maciążek. W przyjemny i pełen zamyślenia nastrój wprowadzili nas
także byli uczniowie gimnazjum Krzysztof Barcicki i Natalia Stępień przygotowaną wspaniałą poezją, natomiast Alicja
Śliz zaśpiewała piosenkę pt. „Kasztany”.
Wszyscy zgromadzeni goście, poza częścią artystyczną, mogli także podziwiać
kiermasz prac plastycznych i malarskich
przygotowany przez artystki, plastycz-

Nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć

ki i nauczycielki ze Świętokrzyskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Liceum Ogólnokształcącego ze Skarżyska m.in. Aleksandrę Potocką-Kuc, Alicję Wikło i Agnieszkę Maślak. Zachwyt
budziła również oryginalna biżuteria
wykonana przez Annę Janus. Po raz
kolejny w Gminie Radoszyce mogliśmy
gościć ratownika medycznego Marcina
Pytlosa, który przekazywał istotną wiedzę potrzebną do udzielenia pierwszej
pomocy. Na evencie poza ucztą dla duszy była także uczta dla ciała w postaci
m.in. pysznych serów z gospodarstwa
państwa Anety i Jana Królów z sołectwa Pakuły, ciast z piekarni Stanisława
Dróżdża, słodyczy od Fundacji Enkolpion, kanapek i innych posiłków przygotowanych przez pracowników Urzędu
Gminy w Radoszycach oraz jabłek z warzywniaka Moniki i Krzysztofa Adamców
i Stowarzyszenia „Radosze”. Wszystkim
uczestnikom w ramach podziękowania za udział zostały wręczone nagrody i upominki ufundowane przez Wójta
Gminy Radoszyce, Wojewodę Świętokrzyskiego i Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi
Radoszyce.

Układy taneczne zachwyciły publiczność

Wspólne kolędowanie
W dniu 6 stycznia br. w kościele parafialnym
pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radoszycach odbył się koncert kolędowy chórów, który rozpoczęła uroczysta Msza Święta prowadzona przez
ks. proboszcza kan. Józefa Tępińskiego.
To już kolejne takie spotkanie w Gminie Radoszyce,
które na trwale wpisało się do kalendarza liturgicznego
naszej parafii. Podczas kolędowania wystąpiły chóry:
Dominanta z parafii pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radoszycach, Adalbertus z parafii św. Wojciecha
w Kraśnicy, Chór z parafii św. Aleksego z Przedborza
i Chór im. błog. ks. Kazimierza Sykulskiego z parafii
św. Mikołaja z Końskich.

Tak prezentował się chór Dominanta z Radoszyc

11

12

REL ACJE I W YDAR ZENIA

Echo Radoszyc • nr 1/2017 • KWIECIEŃ 2017

Finał olimpiady
„Bezpieczeństwo na 5”
W dniu 30 listopada 2016 roku na
terenie Targów Kielce odbył się finał
X edycji olimpiady dla klas V szkół
podstawowych pn. „Bezpieczeństwo
na 5”.
Do udziału w imprezie, po emocjonujących zmaganiach w etapie powiatowym, udało się zakwalifikować uczniom
ze Szkoły Podstawowej im. gen. bryg.
Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach. Szkołę Podstawową z Radoszyc
reprezentowali uczniowie klasy VA: Julia Tarnawska, Wiktoria Skrobisz i Alan
Kwaśkiewicz. W tegorocznych finałowych zmaganiach wzięło udział ponad
500 uczniów reprezentujących powiaty
naszego województwa oraz Kielc, którzy
rywalizowali o miano najlepszych. Zawody rozegrano w różnych konkurencjach,
podczas, których młodzież musiała m.in.
wykazać się znajomością udzielania pomocy przedmedycznej, zasad bezpieczeństwa ogólnego, znajomością przepisów ruchu drogowego, znajomością
zagrożeń w rolnictwie i wskazywaniem
prac polowych, jakich dzieci nie powinny wykonywać. Rywalizacji towarzyszyły
ogromne emocje, ale i wspaniała zabawa. Zwycięzcami konkursów zostali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1
we Włoszczowie, a tuż za nią uplasowały się drużyny z Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach i Szkoły Podstawowej
w Sadowiu. Mimo nie zajęcia miejsca
na podium ogromne wyróżnienie otrzymali reprezentanci Szkoły Podstawo-

Gminę Radoszyce reprezentowała Szkoła Podstawowa w Radoszycach

wej w Radoszycach, którzy w nagrodę
otrzymali deskorolki, odblaski i różne
gadżety. Wszystkim uczestnikom osobiście gratulowała Pani Agata Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski oraz insp. Artur Bielecki I-szy Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Warto wspomnieć, że olimpiadzie towarzyszyły również inne atrakcje w postaci
występów artystycznych zespołów dziecięcych, pokazu mody „odblaskowej”,
pokazu fitness oraz tresury policyjnych
psów. Uczestnicy zwiedzali również sto-

