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Z okazji zbliżających się Świąt pragniemy złożyć
Państwu życzenia przeżywania
Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie czasem
pokoju i realizacji osobistych marzeń.
Wójt Gminy Radoszyce
Michał Pękala
oraz
Przewodniczący
Rady Gminy
Marian Jankowski
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W NUMERZE
Powstanie zalew
w Antoniowie!
19 września 2017 roku przejdzie
do historii gminy Radoszyce. W tym
właśnie dniu odbyło się spotkanie
związane z podpisaniem pre-umowy
na budowę zbiornika wodnego w Antoniowie. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina czekała ponad 30
lat. Nowy zalew powstanie na rzece
Plebance, pomiędzy dwiema drogami
powiatowymi Radoszyce – Grodzisko
i Radoszyce – Momocicha.
Czytaj na stronie 4

Trwa budowa przedszkola
w Radoszycach
Pierwszy etap budowy przedszkola w Radoszycach dobiega końca.
Starania o jego realizację rozpoczęliśmy już w 2015 roku. To wtedy zlecono wykonanie dokumentacji przedmiotowej inwestycji, odpowiadając na
potrzeby mieszkańców i niedogodną
lokalizację obecnego przedszkola.
Czytaj na stronie 5

Ruszyła rozbudowa
ośrodka zdrowia
Gmina Radoszyce zawarła umowę
z Przedsiębiorstwem Remontowo –
Budowlanym „PER-MIR” na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radoszycach
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Było to możliwe dzięki pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej
złożonego wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem.
Czytaj na stronie 7

Kolejna edycja
Szlachetnej Paczki
Już po raz drugi w naszej gminie, pod patronatem Michała Pękali
– Wójta Gminy Radoszyce, zostanła
zorganizowana akcja charytatywna
Szlachetna Paczka.
Szlachetna paczka to projekt stworzony przez ks Jacka Stryczka 16 lat
temu. Jego ideą jest pomoc, która dociera do prawdziwej biedy. Takiej, dla
której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna staną się impulsem do
zmiany.
Czytaj na stronie 15

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z najważniejszymi inwestycjami i wydarzeniami w gminie Radoszyce. Mam nadzieję, że nasze
wspólne projekty i inicjatywy przyczynią się do rozwoju całej gminy.
Dziękuję za wszelkie uwagi i sugestie, które kierowaliście Państwo na
licznych spotkaniach i konsultacjach. Serdeczne podziękowania kieruję
również do współpracowników, za wkład i zaangażowanie w pracę na
rzecz naszej małej ojczyzny.
Składając Państwu najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia, życzę przyjemnej lektury.
						
						

Wójt Gminy Radoszyce
Michał Pękala

Laur Michała Anioła
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli już po raz trzeci
wręczyło wyróżnienie „Laur Michała
Anioła” przedstawicielom świętokrzyskich samorządów, nauczycielom, dyrektorom szkół.
Nagroda honoruje samorządowców,
którzy aktywnie wspierali nauczycieli
w doskonaleniu zawodowym oraz placówki oświatowe, z których najwięcej
nauczycieli wzięło udział w kursach
i szkoleniach organizowanych przez
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Kielcach w roku szkolnym 2016/2017. Uroczystość odbyła się

20 października 2017 roku w Muzeum
Narodowym w Kielcach. Z powiatu
koneckiego w kategorii samorządowcy zostali wyróżnieni dwaj włodarze:
– Burmistrz Końskich Krzysztof Obratański oraz Wójt Gminy Radoszyc
Michał Pękala, który już po raz drugi
został nagrodzony. Natomiast w kategorii szkoły podstawowe wyróżnienie
otrzymała Szkoła Podstawowa im. gen.
bryg. Antoniego Hedy – Szarego w Radoszycach. Nagrodę odebrała Pani Dyrektor Anna Wąsik. Należy podkreślić,
że to już trzecia nagroda dla radoszyckiej szkoły.

Podczas gali rozdania nagród w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.
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Radoszyce znów będą miastem
Radoszyce po 149 latach odzyskują
prawa miejskie! Miejscowość powstała
na starym szlaku handlowym zwanym
„Via Magna”, prowadzącym na Ruś
i Węgry. Wieś położona na śródleśnej
polanie, była na tym szlaku jednym
z licznych przystanków, wśród których
znajdowały się także Piotrków Trybunalski, Przedbórz, Chęciny, Kielce, Bodzentyn, Sienno, Solec i Sandomierz.
Najwcześniejsza wzmianka o Radoszycach pochodzi z 1218 roku, kiedy to
w kartach historii pojawia się Jan Radosz. To od jego imienia przybrała nazwę
osada. Według Jana Długosza król Kazimierz Wielki prawdopodobnie około 1370
roku nadał Radoszycom prawa miejskie.
Jak na własność królewską przystało
w Radoszycach zbudowano dwór, który
był miejscem postoju orszaku królewskiego w czasie licznych podróży po kraju.
Już w późnym średniowieczu na terenie
dzisiejszej gminy rozwijał się przemysł

Ber, uczeń „Widzącego z Lublina”, znany
jako cudotwórca i uzdrowiciel.
W roku 1794 miejscowy przemysł
ucierpiał w wyniku walk prowadzonych
z Rosjanami i Austriakami w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej. Rok później
nastąpił III rozbiór Polski i zakłady radoszyckie przeszły pod zarząd Austrii, co
nie trwało jednak długo ponieważ w 1807
roku terenu tzw. Nowej Galicji trafiły do
Księstwa Warszawskiego, a następnie
do Królestwa Kongresowego. Po śmierci
Jacka Małachowskiego dobra radoszyckie
stały się na nowo własnością państwową.
W I połowie XIX wieku podjęto próbę
odtworzenia dawnego przemysłu, kiedy
to Stanisław Staszic stworzył koncepcję
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.
Zajęto się regulowaniem rzek i tworzeniem zapór na potrzeby energetyczne
przemysłu. Działało wówczas 6 kopalń
i 1 wielki piec. Niestety upadek miejscowego przemysłu zapoczątkowało spło-

województwa i kraju. Ponadto utrzymamy
przywileje, jakie dawała wieś. Wysokość
podatków i opłat lokalnych nie zmieni się
ze względu na zmianę statusu. Opłaty te
w drodze uchwały ustala Rada Gminy /
Miasta zgodnie z corocznym obwieszczeniem Ministra Finansów. Wysokość
podatku rolnego ustala się w oparciu
o średnią cenę skupu żyta, podobnie jak
podatek leśny, który uzależniony jest od
średniej ceny sprzedaży drewna na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych
pozostaną bez zmian, nie będzie zakazu
hodowli zwierząt, zachowamy 10% dodatku wiejskiego dla nauczycieli (art. 54
ust. 5, art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela).
Uzyskanie praw miejskich przez Radoszyce nie ma wpływu na wzrost administracji (liczbę etatów) oraz na wzrost wynagrodzeń Wójta i pracowników Urzędu
Gminy. Nie ma również potrzeby wymiany wydanych dowodów osobistych i in-

kuźniczy i hutniczy, kwitło rzemiosło
i handel.
W XVI wieku powołano w Radoszycach starostwo niegrodowe, odkąd dochody ze wsi i majątków były powierzane
zasłużonym poddanym królewskim. Wiek
XVII i XVIII stały pod znakiem wojen
i kryzysu, co dotyczyło również Radoszyc. Królewszczyzna została zaniedbana, upadł przemysł. W drugiej połowie
XVIII wieku Jacek Małachowski, ówczesny starosta radoszycki zbudował piec –
hutę w Antoniowie, gdzie skupiano się na
przemyśle zbrojeniowym. Miało to przywrócić świetność dawnej miejscowości,
jednak w 1793 roku produkcję wstrzymała Konfederacja Targowicka.
Wiek XVII był początkiem historii Żydów, którzy założyli tutaj swoją gminę.
Dysponowali w tym czasie synagogą,
cmentarzem, mykwą i chederem. Właśnie w Radoszycach urodził się Issachar

nięcie pieca w 1839 roku. Kopalnie zalewane były wodami gruntowymi, ludność
ubożała. Radoszyce ominęła także lokalizacja owej sieci drogowej i kolejowej.
Potwierdzeniem upadku miasta była utrata praw miejskich w 1869 roku…
Po 149 latach Radoszyce odzyskają prawa miejskie, co nastąpi 1 stycznia
2018 roku. To co czeka miejscowość
i całą Gminę Radoszyce to przede
wszystkim szereg korzyści i perspektyw. Ale właściwie co? Otóż, zwiększy
się perspektywa możliwości korzystania ze środków pomocowych z UE
ukierunkowanych na rozwój miast, przy
zachowaniu dotychczasowej możliwości aplikowania o fundusze z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nastąpi
wzrost konkurencyjności inwestycyjnej
wśród gmin, poprawa sytuacji na rynku
pracy, czy zwiększenie możliwości promocyjnych miasta Radoszyce w obrębie

nych dokumentów. Jedyny koszt zmiany
statusu miasta to zmiana szyldów i pieczątek w Urzędzie Gminy Radoszyce.
Mieszkańcy nie ponoszą absolutnie żadnych wydatków z tego tytułu.
Miasto Radoszyce to większe szanse, nic nie tracimy, a możemy dużo
zyskać! Powrócimy do tradycji pielęgnowanych przez 500 lat! Uczcijmy
to wspólnie podczas SYLWESTROWEJ INAUGURACJI ODZYSKANIA
PRAW MIEJSKCIH PRZEZ RADOSZYCE 31 grudnia 2017 roku! Uroczystość rozpocznie Msza św. w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Radoszycach o godzinie 16:00. Po
mszy zapraszamy wszystkich mieszkańców do radoszyckiego skwerku, aby
wspólnie świętować! W programie m.in.
ciekawa część artystyczna i symboliczna
lamka szampana przy fajerwerkach. Zapraszamy!
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Powstanie zalew w Antoniowie
19 września 2017 roku przejdzie
do historii gminy Radoszyce. W tym
właśnie dniu odbyło się spotkanie
związane z podpisaniem pre-umowy
na budowę zbiornika wodnego w Antoniowie.
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radoszyce - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas,
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska oraz Wójt
Gminy Radoszyce Michał Pękala podpisali pre-umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zapobieganie skutkom klęsk
żywiołowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego na rzece Plebance
w miejscowości Radoszyce.”
Na realizację tego przedsięwzięcia
gmina czekała ponad 30 lat. Nowy zalew powstanie na rzece Plebance, pomiędzy dwiema drogami powiatowymi
Radoszyce – Grodzisko i Radoszyce
– Momocicha. Jego celem jest zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych,
w tym zjawiskom powodzi, podtopień,
pożarów czy suszy. Projekt otrzymał
dofinansowanie z Regionalnego Progra-

W tym miejscu będzie zalew.

