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Święta Wielkanocne to czas otuchy i nadziei.
Wykorzystajmy ten czas, aby nadzieja wpisana
w te święta, stała się źródłem siły i radości
oraz pozytywnych zmian w nas samych
i otaczającej nas rzeczywistości.

Zdrowych i radosnych, pełnych nadziei
i wiary, wzajemnego szacunku

i rodzinnego ciepła Świąt Wielkiej Nocy
życzą:

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Agata Binkowska

Wójt Gminy
/-/ Paweł Binkowski

oraz Redakcja
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50-lecie pożycia małżeńskiego
 W dniu 30 listopada 2011 r. w sali OSP w Rado-
szycach odbyła się uroczystość wręczenia medali 
za długoletnie pożycie małżeńskie zorganizowa-
na przez Małgorzatę Michalską Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Radoszycach. W uroczystości 
uczestniczyli Wicewojewoda Świętokrzyski – Beata 
Oczkowicz, Wójt Gminy Radoszyce – Paweł Binkow-
ski, Przedstawiciele Rady Gminy Radoszyce  oraz ro-
dziny Jubilatów.

	 Medale	nadane	przez	Prezydenta	RP	Bronisława	Ko-
morowskiego	 otrzymały	 pary	 z	 50-letnim	 stażem	mał-
żeńskim.	Medale	mają	kształt	 sześcioramiennej	gwiaz-
dy,	w	środku	której	 z	 jednej	strony	widnieje	napis:	 „Za	
długoletnie	pożycie	małżeńskie”	a	z	drugiej	znajdują	się	
dwie	srebrzyste	róże.	Takie	właśnie	medale	prezydenc-
kie	w	 tym	roku	z	okazji	50-lecia	pożycia	małżeńskiego	
otrzymało	16	par	małżeńskich	z	terenu	naszej	gminy.

Jubilaci to:

1.	Anna	i	Feliks	Szustak	z	Wilczkowic
2.	Marianna	i	Jan	Dymek	z	Jakimowic
3.	Zofia	i	Bolesław	Skibiński	z	Plenny
4.	Sabina	i	Julian	Biały	z	Gruszki
5.	Daniela	i	Henryk	Szustak	z	Gruszki
6.	Zofia	i	Franciszek	Zielonka	z	Grodziska
7.	Helena	i	Adam	Strojewski	z	Jóźwikowa
8.	Henryka	i	Bolesław	Ginter	z	Gruszki
9.	Genowefa	i	Henryk	Basiak	z	Grodziska
10.	Zofia	i	Ryszard	Pikuła	z	Radoszyc
11.	Genowefa	i	Mieczysław	Świercz	z	Momocichy
12.	Genowefa	i	Tadeusz	Węgliński	z	Filipów
13.	Zofia	i	Witold	Śliz	z	Wyrębowa
14.	Zofia	i	Jan	Soboń	z	Grodziska
15.	Irena	i	Zygmunt	Staciwa	z	Radoszyc
16.	Zofia	i	Jan	Ścisłowicz	z	Radoszyc

	 Wójt	 -	 Paweł	 Binkowski	 zwracając	 się	 do	 dostojnych	
jubilatów,	wrócił	 do	wydarzeń	 sprzed	pięćdziesięciu	 laty.	
Ponadto	 podkreślił,	 iż	 50	 lat	 to	 wiele	 czasu.	 Minęły	 we	
wspólnej	trosce	o	zapewnienie	codziennego	bytu	rodzinie,	
w	trosce	o	dobre	wychowanie	dzieci	i	ich	przyszły	los.
	 Nie	każdemu	jest	dane,	by	po	50	latach	wspólnego	
pożycia	móc	myślami	wrócić	do	tamtych	młodzieńczych	
lat,	by	obchodzić	„Złote	Gody”.
	 Wicewojewoda	 Świętokrzyski	 -	 Beata	 Oczkowicz,	
która	zaszczyciła	nas	swoją	obecnością,	dziękowała	ju-
bilatom		za	przykład	odpowiedzialnej	i	opartej	na	praw-
dziwych	wartościach	miłości,	która	uczy	nas,	czym	jest	
poświęcenie	i	troska	o	dobro	drugiego	człowieka.	To	ona	
daje	nam	siłę	i	uczy	otwartości	na	innych.	Pokazuje,	że	
prawdziwe	szczęście	opiera	się	na	głębokich	relacjach.
	 Po	 uroczystych	 przemówieniach	 nastąpiła	 chwila	
dekoracji	 medalami,	 której	 dokonała	 Wicewojewoda	
Świętokrzyski	 przy	 udziale	 Wójta	 Gminy	 Radoszyce	
i	Kierownika	Urzędu	Stany	Cywilnego	w	Radoszycach.	
Parom	wręczono	medale,	listy	gratulacyjne,	legitymacje	
upamiętniające	jubileusz	oraz	kwiaty.
	 Część	artystyczną	uświetniającą	uroczystość	przygo-
towali	 uczniowie	Gimnazjum	nr	 1	 im.	Kazimierza	Wiel-
kiego	w	Radoszycach	pod	kierunkiem	Pani	Krystyny	Le-
wandowskiej	oraz	Pani	Bożeny	Zielińskiej.	Młodzi	artyści	
wystąpili	z	przygotowanym	specjalnie	na	tą	okoliczność	
montażem	słowno	–	muzycznym,	wprowadzając	atmos-
ferę	refleksji,	zadumy	i	wspomnień.
	 Całość	 imprezy	 poprzedził	 tradycyjny	marsz	 	Men-
delsona.	Nie	zabrakło	również	toastów	wzniesionych	na	
cześć	Jubilatów,	za	wspólnie	przeżyte	lata.	
	 Po	 oficjalnej	 części	 uroczystości	 wszyscy	 zostali	
ugoszczeni	tortem.
	 Przeżycie	wspólnie	50	 lat	w	małżeństwie	 to	symbol	
wierności,	 miłości	 rodzinnej,	 to	 dowód	 wzajemnego	
zaufania	 i	zrozumienia,	 to	wzór	 i	przykład	dla	młodych	
pokoleń	wstępujących	w	związki	małżeńskie.	Mimo	róż-



3

ECHO RADOSZYC

nych	przeciwności	losu	przyrzeczenia	danego	sobie	Oni	
dotrzymali.