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Radoszycach wyróżnieni

iska przygotowane przez współorganizatorów, gdzie mogli obejrzeć policyjny
sprzęt specjalistyczny, wojskowy oraz
strażacki. Można było spotkać się również ze znanymi i lubianymi artystami
lub sportowcami. Z dużym entuzjazmem
wśród uczestników spotkała się wizyta
piłkarzy ręcznych Vive Tauron Kielce,
którzy z chęcią zaangażowali się w promowanie bezpieczeństwa w naszym regionie. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka
Policji w Kielcach.
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II Gminny Dzień Kobiet
W dniu 4 marca 2017 roku w sobotnie popołudnie, w gminnej hali sportowej mogliśmy po raz kolejny celebrować wspaniałe święto wszystkich
pań, a mianowicie „Dzień Kobiet”.
Na uroczystości zjawili się radni
i sołtysi z Gminy Radoszyce, dyrektorzy
szkół, wolontariuszki Szlachetnej Paczki, pracownicy urzędu i jednostek podległych oraz licznie przybyli mieszkańcy
gminy. Wszystkich zgromadzonych gości serdecznie przywitali: Wójt Gminy
Radoszyce Michał Pękala, Sekretarz
Gminy Leopold Garbacz i Przewodniczący Rady Gminy Marian Jankowski. Złożyli najserdeczniejsze życzenia
z okazji nadchodzącego święta pań oraz
odśpiewali wspólnie z grupą pozostałych panów chóralne „sto lat”. Spotkało
się to z uśmiechami i podziękowaniem

od żeńskiej części publiczności w postaci gromkich braw. Po tak miłym i ciepłym rozpoczęciu prowadzący Sekretarz Gminy zaprosił na część muzyczną
spotkania. Na scenę wkroczyła lubiana
i utalentowana wokalistka z Radoszyc Bożena Zielińska, która zaprezentowała
recital pod tytułem „Kobieta w piosence
od wielu, wielu lat”. Po wspaniałym występie przyszedł czas na atrakcję wieczoru. Na scenie pojawili się muzycy
z Krakowa z programem „Umówiłem się
z nią w Café Fogg”. Mogliśmy usłyszeć
utwory z lat 20 i 30, które zaśpiewali artystka Urszula Makosz i śpiewak Jan
Szlachta. Towarzyszyli im Michał Półtorak i Paweł Pierzchała z „Piwnicy pod
Baranami”. Wśród zaprezentowanych
piosenek były takie znane szlagiery jak
„Jesienne róże”, „Ta ostatnia niedziela”,

To było udane popołudnie przy niezwykłej muzyce

czy „Miłość ci wszystko wybaczy”. Spektakl zakończył się gromkimi brawami
oczarowanej publiczności. Po uczcie dla
duszy przyszedł czas na coś dla ciała.
Dużą niespodzianką okazało się losowanie drobnych upominków dla Pań.
Wójt Gminy wręczył Paniom upominki
w postaci kosmetyków i bonów zakupowych. Na zakończenie uroczystości
zgromadzeni goście mogli skorzystać
z porad kosmetycznych, odwiedzić stoisko z biżuterią oraz delektować się
słodkościami przygotowanymi specjalnie
na tą okazję. Przygotowany poczęstunek ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Natomiast nagrody w loterii ufundował
Wójt Gminy Radoszyce oraz Pani Dorota Pałgan właścicielka miejscowej firmy
„DUET”.

Wójt Michał Pękala wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Marianem Jankowskim wręczyli kwiaty wokalistom

Powitanie wiosny w sołectwie Wiosna
Dzień 21 marca to czas kiedy przyroda budzi się do życia, to czas nadejścia kalendarzowej wiosny. W tym
właśnie dniu cała Polska i Gmina Radoszyce wita wiosnę.
Dla naszej gminy ma to szczególny
wydźwięk, gdyż ten piękny dzień możemy
obchodzić w sołectwie Wiosna. Tak było
i w ten marcowy poranek. Tym razem imprezę powitania wiosny Gmina Radoszyce
zorganizowała we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Wszystkich przybyłych gości, mieszkańców, przedszkolaków
z Samorządowego Przedszkola w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku oraz
uczniów z zaprzyjaźnionej Gminy Łopuszno powitali: Wójt Gminy Radoszyce Michał
Pękala i Sołtys Wiosny Stanisław Słowik.
Po uroczystym rozpoczęciu przyszedł
czas na część artystyczną w wykonaniu
przedszkolaków. Dzieci ubrane w piękne kolorowe stroje zaprezentowały kilka
choreografii tanecznych. Pomimo począt-

kowego chłodu i nieba pełnego chmur,
podczas uroczystego świętowania słońcu
udało się przebić przez chmury i pierwsze
wiosenne promyki padły na uśmiechnięte twarze wszystkich zebranych. Po tych
beztroskich i radosnych chwilach wszyscy
udali się nad brzeg pobliskiej rzeki Czarnej, gdzie Sołtys Wiosny przy okrzykach

zgromadzonych dzieci wrzucił słomianą
marzannę do wody, aby pożegnać zimę,
a powitać cieplejszą porę roku – Wiosnę.
Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały od Wójta Gminy Radoszyce Michała
Pękali kosz pełen słodkości oraz upominki
od dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Małgorzaty Wilk-Grzywnej.