Podczas podpisania umowy na budowę zbiornika.

mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2022. Wartość całej inwestycji to 15 756 172,37
zł, z czego unijne wsparcie ma wynieść
13 392 746,51 zł.
Jeszcze w październiku wszczęliśmy

postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, do przetargu przystąpiło
pięciu oferentów. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace ruszą początkiem 2018 r” - dodaje Wójt Gminy
Radoszyce.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Sala gimnastyczna powstanie
przy szkole w Kapałowie
Dzięki staraniom Wójta Gminy Radoszyce – Michała Pękali Szkoła Podstawowa w Kapałowie zyska nową,
pełnowymiarową sale gimnastyczną.
29 maja w Łącznej miało miejsce podpisanie pre-umowy dla projektu pn.: „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Kapałowie”.
Inwestycja została zakwalifikowana do
dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Głównym celem
przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej
uczniów. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kapałowie o nową salę gimnastyczną to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców poprzez zwiększenie
możliwości aktywnego spędzania czasu
wolnego przez młodzież i osoby dorosłe”
– dodaje włodarz Gminy Radoszyce.
W okresie wakacyjnym w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców w/w inwestycji. Prace budowlane mają ruszyć

Podczas podpisania pre-umowy dofinansowanie budowy sali gimnastycznej.

już w pierwszym kwartale przyszłego
roku, a planowane zakończenie to 30
listopada 2018 r. Także do końca listopada dostarczone zostanie wyposażenie
nowo powstałego obiektu oraz doposa-

żenie pracowni matematyczno-przyrodniczych objętych projektem. Całkowita wartość projektu to 1 900 681,12 zł
z czego 1 406 760,84 zł stanowi dofinansowanie ze środków EFRR.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
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Trwa budowa przedszkola
w Radoszycach
Pierwszy etap budowy przedszkola w Radoszycach dobiega końca.
Starania o jego realizację rozpoczęliśmy już w 2015 roku.
To wtedy zlecono wykonanie dokumentacji przedmiotowej inwestycji. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców
i niedogodną lokalizację obecnej siedziby przedszkola, wójt Michał Pękala
złożył wniosek pn. „Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez
budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia” o dofinansowanie ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi
7. Sprawne usługi publiczne, działanie
7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej. 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 oraz z urządzeniami
towarzyszącymi. Łączna wartość projektu - 3 624 482,36 zł, dofinansowanie
- 2 500 000,00 zł. Inauguracją rozpoczęcia prac budowlanych było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przedszkola. W uroczystości udział
wzięli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Agata Binkowska, Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala, Przewodniczący Rady
Gminy Marian Jankowski, Prezes firmy
„Hewanag” Andrzej Kęcki. Oprawę artystyczną zapewnili zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu „Przedszkolak Roku
2017 Powiatu Koneckiego” – grupa Muchomorki. Dziś możemy już obserwować

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.

szybki postęp prac, bowiem dobiega
końca pierwszy etap budowy, tzw. stan
surowy zamknięty. Zgodnie z planem

pod koniec czerwca 2018 roku budynek
zostanie oddany już do użytku.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Pierwszy etap budowy przedszkola
dobiega końca.

Idealne dopełnienie projektu
Idealnym dopełnieniem do ww.
projektu jest dofinansowanie dla kolejnego zadania pn. „Przedszkole
w Radoszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 dla poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.
Dzięki niemu powstaną nowe miejsca w punkcie przedszkolnym w Rado-

szycach, zwiększy się dostęp do nauki przedszkolnej, dodatkowych zajęć
i opieki specjalistycznej, a także możliwa będzie realizacja dodatkowych zajęć
wyrównujących szanse edukacyjne oraz
wsparcia psychologiczno-logopedyczne-

go. Projekt obejmuje przede wszystkim:
wyposażenie pomieszczeń w odpowiedni sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne, zabawki. Projekt opiewa na kwotę
1 137 986,88 zł, a dofinansowanie wynosi 940 589,40 zł.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
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Podpisanie umowy
na przebudowę drogi nr 728
W październiku bieżącego roku
na granicy gmin Radoszyce i Łopuszno została podpisana umowa
na długo oczekiwaną przebudowę
drogi 728.
Spotkali się tam samorządowcy wojewódzcy, powiatowi i gminni. Przybyli
Wójtowie Gmin Radoszyce i Łopuszno
Michał Pękala i Irena Marcisz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas, Wicemarszałek Jan
Maćkowiak, Członkini Zarządu Województwa Agata Binkowska, aby podpisać umowę z przedstawicielami firmy
STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która za kwotę ponad 66 milionów złotych
wykona na zasadzie zaprojektuj i wybuduj przedmiotowe zadanie.
W jego ramach do końca 2020 zostanie rozbudowany 16 – kilometrowy
odcinek pomiędzy Radoszycami i Łopusznem.
Powstanie nie tylko nowa nawierzchnia ale również chodniki, ścieżka rowerowa oraz parkingi. Szerokość jezdni
będzie wynosić 7 metrów.
Gmina w ramach ww. inwestycji
przeznaczyła 282 900,00 zł na dokumenty koncepcyjne, które udało
się przekazać w grudniu 2016 roku.
Kompletną dokumentację dotyczącą
inwestycji opracowały i sfinansowały
władze gmin Radoszyce i Łopuszno.
Prace rozpoczną się najwcześniej wiosną 2018 r. i potrwają 18-20 miesięcy.
Inwestycja ma na celu poprawę stanu
dróg oraz poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego i jej uczestników. Po
podpisaniu umowy odbyły się występy
artystyczne Wiktorii Mazur ze Szkoły
Podstawowej w Kapałowie oraz Zespołu Ludowego z Gminy Łopuszno.

Podczas podpisania umowy na przebudowę drogi nr 728.

Obecny stan drogi nr 728.

Inwestujemy w infrastrukturę sportową
W okresie wakacyjnym stadion
sportowy „Na lasku” zyskał nową
instalację oświetleniową. Całkowity
koszt realizacji zadania wyniósł 70
725,00 złotych brutto.
Oświetlenie rozszerzy funkcje całego stadionu, ponadto poprawi estetykę
obiektu i przyczyni się do zwiększenia
bezpieczeństwa w okolicach stadionu.
Ponadto Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala podpisał umowę z Panem
Bartoszem Chojnackim przedstawicielem Zakładu Budownictwa Klasycznego
i Sportowego „Chojnaccy” na realizację

inwestycji polegającej na budowie boiska treningowego do gry w piłkę nożną. Boisko usytuowane na stadionie
gminnym jest już ukończone, lecz oddane do użytkowania będzie w okresie
wiosennym gdy trawa odpowiednio się
zakorzeni. Koszt budowy boiska wyniósł 212 929,81 zł. Inwestycje te były
możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej pn. „Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości
400m, boiska piłkarskiego treningowego

na obiekcie sportowo-rekreacyjnym oraz
remont hali sportowej w Radoszycach”.
W przyszłym roku nastąpi modernizacja
bieżni, na której zostanie położona nawierzchnia poliuretanowa. Wszystko to
sprawi, że mieszkańcy będą mogli korzystać ze stadionu w bardziej komfortowych niż dotychczas warunkach.
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Ruszyła rozbudowa przychodni
Gmina Radoszyce zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo – Budowlanym „PER-MIR” na
realizację inwestycji polegającej na
rozbudowie budynku Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radoszycach wraz z zagospodarowaniem terenu.
Było to możliwe dzięki pozytywnej
ocenie formalnej i merytorycznej złożonego wniosku o dofinansowanie oraz
podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem
Jarubasem. Przedsięwzięcie zostanie
dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś
priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna w ramach projektu pn.
„Poprawa dostępności do podstawowej
opieki medycznej poprzez rozbudowę
budynku Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radoszycach”. Tuż po
podpisaniu umowy z wykonawcą ruszyły prace budowlane, które obecnie są
już na etapie wznoszenia murów nowej
części budynku.
Wartość wszystkich robót budowlanych wyniesie 3 528 429,76 zł,
a dofinansowanie ze środków unijnych
2 801 458,46 zł. Termin zakończenia
wszystkich prac zaplanowany jest na
czerwiec 2018 r.