	 Warte	przypomnienia	są	słowa	z	wiersza	pt.	„Ocalić 
od zapomnienia” Konstantego	Ildefonsa	Gałczyńskiego:

…Bo naprawdę macie w swoim życiu
Tyle razem dróg przebytych
Tyle ścieżek wydeptanych

Tyle deszczów, tyle śniegów…
Tyle listów, tyle rozstań, ciężkich godzin w miejscach 

wielu
I ten upór żeby powstać i znów iść do celu,

Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień, wspól-
nych dążeń…

	 Na	 zakończenie	 spotkania	Wójt	 –	 Paweł	 Binkowski	
złożył	 parom	 gorące	 życzenia	 doczekania	 obchodów	
najwyższego	jubileuszu	małżeńskiego	jakim	jest	Brylan-
towa	rocznica	małżeńska	po	75		latach	pożycia	małżeń-
skiego.
	 Medal	za	długoletnie	Pożycie	Małżeńskie	mogą	otrzy-
mać	 pary,	 które	 przeżyły	 co	 najmniej	 50	 lat	 w	 jednym	
związku	małżeńskim	(art.	19	Ustawy	z	dnia	16	październi-
ka	1992	r.	o	orderach	i	odznaczeniach,	Dz.	U.	Nr	90,	poz.	
450	z	późn.	zm.).	Zgłoszenia	mogą	dokonać	sami	jubila-
ci	 lub	członkowie	najbliższej	 rodziny.	Wnioski	o	nadanie	
Medali	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie	można	pobrać	
w	Urzędzie	Gminy	w	Radoszycach	w	pokoju	nr		14.	Wnio-
sek	o	nadanie	Medali	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie,	
przygotowywany	w	Urzędzie	Stanu	Cywilnego,	powinien	
być	sporządzony,	zgodnie	z	wymogiem	Kancelarii	Prezy-
denta	RP,	w	formacie	A-5 na kartce o takich samych roz-
miarach,	wypełniony	komputerowo	lub	maszynowo,	nie 
odręcznie.	Wypełnione	wnioski		należy	złożyć	w	Urzędzie	
Stanu	Cywilnego	wraz	 ze	 skróconym	odpisem	aktu	 za-
warcia	związku	małżeńskiego	oraz	kserokopią	dowodów	
osobistych	obojga	Jubilatów.
	 Odznakę	Medalu	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie	
w	 imieniu	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 mogą	
wręczać	 jedynie	określone	ustawowo	osoby	 tj.:	Prezes	
Rady	Ministrów,	Ministrowie,	Kierownicy	Urzędów	Cen-
tralnych,	 Wojewodowie	 oraz	 zastępcy	 tych	 osób	 (art.	
2	ust.	3,	art.	33	ust.	2	ww.	ustawy),	a	 także:	Marszałek	
Województwa,	 Starosta,	Wójt,	 Burmistrz	 lub	 Prezydent	
Miasta	(art.	33	ust.	2a	ww.	ustawy).
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 9 stycznia 2012 r. o godzinie 1500 w hali sportowej 
w Radoszycach rozpoczął się XX Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, na którym Radoszyczanie 
ugrali 11 622 złote.

	 Na	 scenie	wystąpili	 uczniowie	Gimnazjum	 im.	Kazi-
mierza	Wielkiego	w	Radoszycach	wraz	z	absolwentami	
i	 zaproszonymi	 gośćmi.	 Parkiet	 zdominowali	 laureaci	
ogólnopolskich	i	międzynarodowych	turniei	tanecznych	
–	Katarzyna	Chwaścińska	i	Patryk	Niebudek.

	 Występy	 artystyczne	 nie	 były	 jedynymi	 atrakcjami.	
Ochotnicza	Straż	Pożarna	w	Radoszycach	zorganizowa-
ła	pokaz	udzielania	pierwszej	pomocy,	a	także	zaprezen-
towała	swój	sprzęt,	 łącznie	z	samochodem	strażackim,	
który	stał	przed	halą	gdzie	można	było	go	oglądać.

	 Pokaz	 sportowych	 umiejętności	 zaprezentował	 Klub	
Karate	 i	Sportów	Walki	 „Tiger”	 z	Radoszyc	pod	kierow-
nictwem	zdobywcy	pierwszego	miejsca	w	plebiscycie	na	
najlepszego	trenera	powiatu	koneckiego	–	Janusza	Kraw-
czyńskego.	Wśród	przedstawicieli	Klubu	była	także	Aneta	
Myszkowska,	utytułowana	zawodniczka,	zdobywczyni	ty-
tułu	mistrzyni	Polski	juniorów	i	drugiego	miejsca	w	plebi-
scycie	na	najlepszego	sportowca	powiatu	koneckiego.

	 Ogromnym	powodzeniem	cieszyła	 się	 loteria	 fanto-
wa	zorganizowana	przez	nauczycieli	z	Gimnazjum	oraz	
pracowników	 referatu	 Promocji	 i	 Spraw	 Społecznych	
Urzędu	Gminy	w	Radoszycach.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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	 Każdy	mógł	napić	się	 soku	ze	świeżo	wyciśniętych	
owoców,	gorącej	 czekolady,	 kawy,	herbaty.	Zorganizo-
wano	 również	 atrakcje	 dla	 dzieci	w	 postaci	 zjeżdżalni,	
dmuchanego	 zamku	 za	 co	 składamy	 podziękowania	
Państwu	Gorzelakom.
	 Do	 zespołu	 zajmującego	 się	 liczeniem	 zebranych	
funduszy	trafiło	20	puszek	z	pieniędzmi.
	 Oprócz	młodzieży	w	organizację	włączyła	się	około	
30	–	osobowa	grupa	dorosłych.
	 Sztab	 organizacyjny	 na	 ręce	 lokalnych	 sklepikarzy	
i	przedsiębiorców	pragnie	złożyć	podziękowanie,	bo	to	
dzięki	Wam	udało	się	zorganizować	WOŚP.
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„Chrystus się rodzi,
Czemu nie we mnie?