Wiosnę witano w roztańczonym i radosnym nastroju
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XXV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
To już kolejna akcja pomocowa
w Gminie Radoszyce o cechach wieloletniej tradycji. Jak co roku, tak
i tym razem coraz liczniejsza grupa
wolontariuszy zbierała do „puszek
z serduszkiem” pieniądze na szczytny cel.
Od rana do wieczora zbierane były
datki na rzecz dzieci przebywających na
oddziałach ogólnopediatrycznych oraz
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Sztab główny orkiestry
mieścił się w gminnej hali sportowej.
Punktem kulminacyjnym tego niesamowitego wydarzenia była impreza na płycie głównej, która rozpoczęła się o godzinie 17:00. Oficjalne otwarcie imprezy
rozpoczęło się od powitania organizatorów: Wójta Gminy Radoszyce Michała
Pękali, Sekretarza Leopolda Garbacza,
Przewodniczącego Rady Gminy Mariana Jankowskiego, Dyrektora Gimnazjum
Nr 1 Sławomira Staciwy, który pełnił rolę
szefa sztabu, dyrektorów szkół, radnych,
sołtysów oraz licznie przybyłych gości
i mieszkańców gminy. Kolejnymi punktami programu były wspaniałe występy wokalne i taneczne przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola oraz uczniów
ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum,
jak również Pani Bożeny Zielińskiej. Każdy kto wrzucił dowolny datek na rzecz
WOŚP mógł spróbować przygotowanych
ciast i słodkości, słynnego radoszyckiego
kugla oraz wziąć udział w loterii, a na najmłodszych uczestników czekała zabawa
na uwielbianych przez nich „dmuchań-

Nie mogło zabraknąć symbolicznego „światełka do nieba”

cach”. W hali można było także rejestrować się do bazy potencjalnych dawców
szpiku kostnego fundacji DKMS Polska.
Podczas niedzielnej akcji na listę wpisało się aż 18 osób. Nie mogło również
zabraknąć naszych strażaków z OSP
w Radoszycach. Chętne dzieci mogły
przymierzyć kaski i inne akcesoria oraz
zapoznać się bliżej ze sprzętem, na którym pracują. W międzyczasie odbywały
się liczne aukcje oddanych przez darczyńców przedmiotów. Sporym zainteresowaniem cieszyła się piłka do siatkówki
z podpisami mistrzów świata: Bartosza

Mieszkańcy chętnie licytowali przekazane przez fundatorów przedmioty

Kurka, Mariusza Wlazłego, Karola Kłosa i Michała Winiarskiego, która została wylicytowana za kwotę 750 złotych.
Zwieńczeniem tych wzruszających chwil
było zapalenie „światełka do nieba” przez
harcerzy i wolontariuszy, którzy poświęcili swój czas i swoje serca by wspomóc
tak wspaniałą ideę. Natomiast Wójt Gminy Radoszyce serdecznie podziękował
wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniach i organizacji tego wspaniałego
wydarzenia oraz wszystkim tym, którzy
przyczynili się do zebrania tak ogromnej
kwoty: 18 821,69 zł.
Podziękowanie dla
wolontariuszy od władz.
W dniu 29 stycznia 2017 liczna (49
osobowa) grupa uczniów z Gimnazjum
Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach wraz z opiekunami wzięła udział
w niezwykłym wydarzeniu, jakim był koncert zespołu Weekend, który miał miejsce w Kielcach w Hali MOSiR. Bilety na
koncert oraz przejazd do Kielc zostały
zasponsorowane przez Wójta Gminy
Radoszyce, pana Michała Pękalę jako
podziękowanie dla wszystkich wolontariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli
w tegorocznej akcji WOŚP. Występ artystyczny poprzedzony był prelekcją edukacyjno-artystyczną z zakresu ochrony
środowiska „Zielona Polska”, podczas
której uczniowie mieli możliwość podziwiania pejzaży Polski od Tatr, aż po
Wyspę Wolin, a także poznania zagrożonych gatunków zwierząt i ptaków oraz
ciekawostek przyrodniczych.
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Szlachetna Paczka
również w Radoszycach
Za nami XVI Finał Szlachetnej
Paczki, który po raz pierwszy odbył
się w Gminie Radoszyce. Honorowy
patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala.
Przez kilka tygodni 22 wolontariuszy
odwiedzało potrzebujące rodziny, a podczas „weekendu cudów” pomoc otrzymały, aż 52 rodziny. Na paczki składały
się m.in. żywność, artykuły chemiczne,
zabawki, przybory szkolne oraz sprzęt
AGD. Był to bardzo aktywny czas dla drużyn wolontariuszy-SuperW. Finał, czyli

rozwożenie paczek był czasem niezwykłych emocji, czasem wzruszeń i radości.
Punktem kulminacyjnym Finału Szlachetnej Paczki był koncert kolęd, podczas
którego darczyńcy, obdarowane rodziny
i wolontariusze mogli się spotkać, porozmawiać i wspólnie radować. Do Szlachetnej Paczki włączone zostały rodziny,
które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie
przyczyn. „Jesteśmy szczęśliwi, że udało
się znaleźć darczyńców dla wszystkich
naszych rodzin. Był to niezwykły czas