Wizualizacja rozbudowanego
budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Małe granty dla gminy Radoszyce
Gmina przykłada również wagę do
mniejszych projektów, po których dofinansowanie też warto sięgać.
W ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” gmina Radoszyce jako
jedna z 91 gmin złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Celem projektu była przede
wszystkim poprawa życia społeczno –

kulturalnego mieszkańców wsi, poprawa
sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony
ludności, a także pobudzanie aktywności
społecznej, kulturalnej i gospodarczej.
W ramach pieniędzy z konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” gmina Radoszyce zrealizowała aż 5 inwestycji, na
łączną wartość ponad 40 tysięcy złotych,
z czego ponad 25 tysięcy stanowiło dofinansowanie. Jednostka OSP w Radoszy-

cach, a konkretniej działająca przy niej
Orkiestra Dęta została doposażona, OSP
w Wilczkowicach zyskała nową segmentową bramę garażową, jednostki OSP
w Jakimowicach i Węgrzynie otrzymały
nowe wyposażenie meblowe w postaci
stołów i krzeseł, natomiast na rzecz GKS
Partyzant Radoszyce zakupiona została
samojezdna kosiarka traktorowa.
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Pozostałe inwestycje
Potrzeby w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych należą do
najpilniejszych i najczęściej zgłaszanych przez radnych i sołtysów.
W ostatnim czasie Gmina Radoszyce
wspólnie z Powiatem Koneckim wykonała przebudowę kilku odcinków
dróg powiatowych leżących na terenie gminy.
Oddane odcinki zyskały nową nawierzchnię asfaltową, ponadto przy wyremontowanych drogach zostały odtworzone rowy przydrożne i zamontowano
przepusty pod zjazdami do nieruchomości.
Do wykonanych zadań drogowych
należą: droga powiatowa Nr 0401 na
długości 995 mb – ul. Kielecka, droga
powiatowa Nr 0470 na długości 410 mb
– miejscowość Kłucko, droga powiatowa Nr 0407 na długości 500 mb – miejscowość Pakuły i droga powiatowa Nr
0410 na długości 510 mb – miejscowość Wilczkowice. Wartość ww. inwestycji to kwota 718 463,17, z czego połowę pokryła gmina.
Także
z
powiatem
prowadzona jest przebudowa drogi Radoszyce – Jacentów na długości 2960 mb
w ramach operacji typu „Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.
Wkład gminy w przedsięwzięciu to
207 600,00, czyli połowa wkładu własnego dla inwestycji.
Drugim odcinkiem w fazie ukończenia i również finansowanym wspólnie
z powiatem jest droga w Jakimowicach

Droga powiatowa nr 0401 - ul. Kielecka w Radoszycach.

na długości 4950 mb w ramach PROW
2014-2020. Udział Gminy Radoszyce
w projekcie to kwota 71 266,00 zł stanowiąca 10,91% udziału wkładu własnego prowadzonej inwestycji.
26 lipca br. zakończyło się również zadanie pn. „Przebudowa, remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radoszyce”. W ramach
przedmiotowej umowy wykonane zostały następujące zadania: przebudowa ul. Krakowskiej w Radoszycach
na odcinku 174 mb, przebudowa drogi w Przegrodach – obręb Sęp o długości 942 mb, remont drogi gminnej
w miejscowości Filipy-Łysów na odcinku 127 mb. Przebudowa drogi w Przegrodach – obręb Sęp było zadaniem,
które Gmina Radoszyce realizowała
wspólnie z Gminą Łopuszno.

Prace przy odcinku drogi powiatowej Radoszyce-Jacentów

Zostało również zakończone zadanie polegające na przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Jakimowice.
Całkowita wartość wszystkich prac
wyniosła 359 475,61 zł. Warto wspomnieć o pozostałych drobniejszych
przedsięwzięciach, lecz równie ważnych min. montaż altan drewnianych
w
miejscowościach
Wilczkowice,
Jakimowice, Jacentów i Radoszyce, montaż wiat przystankowych
w miejscowościach Lewoszów, Wiosna,
Wyrębów, Szóstaki i Zychy, zgromadzenie dokumentacji projektowej pod
budowę szaletu publicznego oraz parkingu wraz z niezbędną infrastrukturą,
montaż koszy na śmieci na przystankach i terenach zielonych oraz zakup
tablic. Całkowita wartość ww. inwestycji
186 398,88 zł.

Droga w Jakimowicach.
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Tak działa Młodzieżowa
Rada Gminy Radoszyce

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady odwiedzili Starostwo
Powiatowe.

W lutym br. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Piętnastoosobowa grupa wybrana podczas
wyborów w poszczególnych szkołach
w Gminie Radoszyce przyjęła ślubowanie i tym samym rozpoczęła swoją
działalność.
Celem działania Młodzieżowej Rady
jest w szczególności: upowszechnianie
idei samorządowej wśród młodzieży,
inicjowanie, wspieranie i koordynowanie
działań młodzieży w Gminie, organizacja ich aktywnego uczestnictwa w życiu
publicznym, zwiększenie partycypacji
w procesach decyzyjnych, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodzieży z terenu
gminy oraz włączenie Młodzieżowej
Rady Gminy do współpracy z organami Gminy. Pierwszy rok skupiał się na
zapewnieniu młodym samorządowcom
odpowiedniej wiedzy merytorycznej do
sprawowania tak ważnej funkcji społecznej. Wójt Michał Pękala zapewnił
radnym niezbędne szkolenia i zadbał
o to, by poznali zasady funkcjonowania
najważniejszych instytucji administracyjnych różnych szczebli.
Z pierwszą wizytą udali się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach, gdzie spotkali się z Marszałkiem Województwa
Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem,
Członkiem Zarządu Województwa Agatą
Binkowską oraz Rzecznikiem Młodzieży
przy Urzędzie Marszałkowskim, Barbarą
Zamożniewicz.
Wizyta w urzędzie miała na celu
przede wszystkim pokazanie młodym
samorządowcom tego, jak funkcjonuje
samorząd, jak jest podzielony i jakie
pełni funkcje. Kolejnym punktem było

Młodzi radni odbyli ciekawą lekcję o samorządzie w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

spotkanie u wojewody. Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy w Radoszycach
wraz z włodarzem gminy i opiekunami
udali się z wizytą do Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, by
przyjrzeć się pracy i funkcjonowaniu tej
jednostki organizacyjnej. Tam spotkali
się z wicewojewodą Panem Andrzejem
Bętkowskim, a następnie wzięli udział
w krótkiej prelekcji pt. „Funkcjonowanie
administracji państwowej na szczeblu województwa”, którą poprowadziła Pani Elżbieta Frejowska, zastępca
dyrektora Wydziału Organizacji i Kadr.
Następnie radni udali się do Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, gdzie
byli świadkami rzeczywistych zgłoszeń
osób wybierających numer alarmowy 112. Na koniec odwiedzili Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
gdzie zapoznali się z procedurami
związanymi z otrzymywaniem paszportów. O zasadach bezpieczeństwa
w podróży, zwłaszcza na lotniskach,
opowiedziała
im
funkcjonariuszka
Straży Granicznej.
19 czerwca 2017 r. delegacja Młodzieżowej Rady Gminy Radoszyce wraz
z Wójtem Michałem Pękalą spotkali się
z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Końskich: Bogdanem Soboniem
– Starostą Koneckim, Andrzejem Markiem Lenartem – wicestarostą, Dorotą
Dudą – członkiem Zarządu Powiatu,
Zbigniewem Sadorskim – sekretarzem.
Podczas spotkania młodzi radni dowiedzieli się o zadaniach powiatu i jego
funkcjonowaniu, a także przyglądali się
pracy starosty i poszczególnych wydziałów. Następnym krokiem w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia był udział
w szkoleniach, które poprowadził Pan

Mikołaj Jasiński, zajmujący się sprawami młodzieży na poziomie lokalnym oraz
ogólnopolskim, mający doświadczenie
w działalności na rzecz młodych ludzi
w zakresie samorządu terytorialnego.
Szkolenie swoją tematyką obejmowało
min.: podstawy prawne funkcjonowania Młodzieżowych Rad, przygotowanie
sesji i spotkań, poprawne prowadzenie
dokumentacji i korespondencji Młodzieżowej Rady, organizacja wydarzeń i projektów dla społeczności lokalnej oraz
konsultacje społeczne i budżet obywatelski.
27-28 października br. odbył się II Regionalny Kongres Młodzieżowych Rad
Województwa Świętokrzyskiego. Jego
celem było przede wszystkim wzmocnienie i integracja młodzieżowych rad
działających w naszym województwie.
Oprócz ciekawych, konstruktywnych
i rzeczowych warsztatów dla radnych
odbyły się pogadanki o Młodzieżowych
Radach, jej praktykach i możliwościach.
Był również czas na poznanie się i wymianę doświadczeń. W ostatnim czasie
młodzi radni przygotowali kwestionariusze dla uczniów szkół, by poznać ich potrzeby i problemy. Ciekawym pomysłem,
który się zrodził i będzie realizowany jest
projekt „Artistics stops – czyli artystyczne przystanki w Gminie Radoszyce”, na
który złożono wniosek o dofinansowanie
z programu „Równać szanse”. Celem
tego przedsięwzięcia jest poprawienie
wizerunku „smutnych i przygnębiających” przystanków, ale przede wszystkim danie możliwości młodym, utalentowanym ludziom wyrażenia siebie
i pielęgnowania własnych pasji, a przede
wszystkim zmiana najbliższego otoczenia na lepsze

9

10

REL ACJE

Echo Radoszyc • nr 2/2017 • GRUDZIEŃ 2017

85-lecie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jakimowicach
Mszą świętą w intencji czynnych
i honorowych strażaków jak również tych, którzy odeszli na „wieczną służbę” rozpoczęły się obchody
85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jakimowicach.
Liturgię poprowadzili księża: Dyrektor Radia „Plus” Jacek Wieczorek,
Proboszcz parafii Tomasz Waśkiewicz
oraz Wikariusz ks. Adam Ślusarczyk.
Podczas mszy poświęcono sztandar,
a druh Tadeusz Stanik przypomniał bogatą historię jednostki. Po uroczystej
mszy wszyscy druhowie oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac
przed remizą, gdzie odbył się uroczysty
apel, który poprowadził Członek Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach dh Tadeusz
Nowakowski. W tej części uroczystości
wzięli również udział zaproszeni goście:
Członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Ireneusz
Żak, Starosta Konecki Bogdan Soboń,
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Końskich Bogusław Jakóbczyk, Wójt Gminy
Radoszyce Michał Pękala i Przewodniczący Rady Gminy Marian Jankowski.
W okolicznościowych wystąpieniach
goście gratulowali strażakom tak pięknego jubileuszu oraz wręczyli symboliczne upominki życząc pomyślnych dalszych lat służby. Podczas uroczystości
nastąpiło również poświęcenie budynku
strażnicy przez księdza Proboszcza
Tomasza Waśkiewicza oraz przecięcie
symbolicznej wstęgi przez Prezesa OSP

Wstęgę przecina Michał Pękala, wójt gminy Radoszyce.