Chrystus się rodzi,
Z dala, dlaczego?

Może nie jestem dobrą Stajenką,
Ale pałacem Harolda złego?”

 19 grudnia 2011 r. w Szkole 
Podstawowej w Radoszycach od-
było się wyjątkowe spotkanie bo-
żonarodzeniowe zorganizowane 
przez nauczycielki tutejszej szko-
ły: mgr Monikę Lesiak, mgr Annę 
Mechelewską, mgr Elżbietę Szem-
berg, mgr Renatę Kitlińską.

W świątecznym nastroju

	 Organizatorki	 stanęły	 na	 wyso-
kości	zadania	 i	zadbały,	by	znaczą-
cy	tytuł	imprezy	„W	ŚWIĄTECZNYM	
NASTROJU”	stał	się	faktem.

	 W	 pięknie	 udekorowanej	 z	 tej	
okazji	 sali	 gimnastycznej	 licznie	
zgromadzili	się	zaproszeni	goście:	
Wójt	 Gminy	 Radoszyce	 –	 Paweł	
Binkowski,	 Z-ca	 Przewodniczącej	
Rady	 Gminy	 –	 Danuta	 Myszkow-
ska,	Ksiądz	Proboszcz	–	Józef	Tę-
piński,	Dyrektor	„ośrodka		zdrowia”	
–	Barbara	Sierszyńska,	Komendant	
Hufca	 ZHP	 Końskie	 –	 Bogusław	
Kowalewski,	 emerytowani	 nauczy-
ciele,	Dyrektor	Szkoły	Anna	Wąsik,	
Rada	 Rodziców	 SP	 Radoszyce,	
rodzice,	 nauczyciele,	 uczniowie,	

pracownicy	oraz	sympatycy	i	przy-
jaciele	szkoły.

	 Świąteczny	 nastrój	 i	 ogromne	
wzruszenie	wzbudziły	w	przybyłych	
zaprezentowane	 przez	 nauczycieli	
i	uczniów	utwory	i	inscenizacje	zwią-
zane	 z	 tematyką	 bożonarodzenio-
wą.	 Skłaniały	 one	 do	 refleksji	 nad	
sensem	świętowania	Bożego	Naro-
dzenia;	stawiały	pytania	o	kondycję	
współczesnego	 człowieczeństwa,	
miejsca	 dla	 prawdziwych	 wartości,	
przyszłe	losy	człowieka	i	świata,	wy-
bory	moralne.

	 W	 trakcie	 uroczystości	 harcerze	
z	34	KDH	 im.	J.	Korczaka	otrzymali	
z	rąk	 komendanta	Hufca	 ZHP	 Koń-
skie	 Światełko	 Betlejemskie,	 które	
następnie	 przekazali	 całej	 parafii	
radoszyckiej	 i	wszystkim	mieszkań-
com	naszej	gminy.

	 Spotkanie	 zorganizowane	 w	 ra-
doszyckiej	 podstawówce	 stało	 się	
również	 okazją	 do	 podzielenia	 się	
opłatkiem	i	złożenia	sobie	życzeń.

	 W	 naszym	 codziennym,	 zazwy-
czaj	 bardzo	 zabieganym,	 życiu	 co-
raz	trudniej	znaleźć	czas	na	wspólne	
spotkanie	 i	 świętowanie,	 tym	 bar-
dziej	tylu	tak	interesującym	i	ważnym	
osobom	 naszego	 życia	 publiczne-
go.	Ale	udało	się!	W	ten	wyjątkowy	
przedświąteczny	 wieczór	 wszyscy	

poczuli,	że	to	ważne,	potrzebne	i	że	
warto.

	 Jak	każe	tradycja,	Święta	Bożego	
Narodzenia	 to	 czas	 prezentów.	 Go-
ście	 i	 wszyscy	 zgromadzeni	 zostali	
obdarowani	 słodkościami	 i	 własno-
ręcznie	 przygotowanymi	 wypiekami	
w	kształcie	choinek.

	 Uczestników	 spotkania	 mile	 za-
skoczył	 wyjątkowy	 profesjonalizm	
małych	artystów	i	organizatorek.

	 Podziękowaniom	nie	było	końca…
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Jasełka
	 Święta	to	wspaniała	okazja	do	przekazywania	przed-
szkolakom	bożonarodzeniowych	tradycji.	 Ich	nadejścia	
oczekują	 niecierpliwie	 dzieci	 i	 my	 dorośli.	 Udziela	 się	
miły	 nastrój.	 Już	 tradycją	 stało	 się	 w	 Samorządowym	
Przedszkolu	w	Radoszycach	wspólne	przeżywanie	naj-
bardziej	rodzinnych	świąt	–	Świąt	Bożego	Narodzenia.

	 W	blasku	świateł	i	żywych	jodełek	mali	aktorzy	z	gru-
py	IV	„Słoneczka”	zaprezentowali	swoje	aktorskie	umie-

jętności	dla	swoich	rodziców		i	zaproszonych	gości.	Na	
scenie	pojawiły	się	:	aniołki,	pastuszkowie,	nie	zabrakło	
Maryi		z	Dzieciątkiem	i	Józefem.

	 Po	występie	nastąpiła	wieczerza	wigilijna,	która	prze-
biegła		w	miłej,	szczęśliwej,	pełnej	ciepła	atmosferze.	At-
mosfera	tego	spotkania	na	długo	pozostanie	w	pamięci	
przedszkolaków.