Gimnazjaliści przygotowali piękne piosenki

spotkań, a odbyte rozmowy z rodzinami
pozwoliły nam dostrzec ich prawdziwe
potrzeby. Dotarliśmy do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy
i żąda pomocy. Naszym celem jest mądra pomoc, czyli taka, która daje szansę
na zmianę. Dlatego do „Paczki” trafiły te
rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą
impulsem do zmiany”. Tymi słowami osoby zaangażowane w pomoc potrzebującym rodzinom podsumowały ten piękny
i wzruszający czas.

Wolontariusze na czele z Wójtem Michałem Pękalą

Spotkanie noworoczne dla podopiecznych GOPS
W dniu 26 stycznia odbyło się Spotkanie Noworoczne zorganizowane
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach.
Tradycyjnie miejscem spotkania była
sala konferencyjna Urzędu Gminy przy
ul. 1-Maja 7. Imprezę honorowym patronatem objął Wójt Gminy Radoszyce,
a stronę finansową zabezpieczyła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Radoszycach.

Wójt Michał Pękala powitał Gości

Uroczystość poświęcona była dla
osób korzystających ze świadczeń oraz
pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na spotkanie przybyło
wielu podopiecznych, przedstawiciele
władz samorządowych: Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala, Radni Gminy
Radoszyce oraz kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy. Wśród zaproszonych gości był również mer ukraińskiego miasta Bracław Witalij Mazur wraz

z młodzieżą z tej miejscowości oraz
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz wraz z radnymi.
Gościem specjalnym spotkania był
zespół z miasta Bracław, który swoim
występem wokalnym uświetnił to uroczyste i wspaniałe spotkanie. Ciepła
i rodzinna atmosfera panująca na sali
sprawiła, że podopieczni mile spędzili czas i oderwali się na chwilę od codziennych spraw.

Zespół z Bracławia zaprezentował się znakomicie
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Złote Gody

To była wyjątkowa i wzruszająca chwila dla zebranych gości

W dniu 18 lutego br. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radoszycach odbyła się uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
W uroczystości uczestniczyli Wójt
Gminy Michał Pękala, Doradca Wojewody Świętokrzyskiego Marcin Piętak,
ksiądz proboszcz Józef Tępiński, ksiądz
proboszcz Tomasz Waśkiewicz, ksiądz
proboszcz Marek Plewniak, ksiądz proboszcz Wojciech Dobczyński oraz dostojni Jubilaci wraz z rodzinami. Złote
Gody rozpoczęła uroczysta msza św.
w kościele p.w. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radoszycach, po której
zgromadzeni goście przenieśli się na
salę konferencyjną, by tam być świadkami wręczenia medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie to stanowi wyraz szacunku,
wdzięczności za ofiarny trud życia codziennego, siłę w pokonywaniu przeciwności losu, za wspieranie się wzajemne
w niezłomnej realizacji przysięgi małżeńskiej. Żelazną rocznicę obchodzili:
Państwo Henryka i Zenon Fabiccy-Krakowiak, Państwo Henryka i Antoni Zięcikowie. Szmaragdowe Gody obchodzili:
Państwo Urszula i Jerzy Fryskowie oraz

Barbara i Zdzisław Nowakowie. Złote
Gody świętowało 29 małżeństw, Państwo: Feliksa i Jerzy Antosikowie, Jadwiga i Józef Bartosińscy, Leokadia i Julian
Biali, Irena i Józef Bomba, Genowefa
i Lucjan Ciszkowie, Zofia i Tadeusz
Ciszkowie, Kordula i Edward Dudkowie,
Jadwiga i Mieczysław Grubarkowie, Irena i Jan Harbatowie, Urszula i Ireneusz
Kowalewscy, Irena i Józef Kałuzińscy,
Aleksandra i Wacław Krajewscy, Władysława i Edward Królowie, Genowefa
i Michał Kuletowie, Barbara i Ryszard
Lewosińscy, Stanisława i Władysław
Lamentowiczowie, Marianna i Tadeusz
Myszkowscy, Władysława i Jerzy Molasowie, Anna i Jan Pawłowscy, Teresa
i Józef Pękalowie, Elżbieta i Kazimierz
Pędowscy, Helena i Jan Siarkowie,
Weronika i Józef Skrobiszowie, Jadwiga i Marian Stoińscy, Jadwiga i Leszek
Stokłosowie, Dorota i Ferdynand Szczepańscy, Sabina i Antoni Szmitowie, Bogumiła i Jan Szustakowie oraz Józef
i Stanisława Wielgopolanowie. Każda
para małżeńska oprócz medali otrzymała pamiątkowe dyplomy, legitymacje
i kwiaty. Zwieńczeniem tej uroczystości był występ zespołu młodzieżowego
Królewiaczki pod kierownictwem Doroty
Lesiak.