Jakimowice Marcina Wojciechowskiego
oraz gości. Budynek strażnicy został
rozbudowany dzięki pozyskanym środkom z funduszu europejskiego i z budżetu gminy. W ostatnich latach została
wyremontowana stara część strażnicy
oraz zakupiono nowy sprzęt gaśniczy.
W bieżącym roku, dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego,
zakupiono umeblowanie. 20 sierpnia br.
OSP Radoszyce przekazała na rzecz
jednostki OSP Jakimowice średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Podczas
jubileuszowych obchodów nie zabrakło
również odznaczeń, medali i wyróżnień. Medal Honorowy im. Bolesława
Chomicza (najwyższe odznaczenie
strażackie) został przyznany dh Tadeuszowi Basiakowi, który pełni również
funkcję gminnego Radnego oraz Sołtysa w miejscowości Jakimowice. Złotymi

Odznaczono wielu zasłużonych strażaków.

medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczeni zostali druhowie: Marek
Cygan, Krzysztof Bednarczyk, srebrnymi medalami: Artur Bielecki, Krzysztof Kabała oraz Stanisław Stanik, zaś
brązowe medale otrzymali: Tomasz
Waśkiewicz, Sławomir Antosik, Damian
Kabała, Michał Kołodziejczyk, Marcin
Wojciechowski, Krzysztof Cuper, Paweł
Antosik i Paweł Cuper. Nagrodzono także doświadczonych druhów za ich wieloletnią pracę na rzecz jednostki. Za 65
lat służby wyróżniono druha Józefa Kabałę; za 60 lat druha Henryka Pawelca,
za 55 lat druhów: Jana Antosika, Jana
Cygana, Zygmunta Bednarczyka, Jana
Harbata i Teodora Saługę. Odznaki trafiły też do młodszych strażaków. Były
też podziękowania w formie listów gratulacyjnych dla wdów po strażakach.
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Gminny Dzień Dziecka
Tradycyjnie
dla
najmłodszych
mieszkańców gminy zorganizowany
został Gminny „Dzień Dziecka”, który
od kilku lat odbywa się na stadionie
gminnym w Radoszycach.
Corocznie impreza cieszy się coraz
większym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców gminy. Dzięki dopisującej
pogodzie i wielu darmowym atrakcjom
przygotowanym dla dzieci i młodzieży,
tak było i tym razem. Imprezę rozpoczął
Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala,
przywitał wszystkich przybyłych mieszkańców i gości oraz serdecznie zaprosił
na animację w wykonaniu grupy „Wesoła
Gromadka” z Kielc. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w wesołych i pełnych
humoru grach, zabawach, konkursach
i tańcach przygotowanych specjalnie na
tą okazję. Z uśmiechniętych i rozradowanych twarzy dzieci można było wywnioskować, że wspaniale się przy tym bawią.
Podczas festynu rodzinnego można było
skorzystać z wielu atrakcji zorganizowanych na ten dzień m.in. dmuchanych
zamków, stoisk z lodami i różnymi smakołykami, stoisk z zabawkami. Miłośnicy bliskich i dalekich podróży byli zachwyceni
nowoczesnym mobilnym kinem 5D.

Uczestnicy festynu z okazji Dnia Dziecka bawili się wyśmienicie.

W Odlotowej Kapsule widzowie oglądali filmy prezentujące atrakcje regionu.
Wrażenia były potęgowane przez ruch
foteli, efekty stroboskopowe, efekty
deszczu, realizowane w postaci emisji
pary wodnej, efekty zapachowe oraz
zmienną cyrkulację powietrza, imitującą wiatr. Po takiej wycieczce uczestnicy
na pewno odnajdą inspiracje do wyboru
miejsca wypoczynku. Ostatnią atrakcją
przewidzianą dla wytrwałych były biegi, które odbywały się w 8 kategoriach
na dystansie 200, 400, 600, 800 i 1200
metrów. Do udziału w zmaganiach zgło-

siło się, aż 160 osób. Po wyczerpujących i emocjonujących zawodach wyłoniono zwycięzców w każdej kategorii.
Osobom, które stanęły na podium wręczono pamiątkowe dyplomy, puchary
i nagrody rzeczowe. Natomiast wszystkim uczestnikom wręczono medale.
Fundatorem wszystkich atrakcji był Wójt
Gminy Radoszyce. Na zakończenie
zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w rozstrzygniętej II edycji konkursu
gminnego „Cudze znać dobrze, własne obowiązek pt. „Kapliczki, pomniki
i krzyże przydrożne”.

Dzień Młodzieży w Węgrzynie

Turniej o Puchar Wójta i Plebana.

16 czerwca br. odbył się V Gminno-Dekanalny Dzień Młodzieży w Węgrzynie, w którego przygotowanie
włączyła się również Młodzieżowa
Rada Gminy Radoszyce.
Po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu przez proboszcza ks. Wojciecha
Dobczyńskiego, scenę przejęły dziewczyny reprezentujące młodzież dekanalną pod przewodnictwem Zofii Mogielskiej
w składzie: Julia Palmowska, Joanna
Cieślak, Natalia Czarnecka, Agnieszka
Skibińska i Agnieszka Kowalska. Pomimo panującej złej pogody występ dziew-

Występ młodzieży dekanalnej.

czyn sprawił, że atmosfera na imprezie
była gorąca. Następnie przyszedł czas
na „Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta
i Plebana”. W turnieju wzięły udział cztery drużyny: Gimnazjum Nr 1 Radoszyce,
Węgrzyn, Mniów i Pilczyca. Wszystkim
zawodnikom nie brakowało ducha walki,
co pokazali podczas zmagań na boisku.
W odpowiedzi na wspaniałą i emocjonującą grę zgromadzeni kibice odwzajemnili się gorącym dopingiem. Zwycięzcą
turnieju została drużyna z Gimnazjum
w Radoszycach, II miejsce zajęła młodzież z Mniowa, III miejsce podopieczni

z Pilczycy, natomiast IV drużyna z Węgrzyna. Zwycięzcy otrzymali puchary
i pamiątkowe dyplomy. Swoim śpiewem
uroczystość uświetniła również lokalna
wokalistka Bożena Zielińska wraz z zespołem Exaudi Me, wprowadzając zebranych w liturgiczny klimat.
Na zakończenie odbyła się Msza
święta odprawiona przez ks. Wojciecha
Dobczyńskiego. Tak jak każdego roku,
tak i tym razem odmówiona została litania. Wszyscy uczestnicy zadowoleni
i pełni niezapomnianych wrażeń wrócili
do domów.
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Radoszyczanie dzieciom

Liderzy Promowania Gminy Radoszyce.

W lipcu br. na gminnym stadionie
sportowym w Radoszycach odbył się
już po raz 16-sty festyn rodzinny „Radoszyczanie Dzieciom”.
Tym razem miał on szczególny wydźwięk dla wszystkich mieszkańców
gminy, ponieważ już oficjalnie mogliśmy
potwierdzić, że z dniem 1 stycznia przyszłego roku Radoszyce będą miastem.
„Co ważne, staraliśmy się o odzyskanie praw miejskich, nadanych przez Kazimierza Wielkiego w 1370 roku, a nie
o ich nadanie. To nie była łatwa droga,
za nami wiele godzin konsultacji społecznych i spotkań z mieszkańcami. Nie ma
jednak wątpliwości, że Radoszyce zasługują na prawa miejskie, za czym również
przemawiają wszystkie czynniki, takie jak:
architektura, liczba ludności, czy historia” przypominał wójt Michał Pękala.
O ciekawostkach historycznych, faktach i wydarzeniach sprzed lat opowiadała
w nowo wybudowanej altanie Młodzieżowa Rada Gminy Radoszyce, która specjalnie na tą okazję przygotowała m.in. kolarz
zdjęć i trudno dostępnych dokumentów
z tamtego okresu. Z tej okazji na imprezę
przybyli samorządowcy i politycy, wśród
których wymienić można m.in.: Posła na
Sejm RP Krzysztofa Lipca, Posłankę na
Sejm RP Marzenę Okła-Drewnowicz,
Wojewodę Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Członka
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Agatę Binkowską, Starostę Powiatu Koneckiego Bogdana Sobonia, Radnego
Powiatu Koneckiego Pawła Pękalę, Komendanta Powiatowego Policji w Końskich
Waldemara Cisowskiego, Dyrektorów Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich: Bożenę Urban i Wojciecha Owczarka, a także burmistrzów, wójtów i przedsiębiorców
powiatu koneckiego. Szczególne podziękowania skierowane były do Wojewody
Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Adama Jarubasa oraz Członka Zarządu

Podziękowania za wspaniały występ dla zespołu Stachursky.