Maria Laskowska

	 To	 właśnie	 Babcie	 i	 Dziadko-
wie	 obdarowują	 swoje	 pociechy	
najcenniejszym	 darem,	 którym	
jest	 czas	 i	Wy	 kochani	 dziadko-
wie	 akceptujecie,	 kochacie	 i	 roz-
pieszczacie	swoje	wnuki	dając	 im	
poczucie	 bezpieczeństwa	 i	 swo-
body.	 W	 dniach	 19	 i	 20	 stycznia	
2012	r.	w	przedszkolu	w	Radoszy-
cach	 uroczyście	 obchodzono	 we	
wszystkich	 grupach	 wiekowych	
Święto	Babć	 i	 Dziadziusiów.	 Licz-
nie	 przybyli	 goście	 zostali	 obda-
rowanie	 laurkami,	 kwiatami	wyko-
nanymi	własnoręcznie	przez	wnu-
ków.	 Nie	 zabrakło	 też	 piosenek,	
wierszy,	a	 także	słodkiego	poczę-
stunku.

Maria Laskowska

Święto Babć i Dziadków
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Informacje z SPZOZ
 W ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Radoszycach zatrudniony jest na-
stępujący personel lekarski:

-	specjalista	medycyny	rodzinnej,	dermatolog,	interni-
sta	Małgorzata	Sikora,
-	specjalista	neonatologii,	 	pediatra	Dorota	Chronow-
ska,
-	lekarz	medycyny	Jacek	Wójcik,
-	specjalista	medycyny	ogólnej	Zdzisław	Kraśniewski,
-	specjalista	chorób	wewnętrznych	Tadeusz	Bartos,
-	specjalista	chorób	wewnętrznych	i	w	trakcie	specjali-
zacji	z	diabetologii	Małgorzata	Kozielska,
-	 specjalista	 chorób	 wewnętrznych,	 diabetolog	 Jerzy	
Orłowski,
-	specjalista	chorób	wewnętrznych	Krzysztof	Sieroń,

	 Zakład	świadczy	usługi	medyczne	z	zakresu	badań	
dla	kierowców	i	kandydatów	na	kierowców	przez	spe-
cjalistę	Krzysztofa	Sieronia.

	 Samodzielny	 Publiczny	 Zakład	Opieki	 Zdrowotnej	
w	 Radoszycach	 prowadzi	 również	 poradnię	 leczenia	
cukrzycy.

	 Od	stycznia	2012	r.	w	ramach	programów	profilak-
tycznych	realizowane	są	bezpłatne	konsultacje	specja-
listyczne	po	wcześniejszym	ustaleniu	terminu:

-	kardiologiczna,
-	neurologiczna,
-	okulistyczna,
-	psychiatryczna	od	16	roku	życia,
-	z	zakresu	chirurgii	naczyniowej,
-	z	zakresu	dietetyki.
	
	 W	 ramach	 programu	 wykrywania	 wczesnych	 wad	
postawy	 u	 dzieci	 we	 wszystkich	 szkołach	 podstawo-
wych	w	klasach	I-VI		w	roku	szkolnym	na	terenie	naszej	
gminy	przeprowadzane	są	badania	przez	fizjoterapeutę.

	 Ostatnio	7	marca	br.	odbyła	się	profilaktyczna	akcja	
urologiczna	–	bezpłatnego	badania	prostaty,	w	której	
udział	wzięło	ok.	60	mężczyzn	z	terenu	naszej	gminy.

	 Istnieje	również	możliwość	korzystania	w	naszej	pla-
cówce	z	prywatnych	konsultacji	chirurgicznych	w	każdy	
wtorek	przez	lekarza	Jarosława	Chronowskiego.

	 W	piątek	 i	sobotę	po	wcześniejszym	ustaleniu	 ter-
minu	 można	 korzystać	 z	 pomocy	 stomatologicznej	
udzielanej	przez	lek.	Annę	Kurzynę.	Nr	tel.	666980526
	 W	 związku	 z	 zakupem	 aparatury	 medycznej	 do	

elektroterapii	 i	 magnetoterapii,	 zostanie	 utworzony	
gabinet	fizykoterapeutyczny	na	 terenie	SPZOZ	w	Ra-
doszycach,	 który	 będzie	 czynny	 od	 poniedziałku	 do	
piątku	w	godz.	15.30-18.00.
	 Zabiegi	 będą	 wykonywane	 bezpłatnie	 dla	 osób,	
które	 zadeklarowały	 przynależność	 do	 SPZOZ		
w	Radoszycach,	 z	ważnym	skierowaniem	od	 lekarza	
pierwszego	kontaktu	lub	lekarza	specjalisty.	Będą	wy-
konywane	zabiegi	w	zakresie:	elektroterapii,	magneto-
terapii,	terapii	ultradźwiękowej,	terapii	aparatem	podci-
śnieniowym	VAC,	masaż	aparatem	UMR	(Aquavibron)	
oraz	fotel	masujący.
	 W	 ramach	 zabiegów	 z	 fizykoterapii	 wykonywane	
będą:

-	prądy	galwaniczne,
-	prądy	TENS,
-	prądy	DD,
-	prądy	interferencyjne,
-	prądy	Traberta,
-	prądy	Kotza,
-	elektroterapia	skojarzona	(	UD	+	TENS	),
-	jonoforeza,
-	fonoforeza,
-	magnetronik,
-	ultradźwięki,
-	 aplikacja	 prądów	 leczniczych	 za	 pomocą	 elektrod	
podciśnieniowych	VAC.

	 Zabiegi	 będą	 wykonywane	 na	 aparatach	 BTL	 –	
4000	Seria	Topline.

	 W	 związku	 z	 brakiem	 akceptacji	 ze	 strony	 NFZ	
w	stosunku	do	procedury	kontraktowej	 istnieje	możli-
wość	zawieszenia	działalności	z	zakresu	specjalistycz-
nej	opieki	ginekologicznej	przez	lekarza	realizującego	
przez	ostatnie	8	lat	usługi	medyczne	w	naszej	poradni	
dla	kobiet.