Pani Dorota Szczepańska podziękowała za zorganizowaną uroczystość

Festyn 2017
W dniu 30 lipca odbędzie się Festyn Rodzinny „Radoszyczanie Dzieciom”, którego organizatorem jest
Gmina Radoszyce.
Będzie to już kolejna tego typu impreza w gminie. Każdy Festyn Rodzinny,
przyciąga tłumy mieszkańców oraz gości
z wielu stron naszego kraju. Uroczystego otwarcia festynu, dokona Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala. Podczas
festynu przewidziano wiele atrakcji dla
dorosłych i dzieci. Na scenie zaprezentuje się zespół BASTA. Zespół na swoim koncie posiada jeden srebrny krążek
o przewrotnym tytule „I Basta”. Wylansował m.in. takie przeboje jak „Speed”,
„Zatrzymać czas”, „To nie tak”, „Zakazana”, „Niepokorna i szalona”. Ostatnio Basta zrealizowała wspólny projekt z Marcinem Millerem, liderem grupy Boys,
pt. „Malyna”. Główną gwiazdą wieczoru
będzie STACHURSKY Dance Project.
Jacek Łaszczok, znany przede wszystkim jako Stachursky, jest jednym z najpopularniejszych wykonawców muzyki
z pogranicza pop/dance w Polsce. Nagrał wiele albumów m.in. „1999” (1999),
„1” (2000), „Live 2001” (2001) czy „Finał”
(2002), „Trwam” oraz takie piosenki jak
„Taki raj”, „Jesteś moim przeznaczeniem”
oraz „Cały Twój”. Jacek Łaszczok znany
jest przede wszystkim z takich utworów
jak: „Typ niepokorny”, „Czuję i wiem”,
„Gdy zapłaczesz”, „Z każdym Twym oddechem”. Podczas imprezy tradycyjnie
będzie można wziąć udział w licznych
konkursach rodzinnych. Wiele emocji
czeka na uczestników imprezy podczas
loterii fantowej, bowiem można wygrać
cenne nagrody. Będzie można również
spróbować tradycyjnego, pysznego radoszyckiego kugla. Zachęcamy do udziału
w festynie, nabycia losów i zakupu kugla,
dzięki czemu jest to okazja do pomocy potrzebującym. Pieniądze uzyskane
ze sprzedaży losów i kugla jak co roku
przeznaczane są na pomoc dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Serdecznie zapraszamy!

Gwiazdą wieczoru będzie Stachursky
Dance Project

SPORT

Echo Radoszyc • nr 1/2017 • KWIECIEŃ 2017

KPS PGE Skra Bełchatów
w Radoszycach
W dniu 16 grudnia 2016 r. w gminnej hali sportowej w Radoszycach
gościliśmy najbardziej utytułowany
polski klub piłki siatkowej XXI wieku
PGE Skrę Bełchatów.
Zespół ma w swojej kolekcji osiem
złotych medali mistrzostw Polski, siedem triumfów w Pucharze Polski oraz
dwie wygrane w Superpucharze Polski,
ponadto stawał trzy razy na podium w Lidze Mistrzów oraz wywalczył dwukrotnie
srebrny i raz brązowy medal Klubowych
Mistrzostw Świata. Siatkarze PGE Skry
napisali piękną i wielostronicową historię
klubu oraz współtworzyli historię reprezentacji Polski, z głównym rozdziałem
o Mistrzostwach Świata  w 2014 r. Celem
wizyty zawodników w radoszyckiej hali
było spotkanie z młodymi adeptami Akademii Skry Bełchatów, która działa od
października i co ważniejsze jest jedną
z trzech takich inicjatyw w całym naszym
województwie. Warto przypomnieć, że do
akademii uczęszcza aż 49 dzieci, w tym
24 dziewczyny i 25 chłopców, a nadzór
trenerski sprawują Rafał Zieliński i Jacek
Kiełbus, którzy systematycznie przechodzą specjalistyczne szkolenia w Bełchatowie. Zawodnicy Skry przybyli do
Radoszyc z Zarządem klubu oraz całym
sztabem trenerskim i medycznym. Wśród
zawodników znalazły się takie gwiazdy
jak: Mariusz Wlazły, Bartosz Kurek, Michał Winiarski i Karol Kłos. Powitanie zawodników odbyło się w iście królewskiej

oprawie, a sami zawodnicy wkraczali na
płytę hali w asyście młodych uczestników
Siatkarskiej Akademii PGE Skry Bełchatów. W trakcie imprezy odbyła się krótka
część artystyczna, po której głos zabrał
Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala,
który serdecznie powitał przybyłych gości oraz wręczył pamiątkowy grawerton
Prezesom Klubu PGE Skry Bełchatów
Konradowi Piechockiemu i Grzegorzowi
Stawinodze w podziękowaniu za owocną współpracę. Wszyscy przybyli goście otrzymali również ręcznie zdobione
bombki ze swoim imieniem i nazwiskiem.
Podczas spotkania siatkarze odpowiadali na pytania dzieci, rozdawali autografy,
a także pozowali do zdjęć. Całą oprawę

Przygotowano tort odzwierciedlający
maskotkę klubu - pszczołę

i część artystyczną przygotowała Pani
Beata Piątek wraz ze swoimi podopiecznymi ze Szkoły Podstawowej im. gen.
bryg. Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach. Członkowie Akademii Skry Bełchatów otrzymali od klubu wejściówki na
mecz PGE Skry Bełchatów z Effectorem
Kielce.