Agaty Binkowskiej za wsparcie i zaangażowanie w pomoc dla Gminy Radoszyce
we wszelkich staraniach i inicjatywach,
służących rozwojowi gminy i mieszkańcom. Już od godziny 14:00 rozpoczęły się
występy artystyczne dzieci i młodzieży
z lokalnego przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum, jak również absolwentów. Zgromadzeni goście i mieszkańcy
mieli okazję podziwiać uzdolnioną grupę
„Trzpioty Radoszyce” oraz niezawodnych
członków Koła Artystycznego „Pod 10tką”. Następnie Wójt Michał Pękala wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy Marianem Jankowskim wręczyli statuetki
i rozlosowali nagrody dla uczestników sobotniego rajdu rowerowego I Radoszycka Szprycha. Po oficjalnym rozpoczęciu
włodarze gminy zaprosili wszystkich do
wspólnej zabawy, wspierania idei festynu
jaką jest pomoc najbardziej potrzebującym poprzez udział w loterii fantowej oraz
do korzystania z wielu ciekawych atrakcji.
Do tych z pewnością należały pokazy siłowe Strongman, które przyciągnęły rzesze widzów. Prawdziwi mistrzowie sportu
Mariusz Pachut i Marcin Modrzejewski zagrzewali do walki odważnych uczestników
konkursów siłowych. Śmiałkowie sprawdzali swoją siłę i wytrzymałość w różnych
konkurencjach, za co czekały atrakcyjne
nagrody. Ważnym punktem programu były
również pokazy tresury psa służbowego,
przeprowadzone przez funkcjonariuszy
policji mł. asp. Rafała Munnicha i sierż.
sztab. Leszka Myszkowskiego. Nie mogło
również zabraknąć radoszyczanina, znanego przede wszystkim z występu w Idolu, Zbyszka Grabowskiego, który zaśpiewał słynny już na całą Polskę utwór „Orki
z Majorki”; a także lokalnej wokalistki, która na co dzień śpiewa w zespole ludowym
Wierna Rzeka - Bożeny Zielińskiej, która
zaprezentowała swoje ulubione utwory.
Podczas festynu wyróżniono także Liderów Promowania Gminy Radoszyce, do
których w tym roku dołączyli: Zofia Mogielska, Krystyna Lewandowska, Henryk Cie-

ślak oraz Agata i Krzysztof Kos. Podziękowania i gratulacje kierowane były również
dla Anny i Zdzisława Wiklaków oraz Stowarzyszenia „Radosze” za otrzymanie
zaszczytnych tytułów nadawanych przez
powiat konecki. W tegorocznej edycji odbył się również gminny konkurs kulinarny
sołectw, w którym wzięły udział sołectwa:
Kapałów, Mościska Duże i Jacentów. Komisja konkursowa, której przewodniczącym był Starosta Konecki Bogdan Soboń
po długich obradach podjęła decyzję, że
wszystkie sołectwa zasłużyły na wygraną,
dlatego też każde z nich otrzymało bon od
Wójta Michała Pękali na kwotę 1500 zł do
wykorzystania na rzecz społeczności lokalnej. Najważniejszym i najbardziej oczekiwanym punktem programu był jak co
roku występ gwiazdy wieczoru. Wójt Michał Pękala z myślą o mieszkańcach oraz
urozmaiceniu i uatrakcyjnieniu festynu zaprosił nie jedną lecz dwie wielkie gwiazdy
estrady, które przychyliły się do charytatywnego charakteru imprezy. O godzinie
18:00 koncert rozpoczął zespół BASTA,
który bardzo szybko nawiązał kontakt
z publicznością, a śpiewając znane hity,
takie jak: „Gruby balet”, „Kocham ten stan”,
czy „8 sekund” porwał wszystkich do tańca
i zachęcił do wspólnego śpiewania. Po godzinie 20:00 na scenie pojawił się zespół
STACHURSKY DANCE PROJECT. Znany
z takich kultowych utworów: „Typ niepokorny”, „Czuję i wiem”, „Z każdym Twym
oddechem”. Publiczność doskonale znała
słowa również tych najnowszych hitów. To
był niezapomniany koncert! W tym roku po
raz kolejny został pobity rekord w zbiórce
pieniędzy. Podczas festynu zebrano kwotę
23 277,50 zł! Kwota ta zostanie przekazana w całości dla chorych i potrzebujących
z terenu Gminy Radoszyce.
Szczególne podziękowania kierujemy
do sponsorów oraz mieszkańców gminy
Radoszyce, którzy jak co roku okazali swoje wielkie serce i ogromną pomoc
w organizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia.
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Kuźnice Koneckie 2017

Kuźnice Koneckie gościły w gminie Radoszyce.

Za nami Kużnice Koneckie największe święto powiatu koneckiego.
15 lipca br. odbył się pierwszy dzień
imprezy. Wydarzenia w sobotę toczyły się, aż w czterech gminach ale
oczy wszystkich zainteresowanych
były skierowane na Gminę Radoszyce gdzie odbywała się część imprezy,
która w głównej mierze była poświęcona historii Radoszyc ale i nadchodzącej przyszłości.
W ramach Kużnic Koneckich odbył
się również rajd rowerowy pn. „Orszakiem królewskim po ziemi koneckiej”,
który przebiegał min. przez Radoszyce oraz Jacentów. W rajdzie wzięło
udział 120 osób, cykliści pochodzili
z całego naszego powiatu. Początek eventu odbył się w Parku Miejskim w Końskich gdzie po raz pierwszy przywitano Króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Kolejnym
przystankiem był Adamów w Gminie

Powitanie króla w Jacentowie.

Smyków, gdzie odbyły się występy
artystyczne oraz wizyta w miejscowym Muzeum Ludowym, gdzie Król
otrzymał wykutą monetę. Następnym
etapem imprezy była Gmina Radoszyce.
W Radoszycach pod kościołem p.w. św.
Apostołów Piotra i Pawła, odbyło się stanowe powitanie Króla. Wśród osób witających orszak królewski był: Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala, Członek
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska, Starosta Konecki
Bogdan Soboń, Wicestarosta Konecki
Andrzej Marek Lenart, Członek Zarządu
Powiatu Koneckiego Dorota Duda oraz
Radna Powiatu Koneckiego Danuta
Leśniewicz. Podczas wizyty Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego włodarz wręczył królowi klucze do miasta.
Po uroczystości powitania Król wraz
z orszakiem i przybyłymi gośćmi udał
się na mszę św. w języku łacińskim, którą odprawił ks. dr hab. Stanisław Łaben-

dowicz profesor KUL oraz ks. Dziekan
Józef Tępiński. Po nabożeństwie wszyscy udali się do Jacentowa, gdzie odbyła się część artystyczna. Pod wieczór
orszak dotarł do miejsca docelowego,
czyli do Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. Punktem kulminacyjnym
było wręczenie różnych powiatowych
nagród. Marki Koneckie i statuetki „Koła
wodnego” otrzymali: Masarnia „Pod lasem” Zdzisława Wiklaka z Kapałowa,
piekarnia Stanisław Dróżdż i spółka
z Kozowa, LGD „Nad Czarną i Pilicą”
oraz firma SYPYTKOWSKI SPORT
olimpijczyka Andrzeja Sypytkowskiego.
Te nagrody wyłoniła kapituła. Zostały
również wręczone specjalne wyróżnienia. Takim szczególnym wyróżnieniem
ze strony organizatorów może pochwalić się Stowarzyszenie „Radosze”, które otrzymało tytuł „Przyjaciela kuźnic”.
Gratulujemy i zapraszamy za rok na kolejną edycję Kużnic Koneckich.

Obchody Jorcajt na cmentarzu żydowskim
12 czerwca około 500 Żydów ze Stanów Zjednoczonych przybyło na cmentarz żydowski znajdujący się
nieopodal Radoszyc, by uczestniczyć w Jorcajt.
Jorcajt to coroczne święto społeczności żydowskiej.
Żydzi przybyli z ich głównym rabinem Naftalim Horowit-

Klucz przyjaźni wręczyli Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala i Przewodniczący Rady Gminy Marian Jankowski.

zem. Podczas tego święta w modlitwach biorą udział
wszyscy niezależnie od wieku oraz płci. Tegoroczny Jorcajt był dla przybyłych wyjątkowy, gdyż po raz pierwszy
modlili się oni w nowym ohelu, który powstał w miejscu
starego, zaniedbanego budynku.
Ohel to budowla, która wznosi się na grobie zmarłego Cadyka. Cadyk to swego rodzaju przywódca duchowy,
który został pochowany na cmentarzu koło Radoszyc. Cadyk Isachar Dow Ber w XVIII i XIX wieku mieszkał w Radoszycach.
Przez Żydów jest on uważany za osobę świętą
i cudotwórcę. Stąd też liczne pielgrzymki do Cadyków
w Polsce, w tym do grobu Isachara Dow Bera. Chasydzi
wierzą, że podczas święta wysłuchuje on ich modlitwy,
które w niedługim czasie się spełniają. Ważnym wydarzeniem tego dnia było przekazanie przez Wójta Gminy Radoszyce Michała Pękalę wyrzeźbionego z drewna klucza przyjaźni, który został przekazany na ręce
przybyłej grupy. W podziękowaniu za dobrą współpracę
z gminą Radoszyce społeczność żydowska wsparła finansowo klub sportowy GKS Partyzant w Radoszycach.
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Uczyli jak reanimować
i docenili seniorów
W październiku w gminnej hali
sportowej w Radoszycach miały
miejsce dwa ważne wydarzenia.
Pierwszym z nich był Europejski
Dzień Przywracania Czynności Serca,
który obchodzony był w naszym powiecie już po raz piąty, a dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Radoszyce Michała
Pękali tegoroczne obchody odbyły się
w naszej gminie. Impreza zaczęła się
o godz. 12:00 powitaniem przybyłych
gości przez włodarza gminy. Wśród
nich znaleźli się m.in. Beata Oczkowicz
- Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji i Dorota Duda - Członek Zarządu Powiatu
Koneckiego. Następnie przeszkolenie
z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przeszło ponad 400 osób, wśród których byli uczniowie Szkoły Podstawowej
w Radoszycach, harcerze, pracownicy
jednostek oświatowych i pracownicy
Urzędu Gminy. Wszystkie szkolenia odbywały się pod czujnym okiem Pana
Marcina Pytlosa, strażaków i wolontariuszy. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Takie szkolenia przeszli, także seniorzy z Gminy Radoszyce, którzy w tym samym dniu obchodzili
swoje święto. Dzień Seniora był drugim
wydarzeniem zorganizowanym w poniedziałkowe popołudnie. Impreza ta wpisała się już na stałe w kalendarz wielu
inicjatyw organizowanych w naszej gminie, a w tym roku odbywała się już po
raz trzeci. Uroczystość uświetniły występy artystyczne w wykonaniu przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola
w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku
i uczniów Szkół Podstawowych z Kapałowa, Kłucka, Grodziska i Wilczkowic,
które zostały specjalnie przygotowane
dla naszych honorowych gości. Ważną