	 Od	9	stycznia	b.r.	w	każdy	poniedziałek	w	go-
dzinach	od	1630	do	1930		w	Urzędzie	Gminy	Rado-
szyce	czynny	jest	punkt	informacyjno-konsultacyj-
ny	dla	osób	doznających	przemocy	w	rodzinie.

	 Z	pomocy	mogą	 skorzystać	osoby	doznające	
przemocy,	nie	radzące	sobie	w	sytuacjach	kryzyso-
wych,	z	trudnościami	wychowawczymi	i	problema-
mi	alkoholowymi	w	rodzinie.	W	razie	potrzeby	istnie-
je	także	możliwość	bezpłatnej	konsultacji	prawnej		
z	 prawnikiem.	 Dyżury	 prowadzi	 specjalista	 do	
spraw	przeciwdziałania	przemocy	w	rodzinie.
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 W dniu 14 maja 2002 r. został przyjęty przez Radę 
Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest na terytorium Polski”.

	 Programem	tym	nałożono	na	gminy	szereg	obowiąz-
ków,	m.	in.	uwzględnianie	usuwania	azbestu	i	wyrobów	
zawierających	azbest	w	gminnych	planach	gospodarki	
odpadami.	Kontynuacją	i	aktualizacją	celów	oraz	działań	
ustalonych	w	przedmiotowym	Programie	jest	„Program	
Oczyszczania	Kraju	z	Azbestu	na	lata	2009	–	2032”	(PO-
KzA),	przyjęty	uchwałą	Rady	Ministrów	w	dniu	14	lipca	
2009	r.	(M.P.Nr	50,	poz.	735),	w	którym	utrzymane	zosta-
ły	następujące	cele	tj.:

•	 usunięcie	i	unieszkodliwienie	wyrobów	zawierających	
azbest,

•	 minimalizacja	negatywnych	skutków	zdrowotnych	po-
wodowanych	kontaktem	z	włóknami	azbestu,

•	 likwidacja	szkodliwego	oddziaływania	azbestu	na	śro-
dowisko.

	 Cele	 te	 osiągnięte	 będą	 przez	 realizację	 wzajemnie	
uzupełniających	się	zadań,	na	trzech	poziomach:	central-
nym,	wojewódzkim	i	lokalnym	tj.	powiatowym	i	gminnym.
	 Na	 poziomie	 lokalnym	 zadania	 realizuje	 samorząd	

Program usuwania azbestu
gminy	m.in.	 poprzez	 przygotowanie	 i	 aktualizację	 pro-
gramów	 usuwania	 azbestu	 i	 wyrobów	 zawierających	
azbest.

	 W	związku	z	powyższym	oraz	mając	na	uwadze,	 iż	
gospodarka	 odpadami	 niebezpiecznymi	 zawierający-
mi	azbest	 i	 ich	utylizacja	jest	ważnym	elementem	całe-
go	systemu	gospodarki	odpadami,	opracowany	został	
„Program	 usuwania	 azbestu	 i	 wyrobów	 zawierających	
azbest	z	terenu	Gminy	Radoszyce	na	lata	2011	–	2032”.	
Dokument	ten	ujmuje	zagadnienia	ściśle	związane	z	re-
alizacją	 nałożonych	 na	 gminy	 obowiązków.	 Wskazuje	
m.in.	cele	 i	zadania,	 ramy	prawne	w	tym	zakresie	oraz	
ujmuje	tezy	wynikające	z	programu	krajowego	w	odnie-
sieniu	do	zagadnień	gospodarowania	wyrobami	zawie-
rającymi	azbest	na	terenie	Gminy	Radoszyce.

	 Program	uwzględnia	również	aktualny	stan	ilościowy	
wyrobów	 zawierających	 azbest,	 określa	 warianty	 har-
monogramów	 jego	 realizacji	 z	 jednoczesną	 możliwo-
ścią	pozyskania	środków	zewnętrznych	na	jego	realiza-
cję.	Nadrzędnym	celem	Programu	 jest	bezpieczne	dla	
zdrowia	ludzi	usunięcie	wyrobów	zawierających	azbest	
z	 terenu	Gminy	Radoszyce	oraz	 zdeponowanie	 ich	na	
wyznaczonych	składowiskach	lub	unieszkodliwienie	in-
nymi	metodami	 spełniającymi	 wymagania	 najlepszych	
dostępnych	technik.
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Przedsięwzięcia gospodarcze
realizowane w I kwartale 2012 roku

	 W	listopadzie	2011	roku	firma	Usługi	Projektowe,	Budow-
lane	 i	 Instalacyjne	Bogdan	Kosztel,	Wincentów	15	A,	26-200	
Końskie	przekazała	dokumentację	projektową	na	budowę		od-
cinka	sieci	wodociągowej	i	kanalizacji	sanitarnej	przy	ul.	Czę-
stochowskiej	w	Radoszycach.	Wartość	prac	projektowych	 to	
kwota	3	700	zł	brutto.
	 W	dniu	29.09.2011	roku	Gmina	Radoszyce	zawarła	umowy	
z	 firmą	Usługi	 Projektowe	 Lech	Kacperski,	 ul.	 Traugutta	 2/6,	
26-200	Końskie	opracowanie	dokumentacji	technicznej	na	bu-
dowę	i	modernizację	oświetlenia	drogowego	na	terenie	Gminy	
Radoszyce.	Za	kwotę	12	600	zł	brutto.	Wykonawca	przekazał	
kompletna	dokumentacje	w	marcu	bieżącego	roku.
	 W	wyniku	przeprowadzonego	postępowania	przetargowe-
go	zawarto	umowę	na	konserwację	oświetlenia	ulicznego	na	
terenie	Gminy	Radoszyce	 z	 firmą	KRAK-SKOK	Czostków	68,	
29-105	Krasocin.	Miesięczny	koszt	konserwacji	 to	4336,75	zł	
brutto.	Wszelkie	awarie	bądź	usterki	w	funkcjonowaniu	oświe-
tlenia	prosimy	zgłaszać	na	nr	tel.	41/373	50	83,	bądź	osobiście	
do	Urzędu	Gminy	w	Radoszycach,	pokój	nr	29.