Na spotkanie z zawodnikami przybyły tłumy

IX Mikołajkowa Spartakiada
Międzyszkolna w Grodzisku
Już dziewiąty raz Szkoła Podstawowa w Grodzisku
zgromadziła sportowców z Gminy Radoszyce na Międzyszkolnej Spartakiadzie.
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały cztery szkoły podstawowe z Gminy Radoszyce: SP Górniki, SP Kapałów,
SP Kłucko i SP Wilczkowice. Czternastoosobowe reprezentacje
szkół rywalizowały w siedmiu dyscyplinach: dart, kręgle, minisiatkówka – dwójki, piłkarzyki, tenis stołowy, rzuty do kosza
i unihokej. Każda z drużyn miała również szansę na dodatkowy
punkt w klasyfikacji ogólnej za przygotowanie i zaprezentowanie
piosenki promującej życie bez alkoholu, narkotyków i używek.
Zawodnicy wykazali się dużą pomysłowością układając zabawne teksty z morałem pod melodie znanych utworów. Za zwycięstwo w danej dyscyplinie drużyna otrzymywała do klasyfikacji
ogólnej 5 punktów za kolejne miejsca o jeden punkt mniej. Ostatecznie zwycięzcą IX Mikołajkowej Spartakiady Międzyszkolnej,
powtarzając sukces z ubiegłego roku, została Szkoła Podstawowa z Grodziska zdobywając 26 pkt., Kolejne miejsca zajęły
Szkoły Podstawowe z: Kapałowa - 23 pkt., Górnik - 21 pkt.,

Wilczkowic - 20 pkt. i Kłucka - 15 pkt. Spartakiadę po raz kolejny wsparła finansowo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach oraz Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Radoszyce.

Zawodnikom towarzyszyła zacięta rywalizacja
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Pierwszy sprawdzian umiejętności młodych
adeptów Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów
W dniu 12.02.2017 r. w Hali Energia
w Bełchatowie odbył się Turniej Mini
Siatkówki Akademii PGE Skry Bełchatów.
Najpierw swoje mecze rozegrali chłopcy, a później na boisko wybiegły dziewczęta. Rywalizacja toczyła się
w trzech kategoriach: dwójek, trójek
i czwórek siatkarskich. Celem Akademii Siatkówki PGE Skry Bełchatów jest
promowanie zdrowego trybu życia oraz
zachęcanie do aktywności fizycznej. Jak
pokazała frekwencja na turnieju, cel jest
jak najbardziej realizowany. W zawodach
wzięło udział 81 drużyn, w których skład
wchodziło ponad 350-ciu uczniów Akademii z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Akademię PGE Skry Bełchatów Radoszyce w każdej kategorii
reprezentowała jedna drużyna w następujących składach:
Dziewczyny:
Dwójki – Kowalczyk Julia, Zielińska
Amelia, Owczarek Magdalena
Trójki – Tarnawska Julia, Kuleta Natalia,
Wędzicka Karolina, Robak Oliwia
Czwórki – Borowska Karolina, Purtak
Klaudia, Laciborowska Klaudia, Trzcińska Andżelika, Kowalewska Julia.
Chłopcy:
Dwójki - Stefański Kamil, Maruszewski
Filip, Owczarek Bartłomiej
Trójki - Popiel Patryk, Gorzelak Bartosz,
Świerzy Mikołaj, Sinkiewicz Dawid
Czwórki - Szustak Michał, Kiełbus Lech,
Ciupa Kacper, Ferens Jakub, Kabała
Bartosz, Świeca Jakub
Po zaciętych meczach, które rozgrywane były do jednego seta (21 punktów)
z każdej grupy awans do turnieju finałowego otrzymywały dwie najlepsze drużyny. Z Akademii Siatkówki PGE Skry Beł-

Drużyna chłopców z trenerem Jackiem Kiełbusem

chatów w Radoszycach awans uzyskały
aż cztery z sześciu drużyn: dwójki i trójki
dziewcząt oraz trójki i czwórki chłopców.
Finałowy Turniej rozegrany został
w niedzielę 05.03.2017 r. również
w Hali Energia w Bełchatowie. Tym
razem pierwsze na boisko wybiegły dziewczynki, które rywalizowały
w kategoriach dwójek (klasy czwarte)
i trójek (klasy piąte). Starsze siatkarki
w składzie: Tarnawska Julia, Kuleta Natalia, Robak Oliwia wygrały swój pierwszy mecz, ale w kolejnych spotkaniach
niestety uległy swoim rywalkom i nie
wyszły z grupy zajmując w niej trzecie
miejsce. Młodsze siatkarki awansowały do półfinału z drugiego miejsca
w grupie. W półfinale pokonały Szkołę Podstawową nr 1 w Bełchatowie,
co dało im awans do finału. W finale
kolejny raz spotkały się z dziewczęta-