Wolontariusze instruowali jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową.

i wzruszającą chwilą było również wręczenie przez włodarza gminy statuetek
dla „Super seniorów”, którzy swoim postępowaniem, zaangażowaniem i działalnością w codziennym życiu wyróż-

nili się na tle innych osób. Wśród tego
zacnego grona znalazły się trzy Panie:
Stefania Moszczyńska, Alina Irena Zielińska i Anna Garłowska.
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Pamiętali o partyzantach
To już kolejna rocznica upamiętniająca pobyt mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” we wsi Zychy oraz
represjonowanych
mieszkańców
udzielających Hubalczykom pomocy.
Uroczystość poprowadził Sławomir
Staciwa Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Górnikach, który na wstępie zaznaczył
z jak ważnego powodu się zgromadziliśmy. Następnie zabrał głos Wójt Gminy
Radoszyce Michał Pękala, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych
oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym przypomniał wydarzenia jakie miały miejsce w październiku
1939 roku na tym terenie. Głos zabrał
także płk Wiesław Margas, wspominając o bohaterskich czynach mjr „Hubala” i pomocy mieszkańców Zych, także
późniejszych strasznych represjach,
jakie ich za tę pomoc spotkały. Opowiedział również historię dotyczącą miejsca
pochówku mjr Henryka Dobrzańskiego.
W imieniu Wojewody Świętokrzyskiego
Agaty Wojtyszek głos zabrał Pan Marcin Piętak – doradca wojewody, który
pogratulował za dbanie o tą patriotyczną
inicjatywę. Pani Dorota Duda Członek
Zarządu Powiatu Koneckiego mówiła
o ważnej roli wydarzeń w naszym regionie, które miały wpływ nie tylko na losy

Pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem w Zychach.

mieszkańców tych terenów, ale i całej
Polski. Wyraziła swoją aprobatę za to,
że dbamy o tradycjonalizm oraz pamięć
bohaterów. Po wystąpieniach przybyłych
gości część artystyczną zaprezentowali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego
w Radoszycach oraz Wiktoria Mazur ze

Szkoły Podstawowej w Kapałowie. Na
zakończenie uroczystości zostały złożone wieńce pod pomnikiem przez liczne
delegacje. Trzeba zaznaczyć, że mimo
bardzo niesprzyjającej aury pogodowej
tego dnia zgromadziła się liczna grupa osób oraz pocztów sztandarowych
chcących uhonorować bohaterów.

Kolejna edycja Szlachetnej Paczki za nami
Już po raz drugi w naszej gminie, pod
patronatem Michała Pękali – Wójta Gminy Radoszyce, została zorganizowana
akcja charytatywna Szlachetna Paczka.
Szlachetna paczka to projekt stworzony
przez ks Jacka Stryczka 16 lat temu. Jego
ideą jest pomoc, która dociera do prawdziwej biedy. Takiej, dla której kontakt z wolontariuszem i pomoc materialna staną się impulsem do zmiany. Radoszyce po raz drugi
włączyły się do Szlachetnej Paczki tworząc
własny rejon.
Aktywnie zaangażowanych było 20
przeszkolonych wolontariuszy. Połowa
z nich to weterani, którzy zdobyli doświadczenie w poprzednich latach. A są to: Damian Rozmus koordynator ds. współpracy
lokalnej i medialnej, Paulina Kowalska lider
zespołu, Alina Sadowska specjalista ds
promocji, Iwona Stokłosińska specjalista
ds. logistyki, Agnieszka Zawrzykraj, Monika
Trzcińska, Mateusz Kuleta, Sylwia Kowalewska, Agnieszka Kuligowska i Zbigniew
Kuligowski oraz nowe nabytki: Marta Bańburska, Ewa Lichota, Monika Mazur, Marta
Mechelewska, Katarzyna Skrobisz, Izabela
Woźniak, Wiktoria Kowalewska, Bogusława
Zielińska i Agnieszka Szustak. Liderem rejonowym koordynującym cały projekt i jed-

Do Szlachetnej Paczki zaangażowanych było wielu wolontariuszy.

nocześnie asystentem Fundacji Wiosna do
spraw wdrożeń była Lidia Wydra, zaangażowana kolejny raz w niesienie mądrej pomocy.
W poprzedniej edycji pomoc otrzymało
50 rodzin, zaś w tym roku jest ich 62. Do
SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji
materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Wolontariusze docierają do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która
krzyczy i żąda pomocy. Celem niniejszej
inicjatywy jest mądra pomoc, czyli taka,

która daje szansę na zmianę. Dlatego do
Paczki trafiają te rodziny, dla których kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie materialne będą impulsem do zmiany.
18 listopada nastąpiło otwarcie bazy
danych, w której można było wyszukać
rodzinę, której chce się pomóc. Wielki finał akcji nastąpił 10 grudnia, a zakończył
go koncert kolęd i pastorałek przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej
im. Gen. Brygady Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach i Szkoły Podstawowej
w Grodzisku.
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Dziesiąta Mikołajkowa
Spartakiada w Grodzisku
Już po raz dziesiąty reprezentacje
szkół podstawowych z terenu gminy
Radoszyce zmagały się w rozgrywkach
organizowanych w Szkole Podstawowej w Grodzisku pod nazwą „Mikołajkowej Spartakiady Międzyszkolnej”.
Mikołajkowa Spartakiada to już tradycja. Turniej organizowany jest od 2008
roku i jest znakomitą okazją do integracji
uczniów podczas zmagań sportowych.
W tym roku ponownie na zaproszenie
organizatorów odpowiedziały wszystkie
szkoły, które wystawiły swe reprezentacje przygotowane pod okiem nauczycieli
wychowania fizycznego: p. Barbary Burak
(SP Wilczkowice), p. Iwony Drab (SP Kapałów), p. Marzeny Kossowskiej (SP Górniki), p. Rafała Zielińskiego (SP Radoszyce), p. Jacka Kiełbusa (SP Kłucko) oraz p.
Marka Basiaka (SP Grodzisko).
9 grudnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Grodzisku stała się areną emocjonujących zmagań sportowych. Swoje
umiejętności zawodnicy mogli sprawdzić
w kilku konkurencjach: rzutach lotkami do
tarczy, „piłkarzykach”, kręglach, piłce siatkowej, unihokeju, rzutach do kosza oraz
tenisie stołowym. Rywalizacja przebiegała
w miłej, sportowej atmosferze. Po zmaganiach uczniowie mogli posilić się w stołówce szkolnej. Każdy uczestnik otrzymał
medal, a drużyny - puchary i dyplomy. Po
raz kolejny pierwsze miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa w Grodzisku. Tradycyjnie impreza odbyła się dzięki pomocy finansowej

Pamiątkowe zdjęcie po zmaganiach sportowych.

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach.
Dokładna klasyfikacja poszczególnych
dyscyplin przedstawia się następująco:
Dart (rzuty lotkami do tarczy) – SP Kapałów 6 pkt, SP Kłucko 5 pkt, SP Radoszyce
4 pkt, SP Górniki 3 pkt, SP Wilczkowice 2
pkt, SP Grodzisko 1 pkt.
Kręgle – SP Kapałów 6 pkt, SP Górniki 5
pkt, SP Kłucko 4 pkt, SP Grodzisko 3 pkt,
SP Wilczkowice 2 pkt, SP Radoszyce 1 pkt.
Rzuty do kosza – SP Górniki 6 pkt, SP
Kapałów 5 pkt, SP Grodzisko 4 pkt, SP
Wilczkowice 3 pkt, SP Radoszyce 2 pkt,
SP Kłucko 1pkt.
Piłkarzyki – SP Górniki 6 pkt, SP Grodzisko
5 pkt, SP Kapałów 4 pkt, SP Wilczkowice 3
pkt, SP Radoszyce 2 pkt, SP Kłucko 1 pkt.