	 W	 dniu	 23.02.2012	 roku	 podpisano	 umowę	 z	 firmą	 „ET-
GAR”	Krzysztof	Wójcik,	ul.	Zakopiańska	73/306,	30-418	Kraków	
na	wykonanie	dokumentacji	technicznej	na	budowę	kanalizacji	
burzowej	w	ul.	Majora	Hubala,	ul.	1-go	Maja,	ul.	Kościelnej	wraz	
z	włączeniem	się	do	istniejącej	sieci	kanalizacji	deszczowej	w	
ul.	Rynek	za	kwotę	15	153,60	zł.	Termin	wykonania	projektu	do	
21.12.2012	r.
	 Dnia	14.03.2012	roku	została	zawarta	umowa	na	opraco-
wanie	dokumentacji		projektowej	odcinka	sieci	wodociągowej	
wraz	z	przyłączeniami	w	miejscowości	Wyrębów.	Wykonawcą	
projektu	 jest	 Pan	 Bogdan	 Kusztal,	 Wincentów	 15	 A,	 26-200	
Końskie.	Koszt	wykonanie	dokumentacji	projektowej	to	1	800	
zł	brutto.	Termin	opracowania	ustalono	na	31.08.2012	r.
	 W	dniu	28.03.2012	roku	z	firmą	KRAK-SKOK,	Czostków	68,	
29-105	Krasocin	podpisano	umowę	na	wymian	69	sztuk	zega-
rów	sterujących	oświetleniem	ulicznym	na	terenie	Gminy	Ra-
doszyce.	Koszt	wymiany	urządzeń	sterujących	wynosi	19	320	
zł.,	a	przewidywane	oszczędności	w	zużyciu	energii	elektrycz-
nej	to	około	20%	dotychczasowych	wydatków.

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Radoszyce 
do udziału w Konkursie Historycznym p.t. „Z dziejów Królewskiego Miasta Radoszyce”

	 Konkurs	 zorganizowany	 pod	 patronatem	 Wójta	 Gminy	
Radoszyce,	 Referatu	 Promocji	 i	 Spraw	 Społecznych	 w	 Urzędzie	
Gminy	w	Radoszycach.

Cele konkursu:
1.	Podniesienie	poziomu	wiedzy	na	temat	historii	Radoszyc	i	okolic.
2.	Ukazanie	miejsc	pamięci,	zabytków,	postaci	związanych	z	Gminą	
Radoszyce.

3.	 Eksponowanie	 walorów	 krajoznawczo-turystycznych	 „małej	
ojczyzny”.

4.	Kształtowanie	więzi	emocjonalnych	z	gminą.

Organizator konkursu:
	 Organizatorami	 konkursu	 są:	 Jolanta	 Binkowska	 nauczyciel	
historii	i	wiedzy	o	społeczeństwie,	Kazimierz	Relidzyński	nauczyciel	
geografii	i	informatyki	w	Gimnazjum	Nr	1	im.	Kazimierza	Wielkiego	
w	Radoszycach.

Udział:
	 Konkurs	 skierowany	 jest	 do	 uczniów	 szkół	 podstawowych	
i	gimnazjum		z	terenu	Gminy	Radoszyce.

Tematyka prac konkursowych:
Zadania dla uczniów szkół podstawowych (kategoria I)
1.	Plakat	prezentujący	zabytki,	miejsca	pamięci	narodowej,	przyrodę	
Radoszyc	i	okolic.

Zadania dla uczniów gimnazjum (kategoria II)
1.	Prezentacja	multimedialna	dotycząca	tematyki	konkursu.
2.	Plakat	promujący	Gminę	Radoszyce.
3.	 Praca	 plastyczna	 dowolną	 techniką	 prezentująca	 zasłużoną	
postać	dla	Gminy	Radoszyce.

Zadanie dla uczniów gimnazjum (kategoria III)
1.	 Test	 zawierający	 pytania	 otwarte	 i	 zamknięte	 dotyczące	 historii	
Radoszyc.

Prace konkursowe można dostarczyć
osobiście lub przesłać na adres:

Gimnazjum Nr 1 im. K. Wielkiego w Radoszycach
Ul. Ogrodowa 21, 26-230 Radoszyce 

z dopiskiem  Konkurs
„Z dziejów Królewskiego Miasta Radoszyce”.

	 Nadesłane	 prace	 nie	 będą	 zwracane	 Uczestnikom	 konkursu.	
Organizator	 zastrzega	 sobie	prawo	do	wykorzystania	prac	w	celach	
promocyjnych	Gminy	Radoszyce.

Wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców:

1.	W	skład	Jury	wejdą	nauczyciele	organizatorzy	oraz	pracownicy	
Urzędu	Gminy	odpowiedzialni	za	promocję	Gminy	Radoszyce.

2.	Jury	wyłoni	zwycięzców	i	przyzna	nagrody	osobno	w	każdej	kate-
gorii	za	miejsce	I,	II,	III.

3.	 Laureaci	 otrzymają	 pisemne	 zawiadomienie	 na	 temat	 sposobu	
odebrania	nagród.

Harmonogram konkursu:

1.	Data	rozpoczęcia	konkursu:	01.02.	2012	r.

2.	Data	przyjmowania	prac	konkursowych:
	 od	01.	03.	do	15.	05.	2012	r.

3.	 Data	 przystąpienia	 do	 testu	 (III	 kategoria	 dla	 gimnazjalistów):	
15	maja	2012	r.

4.	Ogłoszenie	wyników:	1	czerwca	(www.radoszyce.pl).

5.	Wręczenie	nagród:	czerwiec.
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Koncert Finałowy XIX Świętokrzyskiego
Konkursu Kolęd i Pastorałek

II miejsce chóru „Dominanta” z Radoszyc
 W niedzielę, 29 stycznia 2012 r. na deskach 
sceny Domu Kultury we Włoszczowie odbył się 
Koncert Finałowy XIX Świętokrzyskiego Konkur-
su Kolęd i Pastorałek. W tegorocznych elimina-
cjach wzięło udział prawie 90-ciu artystów z ca-
łego województwa. Do finału zakwalifikowało 
się 20 podmiotów wykonawczych.