Drużyna dziewcząt z trenerem Rafałem Zielińskim

mi ze Szkoły Podstawowej z Tuszyna.
Niestety i tym razem rywalki okazały
się lepsze. Ostatecznie nasze czwartoklasistki w składzie: Kowalczyk Julia,
Zielińska Amelia, Owczarek Magdalena zajęły drugie miejsce. Gratulujemy sukcesu! Po zakończeniu zmagań
dziewcząt na boisku rozpoczęli swoje
mecze chłopcy. Radoszyce reprezentowały dwie drużyny: Trójki (klasy piąte) - Popiel Patryk, Gorzelak Bartosz,
Świerzy Mikołaj, Sinkiewicz Dawid
Czwórki (klasy szóste) - Szustak Michał, Kiełbus Lech, Ciupa Kacper, Ferens Jakub, Świeca Jakub. Nasi starsi
siatkarze w grupie trzech drużyn jedno
spotkanie wygrali i jedno przegrali, niestety bilans małych punktów uplasował
ich na trzecim miejscu i nie dał awansu
do meczy półfinałowych. Awans wywalczyli chłopcy z klas piątych, jednak
w pierwszym meczu przegrali ze Szkołą Podstawową nr 8 w Bełchatowie,
następnie w meczu o miejsce trzecie nie udało im się wygrać ze Szkołą Podstawową nr 1 w Bełchatowie.
Ostatecznie zajęli miejsce czwarte. Na
wszystkich zawodników w Hali Energii czekała niespodzianka. Siatkarze
PGE Skry: Michał Winiarski, Kacper
Piechocki, Srećko Lisinac, Artur Szalpuk, Marcin Janusz, Nikolay Penchev,
Robert Milczarek i trener Philippe Blain
w niedzielne popołudnie pojawili się,
aby kibicować najmłodszym, zrobić
pamiątkowe zdjęcia, rozdać autografy
oraz wręczyć medale i nagrody. Możliwość spotkania z idolami poprawiał
nastrój przegranym i potęgował radość
u zwycięzców.
Wszystkie nasze drużyny toczyły równą walkę w każdym meczu, biorąc pod
uwagę, że trenują dopiero od kilku miesięcy osiągnęły wielki sukces.
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Igrzyska Szkół Podstawowych
w tenisie stołowym
W dniu 24 lutego 2017 roku w gminnej hali sportowej odbyły się Gminne
Igrzyska Młodzieży Szkolnej szkół
podstawowych w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców o Puchar Wójta
Gminy Radoszyce.
Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn
chłopców i 4 drużyny dziewcząt. Mecze w kategorii dziewcząt rozegrano
systemem „każdy z każdym”, natomiast
w kategorii chłopców drużyny podzielono na dwie grupy po trzy ekipy. Zawody rozegrano do trzech wygranych
meczów – mecze indywidualne i jeden
mecz deblowy. Po emocjonujących
i zaciętych pojedynkach udało się wyłonić dwie najlepsze drużyny w każdej

Zmagania chłopców

kategorii, które będą reprezentowały
swoje szkoły oraz gminę w powiatowych rozgrywkach. Z drużyn dziewczęcych najlepsze okazały się uczennice
ze Szkoły Podstawowej w Grodzisku
i ze Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach. Z drużyn chłopców najlepsi
okazali się również podopieczni ze
Szkoły Podstawowej w Grodzisku,
a tuż za nimi uplasowali się wychowankowie ze Szkoły Podstawowej im.
gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego
w Radoszycach. Podczas turnieju powiatowego drużyny chłopców ze Szkoły
Podstawowej w Radoszycach i Szkoły
Podstawowej w Grodzisku zajęły odpowiednio czwarte i piąte miejsce. Nato-

miast z grup dziewcząt uczennice ze
Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach
uzyskały piąte miejsce, a dziewczęta ze
Szkoły Podstawowej w Grodzisku zajęły drugie miejsce. Dzięki zajęciu drugiej lokaty drużyna z Grodziska awansowała do półfinałów wojewódzkich,
na które młode tenisistki pojechały 24
marca do Kielc. O wejście do Turnieju
Finałowego rywalizowały z Seceminem i dwoma szkołami z Kielc. W meczu o pierwsze miejsce, uczennicom
z Grodziska (Karolina Borowska, Zuzanna Pękala) zabrakło szczęścia
i zaledwie kilku punktów. Ostatecznie
zajęły drugie miejsce, przegrywając
swój mecz 2:3.