Tenis stołowy – SP Grodzisko 6 pkt, SP
Radoszyce 5 pkt, SP Górniki 4 pkt, SP
Kłucko 3 pkt, SP Wilczkowice 2 pkt, SP
Kapałów 1 pkt.
Piłka siatkowa – SP Grodzisko 6 pkt, SP
Wilczkowice 5 pkt, SP Kapałów 4 pkt, SP
Górniki 3 pkt, SP Radoszyce 2 pkt, SP
Kłucko 1 pkt.
Unihokej – SP Grodzisko 6 pkt, SP Wilczkowice 5 pkt, SP Kłucko 4 pkt, SP Górniki 3
pkt, SP Kapałów 2 pkt, SP Radoszyce 1 pkt.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – SP Grodzisko
II miejsce – SP Górniki
III miejsce - SP Kapałów
IV miejsce – SP Wilczkowice
V miejsce – SP Kłucko
VI miejsce – SP Radoszyce

Nasza szkoła w Małej Lidze Piłki Ręcznej
12 października br. w Zespole
Szkół Katolickich im. Św. Stanisława
Kostki w Kielcach odbyła się uroczysta inauguracja 14 edycji Małej Ligi
Piłki Ręcznej.
Gośćmi specjalnymi, oprócz osób
z Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium,
Zarządu Vive oraz nauczycieli i trenerów
przybyłymi na uroczystość byli Sławomir
Szmal, który został Ambasadorem Małej
Ligi Piłki Ręcznej, Michał Jurecki Kapitan drużyny PGE VIVE Kielce oraz trener Talant Dujszebajew. W tym roku do
zacnego grona dołączyła również Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. Antoniego
Hady – Szarego w Radoszycach. Na inauguracji drużynę reprezentowali: Anna
Wąsik Dyrektor Szkoły, Rafał Zieliński
Opiekun Drużyny oraz Cezary Kuleta
Kapitan Drużyny. Każda drużyna otrzymała komplet koszulek z logo turnieju

oraz piłkę. W listopadzie w Gminnej Hali
Sportowej w Radoszycach rozegrany
został turniej (faza grupowa) z udziałem
drużyny z Radoszyc. W rozgrywkach rywalizowały: SP Radoszyce, SP Końskie

nr 1, SP Królewiec, SP Mniów i SP Modliszewice. Ostatecznie uczniowie z Radoszyc zajęli 5 miejsce. Trzy najlepsze
drużyny z grupy awansowały do ćwierćfinałów.

Nasi uczniowie na zdjęciu z Krzysztofem Lijewskim.
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Święto pieczonego
ziemniaka w Kłucku

Dzieci prezentowały przepiękne, ludowe stroje.

28 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Kłucku odbyło się
organizowane cyklicznie „Święto Pieczonego Ziemniaka”.
Celem spotkania była integracja społeczności szkolnej, wspaniała zabawa
przy wesołej, ludowej muzyce i ognisku.
Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy
Radoszyce Michał Pękala. Na początku
Dyrektor szkoły Elżbieta Woźniak powitała zaproszonych gości. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu
uczniów klasy III. Po słowie wstępnym
i części artystycznej ludowe pieśni i tańce z regionu opoczyńskiego przedstawił
zaproszony zaprzyjaźniony Zespół Pieśni
i Tańca „Mały Dziebałtów”, który działa pod patronatem Miejsko – Gminnego
Domu Kultury w Końskich. Wszystkie
dzieci, które występowały przed wspaniałą publicznością, otrzymały upominki
oraz kosz cukierków od Pana Zbigniewa
Rozmusa i kosz pączków od Pani Elżbiety Misztal. Mimo niesprzyjającej aury
wszystko odbyło się zgodnie z planem

- pieczone ziemniaki były rzeczywiście
pieczone w ognisku, a kiełbaski grillowane na grillu. Ostatnim punktem programu
była zabawa taneczna przy dźwiękach
Kapeli Zdzisława Kwapińskiego z Radomia. Kapela została założona jeszcze
w latach 80 - tych XX wieku przez Zdzisława Kwapińskiego - lidera zespołu. Przy
dźwiękach ludowej muzyki wszyscy bawili
się doskonale do późnych godzin wieczornych. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie strojów do przedstawienia oraz
za obecność, wsparcie i pomoc - mówiła
Dyrektor placówki. Organizatorami „Święta Pieczonego Ziemniaka” była dyrekcja
wraz z nauczycielami szkoły, Wójt Gminy
Radoszyce Michał Pękala, Nadleśnictwo
Ruda Maleniecka z siedzibą w Radoszycach, Gminna Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie „Radosze” oraz Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Kłucku. Podczas
imprezy panowała wspaniała, miła i życzliwa atmosfera podczas, której uczniowie
nawiązywali nowe znajomości.

Święto warzyw
oraz owoców
W Samorządowym Przedszkolu
w Radoszycach z siedzibą w Grodzisku
odbył się Dzień Warzyw i Owoców. Uroczystość przygotowała grupa 6-latków
o nazwie Smerfy pod kierunkiem wychowawczyni Pani Danuty Majchrzak.
W przygotowaniach imprezy brali
również udział rodzice występujących
przedszkolaków. Dzieci uczęszczające
do przedszkola wiedzą doskonale, że warzywa i owoce należy spożywać codziennie, nie tylko dlatego, że są smaczne, ale
przede wszystkim dlatego, że są bardzo
zdrowe. Aby wszystkie dzieci utwierdziły
się w tym przekonaniu, w placówce zorganizowano Dzień Zdrowej Energii, czyli
Święto Warzyw, Owoców. Dzieci dowiedziały się, które można jeść surowe, które
trzeba ugotować, a z których można zrobić konfitury i zaprawy na zimę. Wszystkie grupy wspaniale się zaprezentowały,
śpiewając przygotowane piosenki: „Ogórek’’, ,,Pomidorek’’, „Małe czerwone jabłuszko’’, ,,Burak i Cebula’’, „Kapuściana
piosenka’’ oraz „Na marchewki urodziny”.
Była to dla dzieci prawdziwa lekcja zdrowego odżywiania.

Komfort
dla maluchów

9 listopada br. w Szkole Podstawowej w Górnikach została oddana do
użytku odnowiona sala przedszkolna
dla najmłodszych dzieci.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali rodzice, wykonawcy, Dyrektor
szkoły Sławomir Staciwa oraz w asyście dzieci Wójt Gminy Radoszyce Michał Pękala. Wykonane prace zostały
przeprowadzone fachowo i szybko. Odpowiednio urządzona i estetyczna sala
przedszkolna na pewno cieszy wszystkich i będzie to miejsce w którym dzieci
będą chętnie spędzały czas i zdobywały
nową wiedzę oraz umiejętności. Dyrektor podziękował za pomoc Włodarzowi
Gminy oraz za zaangażowanie rodziców, którzy okazali bezinteresowną
pomoc w wykonaniu tej inicjatywy. Dla
uczczenia tego dnia dzieci przygotowały
występy artystyczne.
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1 czerwca w Kapałowie
1 czerwca dzieci na całym świecie mają swoje święto.
W Szkole Podstawowej w Kapałowie był to również niezwykły dzień, pełen atrakcji i niespodzianek.
Uroczystość rozpoczęła Małgorzata Patynowska Dyrektor
szkoły, która serdecznie powitała zaproszonego gościa, Michała Pękalę Wójta Gminy Radoszyce. Oboje złożyli dzieciom
najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. Włodarz Gminy przekazał także wspaniałą wiadomość o przygotowaniach
w związku z planowaną budową sali gimnastycznej. Informacja
ta została przyjęta z ogromnym aplauzem dzieci, rodziców i pracowników szkoły. Po spotkaniu uczniowie obejrzeli zabawny
i pouczający spektakl teatralny, promujący zdrowy styl odżywiania, zaprezentowany przez Grupę T z Torunia. Także dzieci
mogły zaprezentować swoje ukryte talenty, biorąc czynny udział
w przedstawieniu. Spektakl został przedstawiony w ramach realizowanego w szkole Programu: „Owoce i warzywa w szkole”.
Kolejnym punktem imprezy był udział uczniów w zabawach na
szkolnym placu, przygotowanych przez grupę Anima Friends.
Wiele radości sprawiło dzieciom puszczanie baniek mydlanych,
nauka chodzenia na szczudłach, strzelanie z łuku i chodzenie
po linie. Największą popularnością cieszył się dmuchany zamek
„Yenga” i Ladder golf. Wymienione atrakcje zostały zapewnione
dzieciom dzięki współpracy szkoły z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radoszycach. Oczywiście
nie był to koniec niespodzianek. Uczniowie obejrzeli również
pokaz tresury psów policyjnych, przeprowadzony przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Następnie
odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie. Na
placu szkolnym zaprezentowali przebieg akcji ratunkowej, uwalniając druhnę ochotniczkę z samochodu po wypadku. Aranżując
sytuację uwięzienia lub zmiażdżenia części auta – wybili szyby
i wykorzystując nożyce, odcięli jego dach. Uczniowie byli pod

ogromnym wrażeniem przeprowadzonej akcji ratunkowej i pełni
podziwu dla umiejętności strażaków. Ten szczególny, czerwcowy dzień bez wątpienia przyniósł dzieciom wiele wrażeń i na
długo zapisał się w ich pamięci.

Dzień Integracji w Wilczkowicach
Od kilkunastu lat, we wrześniu w Szkole Podstawowej
w Wilczkowicach tradycją jest, że uczniowie, nauczyciele
i rodzice biorą udział w Dniu Integracji.
Jest to czas wspólnej zabawy i nauki, sposób na zapoznanie się nowych uczniów i rodziców. W ramach przygotowań
do nadania imienia uczniowie odwiedzili Wadowice – rodzinne miasto św. Jana Pawła II, który będzie Patronem Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach. Większość dzieciaków
zobaczyła po raz pierwszy dom „Lolka” i kościół w którym
został ochrzczony. Zwiedzając rynek można było poczuć
klimat spotkania z papieżem, w czasie którego tak pięknie
opowiadał o swoim dzieciństwie i młodości. Po uczcie dla
duszy, przyszła też uczta dla ciała w postaci kremówek papieskich w pobliskiej kawiarni. Dzieci nie zapomniały również o swoich najbliższych, przywożąc do domów te przepyszne ciastka. Będąc w Wadowicach uczniowie odwiedzili,
także Park Rozrywki w Zatorze. Zabawa rozpoczęła się od
wizyty w domu do góry nogami. Następnie każdy mógł zaobserwować gigantyczne okazy stworzeń w Parku Owadów. Natomiast największym zainteresowaniem cieszył się
obszerny plac zabaw - lunapark. Tam pod czujnym okiem
opiekunów uczniowie mogli skorzystać z różnych atrakcji
min. karuzeli „rekin”, karuzeli łańcuchowej, mini pociągu, salonu gier, gokartów, strzelnicy oraz placu zabaw. Następnie
wszyscy udali się z wizytą do kina 5D na seans filmu o dinozaurach. Kolejnym punktem programu był DinoZatorland,
gdzie znajdują się największe w Polsce ruchome dinozaury

i gady latające. Wyjątkowym miejscem w obszernym planie
wycieczki był również Park Bajek, który uczniowie przemierzyli ciuchcią turystyczną. Na jego krętych ścieżkach można było spotkać poznane postacie z literatury dziecięcej.
W domkach, w których „zamieszkali” bohaterowie, odtwarzane były bajki czytane przez znanych lektorów. Nieopodal
znajdował się kolejny z parków, to Park Mitologii w którym
na wodzie unosiły się różne postacie mitologiczne. To było
ostatnie miejsce docelowe wspaniałej wyprawy. Czas minął
bardzo szybko, pogoda była piękna, a humory wszystkim
dopisywały. Wycieczka ta pozostanie na długo w pamięci.