	 Organizatorami	Koncertu	Finałowego	byli:	Woje-
wódzki	Dom	Kultury	im.	J.	Piłsudskiego	w	Kielcach,	
Urząd	 Gminy	 we	Włoszczowie,	 Starostwo	Włosz-
czowskie,	 Dom	 Kultury	 we	 Włoszczowie,	 Parafia	
Wniebowzięcia	NMP	we	Włoszczowie	oraz	Parafia	
p.w.	 Błogosławionego	 Józefa	 Pawłowskiego	 we	
Włoszczowie.

	 Rada	 Artystyczna	 w	 składzie:	 ks.	 kanonik	 Le-
szek	 Dziwosz	 -	 z	 Parafii	 p.w.	 Błogosławionego	
Józefa	 Pawłowskiego	we	Włoszczowie,	 ks.	 prałat	
Zygmunt	 Pawlik	 -	 proboszcz	 Parafii	 Wniebowzię-
cia	 Najświętszej	 Marii	 Panny	 we	 Włoszczowie;	
dr	Jerzy	Szczyrba	-	muzyk,	adiunkt	Instytutu	Eduka-
cji	Muzycznej	Uniwersytetu	Jana	Kochanowskiego	
w	Kielcach;	Marcin	Janaszek	-	dziennikarz	redakcji	
muzycznej	Radia	Kielce	S.A.	oraz	Jerzy	Gumuła	-	
muzyk,	kierownik	Działu	Dziedzictwa	Kulturowego	
WDK	 w	Kielcach	 postanowiło	 nagrodzić	 drugim	
miejscem	chór	parafialny	„Dominanta”	z	Radoszyc,	
który	 w	 eliminacjach	 powiatowych	 tydzień	 wcze-
śniej	w	Skarżysku–Kamiennym	zajął	pierwsze	miej-
sce.
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Plebiscyt Sportowy 2011 r.
 Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu jest to najbar-
dziej prestiżowy plebiscyt w województwie świę-
tokrzyskim, a zarazem jeden z najstarszych w na-
szym kraju.

	 W	Jubileuszowej	60	edycji	tego	plebiscytu,	który	od-
był	się	w	siedzibie	Targów	Kielce	znakomite	wyniki	uzy-
skali	przedstawiciele	naszej	gminy.

	 W	plebiscycie	na	najlepszego	trenera	powiatu	i	spor-
towca	roku	w	powiecie	Koneckim	w	2011	r.	zwyciężył	Ja-
nusz	Krawczyński,	który	zajmuje	się	pracą	szkoleniową	
w	Klubie	Karate	i	Sportów	Walki	„Tiger”	Radoszyce.

	 Natomiast	 w	 Plebiscycie	 na	 Najlepszego	 Sportow-
ca	w	powiecie	Koneckim	wysokie	drugie	miejsce	zajęła	
Aneta	Myszkowska	zawodniczka	Klubu	„Tiger”.

ELEKTROŚMIECI - DARMOWY PUNKT 
ZBIÓRKI W RADOSZYCACH!!

 Na terenie Gminy Radoszyce 
zaczął funkcjonować Autoryzowa-
ny Punkt Zbiórki (APZ) usytułowa-
ny w Komunalnym Zakładzie Go-
spodarczym - ul. Leśna 29, gdzie 
nieodpłatnie można oddać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Punkt jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 
14.00.

INFOLINIA:
(41) 373-69-40

Elektrośmieci? Nie na śmietnik!

	 Dzikie	wysypiska	śmieci	to	znany	
temat.	Ale	co	ze	śmieciami,	które	nie	
powinny	się	znaleźć	nawet	na	śmiet-
niku?!
	 Wyrzucając	 na	 śmietnik	 zuży-
te	 baterie	 czy	 sprzęt	 elektroniczny	
często	nie	zdajemy	sobie	sprawy,	że	
popełniamy	 wykroczenie,	 za	które	
grozi	kara	grzywny	do	5000	zł.	
	 Widok	 odkurzaczy,	 telewizorów	
itp.	 na	 śmietnikach	 nikogo	 nie	 dzi-
wi.	 Jednak	 te	 przedmioty	 zawierają	

szkodliwe	 substancje	 (np.	 azbest,	
rtęć,	brom)	i	stanowią	zagrożenie	dla	
środowiska,	 dlatego	 nie	 mogą	 być	
składowane	w	dowolnym	miejscu.
	 Tego	typu	śmieci,	określane	jako	
Zużyty	Sprzęt	 Elektryczny	 i	Elektro-
niczny,	 powinny	 być	 oddawane	 do	
specjalnie	 wyznaczonych	 –	 stałych	
lub	 czasowych	 –	 punktów	 zbiórki.	
Z	takich	 punktów	 sprzęt	 trafia	 do	
zakładów	 recyklingowych,	 gdzie	
demontuje	 się	 urządzenia	 i	usuwa	
szkodliwe	 substancje,	 a	same	 ma-
teriały	 są	 przekazywane	 do	 użytku	
wtórnego.

	 Co	 zatem	 zrobić	 ze	zużytą	 lo-
dówką,	 suszarką	 czy	 telewizorem?	
Należy	je	oddać	do	odpowiedniego	
punktu	zbiórki	–	takim	punktem	jest	
ten	 uruchomiony	 w	 Radoszycach.	
–	 Warto	 także	 pamiętać,	 że	 kupu-
jąc	 nowe	 urządzenie	mamy	 prawo	
nieodpłatnie	 zostawić	 w	sklepie	
zużyte.	 Również,	 kiedy	 oddajemy	
sprzęt	do	punktu	serwisowego	i	nie	
będzie	 możliwości	 jego	 naprawy,	
to	możemy	go	 tam	zostawić.	W	ta-
kiej	 sytuacji,	 to	 punkt	 serwisowy	
ma	obowiązek	przekazać	sprzęt	do	
utylizacji.
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Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Radoszyce

 W niedzielę 18 grudnia 2011 r. w gminnej hali 
sportowej odbył się „Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Wójta Gminy Radoszyce”.