Laureaci Igrzysk

Awans do półfinałów wojewódzkich w tenisie stołowym
Podczas
zawodów
powiatowych w tenisie stołowym drużynowym rozegranych w Fałkowie
w dniu 14 marca Gimnazjum Nr 1
w Radoszycach zajęło III miejsca
zarówno w kategorii chłopców, jak
i dziewcząt.
Dzięki temu uzyskali awans do półfinałów wojewódzkich, które odbędą
się 28 marca w Ćmińsku w obu kategoriach. W turnieju powiatowym startowało
po 7 zespołów, podzielonych na 2 grupy trzy i czterozespołowe. Regulamin
zawodów przewidywał, że zwycięzcy
grup zagrają w finale, z którego wygrany awansuje bezpośrednio do finału
wojewódzkiego, a przegrany do półfinału. Natomiast drużyny z drugich miejsc
w grupach spotykają się w meczu o III

Dziewczęta zajęły III miejsce

Chłopcy również uplasowali się na III pozycji

miejsce, które również daje awans do półfinału wojewódzkiego. Drużyny w obu kategoriach zajęły drugie miejsca w swoich
grupach ulegając tylko faworytom turnieju
zespołom ze Słupi Koneckiej. W meczu
o III miejsce drużyna dziewcząt pokonała
po zaciętym spotkaniu zespół z gimnazjum
w Rudzie Malenieckiej i po raz pierwszy

w historii występów uzyskała awans do
półfinału wojewódzkiego. Chłopcy natomiast wygrali mecz z drużyną z gimnazjum
w Miedzierzy i po raz kolejny zagrają w półfinale wojewódzkim. Drużyny wystąpiły
w składach: Paulina Hendel i Marta
Szcześniak oraz Kamil Borowski i Jakub
Pękala.
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Zimowa spartakiada
W dniu 1 lutego 2017 r. w gminnej
hali sportowej odbyła się I Spartakiada Zimowa Gminy Radoszyce - pod
hasłem „Wolni od uzależnień”.
Honorowy patronat nad imprezą objął
Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala,
a część finansową w postaci pamiątkowych pucharów, dyplomów i poczęstunku dla wszystkich uczestników
zapewniła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warto
wspomnieć, że mimo odbywających się
w tym czasie ferii zimowych frekwencja
na spartakiadzie była wysoka, a uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych
i gimnazjum nie tylko rywalizowali o jak
najlepsze miejsca na podium, ale również świetnie się bawili. Rozgrywki prowadzone były w trzech dyscyplinach
sportowych: piłka siatkowa, drużynowy
tenis stołowy i piłka nożna. W poszczególnych konkurencjach drużyny zostały
podzielone na grupy, a następnie ekipy
z większą liczbą zwycięstw rywalizowały o jak najwyższe miejsce na podium,
a przegrani o dalsze pozycje. W piłce
siatkowej najlepiej spisali się uczniowie
ze szkół: SP Wilczkowice, SP Kapałów

Zimowa spartakiada okazała się być strzałem w 10-tkę

i SP Radoszyce, w tenisie stołowym
szkoły: SP Grodzisko, SP Radoszyce
i SP Wilczkowice, natomiast w piłce nożnej szkoły: SP Radoszyce, SP Kapałów
i SP Grodzisko. Uroczystej inauguracji
otwarcia i zamknięcia oraz wręczenia
pucharów i dyplomów dokonali Sekre-

tarz Gminy Leopold Garbacz wraz z Dyrektorem i Wicedyrektorem Gimnazjum
Nr 1 w Radoszycach. Podczas imprezy
odbyły się również pogadanki na temat
roli sportu w prawidłowym rozwoju zdrowotnym dzieci i młodzieży i jego alternatywie do internetu i gier komputerowych.

Turniej nauczycieli i pracowników oświaty
w piłce siatkowej o Puchar Wójta
18 lutego 2017 r. w Gminnej Hali
Sportowej w Radoszycach odbył się
turniej nauczycieli i pracowników
oświaty w piłce siatkowej o Puchar
Wójta Gminy Radoszyce.
Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. Do
rywalizacji przystąpiły cztery drużyny:
z Dobromierza, Gowarczowa, Radoszyc oraz Przyjaciele – zespół złożony
z zawodników wszystkich ekip. Rywalizacja odbywała się systemem „każdy z każdym”. Po podliczeniu punktów

najlepszą drużyną zostali nauczyciele
z Gowarczowa, drugie miejsce zajęła
drużyna z Dobromierza, trzecie – nauczyciele i pracownicy oświaty z Radoszyc, a czwartą lokatę zajęła drużyna
Przyjaciół. Wybrano też najlepszego
zawodnika turnieju, którym został Arkadiusz Pakuła z Dobromierza i najlepszą
zawodniczkę, którą została Agnieszka
Kołba z Gowarczowa. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni medalami, pucharami i nagrodami rzeczowymi, które
zostały wręczone przez Pana Leopolda

Zespół z Radoszyc zajął w turnieju III miejsce

Garbacza Sekretarza Gminy Radoszyce, Pana Tomasza Plebana – Dyrektora
Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Kielcach, Panią
Barbarę Popiel i Małgorzatę Maruszewską z Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Radoszycach oraz Panią Annę Wąsik – dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. bryg.
Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach. W sędziowaniu pomagały dziewczynki z Akademii PGE Skry Bełchatów
Radoszyce.

Duch rywalizacji towarzyszył wszystkim zawodnikom