Z wizytą w Wadowicach.
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Walczyli o Puchar Wójta

9 lipca 2017 r. na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Radoszycach przy
ul. Żeromskiego odbył się turniej piłki
nożnej o puchar Wójta Gminy Radoszyce. W rozgrywkach wzięło udział sześć
drużyn: “Czerwona Wola”, „Wyrębów“,
„Czerwone Dziki“, “Bimber Braders”,
“Młodzi Strzelcy”, „Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy”. Drużyny rywalizowały
w dwóch grupach. Z każdej grupy dwie
najlepsze ekipy awansowały do półfinałów, w których spotkały się: „Czerwone Dziki“ z „Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy” - (0:5) oraz „Wyrębów“
z “Czerwona Wola” - (0:6). W meczu

o III miejsce spotkały się „Czerwone
Dziki“ z drużyną „Wyrębów“. Po remisowym meczu w grupie mały finał zdecydowanie wygrały „Czerwone Dziki“ - (3:0) co zapewniło im III miejsce
w turnieju. W finale powtórzył się mecz
z grupy II między „Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy” i “Czerwona Wola”.
Również tym razem „Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy” musieli uznać wyższość drużyny “Czerwona Wola” - (1:3).
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Mateusz Mazur (Czerwona Wola), a najlepszym bramkarzem Marek Ratuszniak
(Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy). Za-

wody sędziował Kuba Kos. Najlepsze
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, a wyróżnieni zawodnicy pamiątkowe
statuetki, które ufundował i wręczył Wójt
Gminy Radoszyce Michał Pękala.

Wyścig Szlakiem Walk Majora Hubala
W czerwcu br. na trasie Radoszyce – Końskie odbył się ostatni V etap
XII Międzynarodowego Wyścigu
„Szlakiem Walk Majora Hubala”.
Przed rozpoczęciem wyścigu Wójt
Gminy Radoszyce Michał Pękala wraz
z Sekretarzem Gminy Leopoldem Garbaczem, Dyrektorem wyścigu Andrzejem Sypytkowskim, Płk. Wiesławem
Margasem, Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie
Powiatowym Wiesławem Basiakiem,
Radnym i Strażakiem OSP Jakimowice
Tadeuszem Basiakiem oraz Dyrektorem Gimnazjum Sławomirem Staciwą
złożyli wieniec pod pomnikiem w Zychach. Następnie wszyscy zgromadzili
się w radoszyckim rynku, gdzie odbyła
się zbiórka i prezentacja startujących
ekip. Zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, którzy pierwszy raz mieli okazje
oglądąć w gminie wyścig takiej rangi.
O godzinie 10:00 rozpoczął się długo
wyczekiwany start.
Rundy wokół Radoszyc były bardzo
emocjonujące i mimo upadków oraz

małego zamieszania kibice byli zachwyceni. Przy organizacji radoszyckiego etapu brało udział kilkadziesiąt
osób. My zrobiliśmy wszystko jako
organizatorzy, żeby ten wyścig doszedł do skutku. Wiele zawdzięczamy
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, które zadbały
o bezpieczeństwo uczestników wyścigu, zabezpieczając trasę przejazdu –

mówił Wójt Gminy Radoszyce Michał
Pękala. Zwycięzcą ostatniego etapu
Wyścigu „Szlakiem Walk Majora Hubala” został uciekający przez większość
trasy Thomas Stewart z ONE Pro Cycling, który na ostatnich metrach pokonał współtowarzyszy. Triumfatorem
w końcowej klasyfikacji generalnej został Maciej Paterski zdobywając szablę
Majora Hubala.

19

20

SPORT

Echo Radoszyc • nr 2/2017 • GRUDZIEŃ 2017

Akademia Korony w Radoszycach
Dzięki staraniom Michała Pękali
udało się w Radoszycach zapoczątkować szkółkę piłkarską Akademia
Korona dla najmłodszych adeptów
futbolu z gminy.
Podczas spotkania z dziećmi, które
miało miejsce 13 września 2017 roku
w Szkole Podstawowej im. gen. bryg.
Antoniego Hedy Szarego oraz w Samorządowym Przedszkolu w Radoszycach
z siedzibą w Grodzisku przedstawiona
została przez trenerów i koordynatorów
geneza oraz system szkoleniowy. Szkoleniowcy zachęcali dzieci do wzięcia
udziału w treningach. Nie trzeba było
długo czekać, ponieważ chętnych do gry
było sporo. Akademia prowadzona przez
trenera – Bartosza Zagurowskiego obejmuje 4 grupy młodzieżowe: grupa przedszkolaki (4-5 lat , 5-7 lat) oraz grupa akademia (7-9 lat, 10-13 lat). Łącznie w tych
grupach zrzeszonych jest 50 dzieci.
W kategorii wiekowej przedszkolaków
treningi najczęściej przeprowadzane są
w formie ćwiczeń oswajających z piłką –
zabaw i gier oraz koordynacji ruchowej.
Natomiast starsi koledzy ukierunkowani
są percepcją techniczno – taktyczną ale

Przedstawiciele szkółki piłkarskiej Akademii Korony w Szkole Podstawowej w Radoszycach.

nie brakuje również małych gier. Zajęcia
odbywają się w środy, czwartki i soboty
w gminnej hali sportowej w Radoszycach. Akademia zapewnia również, takie atrakcje jak: bezpłatny basen, obozy
sportowe, turnieje ogólnopolskie. Akademia Piłkarska Korona jest największą
akademią w tej części Polski. Obecnie
zrzesza około 700 dzieci w wieku od 3
do 12 lat z terenu całego Województwa

Radoszycka szprycha
W przeddzień festynu rodzinnego „Radoszyczanie
Dzieciom” odbył się I Rajd Rowerowy „Radoszycka Szprycha” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Ranar”.
Nazwa rajdu wzięła się od słów - Radoszyce na rowery. Głównym pomysłodawcą imprezy był Przewodniczący Rady Gminy
Marian Jankowski. Jednakże realizacja tej wspaniałej inicjatywy
nie byłaby możliwa bez współpracy Wójta Gminy Radoszyce
i pracowników urzędu gminy. W organizację rajdu włączyła się
również Młodzieżowa Rady Gminy Radoszyce. Zarówno miejscem rejestracji uczestników i miejscem startowym był stadion
gminny przy ulicy Krakowskiej. Kolejnymi etapami i jednocześnie
punktami kontrolnymi były: miejscowość Zychy, następnie Lipa,
Cis, Biały Ług, Grodzisko. Metę usytuowano na stadionie w Radoszycach. Wszyscy mogli zgłaszać swój udział w godzinach od
8 do 11, by następnie móc pokonać wyznaczoną trasę dowolną
ilość razy. Dla osób, które przejechały całą trasę rajdu chociaż
raz zostały wręczone koszulki i medale. Natomiast na najmłodszego i najstarszego uczestnika oraz osobę, która przejechała
najwięcej kilometrów czekały piękne statuetki. Wszystkie te nagrody były ufundowane przez Wójta Gminy Radoszyce Michała
Pękalę. Dzięki hojności sponsorów wybrani uczestnicy rajdu mogli cieszyć się także gadżetami, które zostały rozlosowane w dniu
festynu „Radoszyczanie Dzieciom”.

Świętokrzyskiego. Głównym celem prowadzenia szkoleń z dziećmi jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania
prozdrowotnych nawyków wśród najmłodszych dziewczynek i chłopców poprzez promocję zasad aktywnego stylu
życia w oparciu o zajęcia sportowe ze
szczególnym uwzględnieniem podnoszenia sprawności oraz doskonalenia
gry w piłkę nożną.

Duże zainteresowanie
Akademią PGE
Skra Bełchatów

Zajęcia Akademii PGE Skry Bełchatów w Radoszycach nadal cieszą się dużym zainteresowaniem. Młodzi siatkarze od
września wznowili treningi po wakacyjnej przerwie. 6 grudnia
2017 r. nasi najstarsi siatkarze – rocznik 2004 wzięli udział
w turnieju eliminacyjnym Świętokrzyskiego Volley Cup w Chęcinach. W mocno obsadzonym turnieju udział wzięło 12 drużyn
dziewcząt i 6 drużyn chłopców. Dziewczęta po wyjściu z grupy
przegrały swój mecz ćwierćfinałowy zajmując ostatecznie piąte miejsce. Chłopcy, którzy grali systemem każdy z każdym
zajęli drugie miejsce przegrywając tylko jeden z pięciu meczy,
musieli uznać wyższość drużyny z Dobromierza.
Niebawem w Świętokrzyskich rozgrywkach swoich sił spróbują młodsze grupy, a 14 stycznia 2018 r. rozegrany zostanie
turniej Mini Siatkówki Akademii PGE Skry w Bełchatowie.