	 Do	rywalizacji	zgłosiło	się	aż	14	drużyn:
Team, Bez Nazwy, Kozia Wola, Straż, Górniki, Koń-
skie, Termo Tech, Spirol, Fart, Góry Mokre, Dream 
Team, Delta, De Lux, Leśne Trole.

	 Siatkarze	 walczyli	 w	 trzech	 grupach,	 z	 których	 po	
dwie	najlepsze	drużyny	przeszły	do	dalszych	rozgrywek,	
były	to:	Kozia Wola, Bez Nazwy, Końskie, Termo Tech, 
Delta, De Lux.

	 W	kolejnym	etapie,	po	losowaniu	odbyły	się	trzy	spo-
tkania	w	systemie	pucharowym,	które	wyłoniły	trzy	dru-
żyny	do	rozgrywek	finałowych	(w	systemie	„każdy	z	każ-
dym”).	

	 Bezkonkurencyjna	 okazała	 się	 drużyna	 Końskie,	
wygrywając	oba	finałowe	mecze	po	2:1.	Miejsce	drugie	
zajęła	drużyna	Delta	wygrywając	w	tie	breaku	z	drużyną	
Termo Tech	(trzecie	miejsce).

	 Wyróżnienie	 i	 statuetkę	 dla	 najlepszego	 zawodnika	
turnieju	otrzymał	Arkadiusz Karpiński	z	drużyny	Delta.
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VII Noworoczny Turniej Halowej  Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Radoszyce

 ”VII Noworoczny Turniej Halowej  Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy Radoszyce”, który odbył się 
w niedzielę 05.02.2012 r. zgromadził rekordową licz-
bę uczestników.

	 W	tej	cyklicznej	imprezie	rywalizowało	aż	19	drużyn:	
FC Kukudżamba, AA Lockers, Lipa i spółka, Straw-
czyn, Wyrębów, RTS 1910 Radoszyce, Śmigło Mek-
sykańskie, Czarne Koszule, RTS Wólka, Old Boys 
Radoszyce, Amnezja, Ludzie Chudego, Despera-
dos, Królewscy, Wataha, Jupiter, AAA, Dream Team, 
Fanisławiczki.	 Drużyny	 rozlosowane	 zostały	 do	 sze-
ściu	 grup.	 Zwycięzcy	 każdej	 grupy	 oraz	 dwie	 drużyny	
z	najlepszym	bilansem	z	drugiego	miejsca	przeszły	do	
fazy	 ćwierćfinałowej,	 rozgrywanej	 systemem	 pucharo-

wym:	Desperados	po	bezbramkowym	remisie	pokonali	
w	rzutach	karnych	drużynę	FC Kukudżamba	2:1,	Śmi-
gło meksykańskie	wygrało	z	Jupiterem	3:0,	Strawczyn	
pokonał	RTS Wólka	1:0,	Wataha uległa	drużynie AAA	
0:2.	 Po	 kolejnym	 losowaniu	w	meczach	 półfinałowych	
spotkały	się	drużyny:	Desperados; AAA	 (1:5),	Śmigło 
Meksykańskie; Strawczyn	 (3:1).	 W	 meczu	 o	 trzecie	
miejsce	 Strawczyn	 pokonał	 Desperados	 (1:0),	 Nato-
miast	w		finale,	po	remisie	(1:1),	dopiero	po	trzeciej	se-
rii	 rzutów	karnych,	 różnicą	 jednej	bramki	drużyna	AAA	
pokonała	Śmigło Meksykańskie.	Trzy	pierwsze	drużyny	
otrzymały	pamiątkowe	puchary	ufundowane	przez	Wój-
ta	Gminy	Radoszyce.	Wyróznienia	oraz	pamiątkowe	sta-
tuetki	otrzymali:	najlepszy	bramkarz	–	Krzysztof	Dymek,	
najlepszy	zawodnik	–	Łukasz	Bednarek.
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“Grand Prix Powiatu Koneckiego”
o Puchar Wójta Gminy Radoszyce

 W niedzielę 04 marca 2012 roku w gminnej 
hali sportowej w Radoszycach odbył się Turniej 
Piłki Siatkowej z cyklu “Grand Prix Powiatu Ko-
neckiego” o Puchar Wójta Gminy Radoszyce. 

	 Do	 rywalizacji	 zgłosiło	się	aż	12	drużyn:	Kozia 
Wola, Termo Tech, Spirol, Góry Mokre, Dream 
Team, Delta, De Lux, GLKS Fałków, FC Radoszy-
ce, Defakto Radoszyce, Eksandros, Shell Kra-
ków.	Siatkarze	walczyli	w	trzech	grupach,	z	których	
po	 dwie	 najlepsze	 drużyny	 przeszły	 do	 dalszych	
rozgrywek,	były	to:	Delta, GLKS Fałków, De Lux, 
Termo Tech, Shell Kraków, Góry Mokre.	W	kolej-
nym	etapie,	po	losowaniu	odbyły	się	trzy	spotkania	

w	systemie	pucharowym,	które	wyłoniły	trzy	druży-
ny	do	 rozgrywek	finałowych	 (	w	systemie	 ,,każdy	
z	każdym”).	Bezkonkurencyjna	okazała	się	drużyna	
De Lux,	wygrywając	oba	finałowe	mecze.	Miejsce	
drugie	zajęła	drużyna	Termo Tech wygrywając	w	tie	
breaku	 z	 drużyną	Góry Mokre (trzecie	 miejsce).	
Wyróżnienie	i	statuetkę	dla	najepszego	zawodnika	
turnieju	otrzymał	Bartłomiej Stolarczyk	z	drużyny	
De Lux.	Puchary	dla	zwycięzców	oraz	statuetkę	dla	
najlepszego	zawodnika	wręczył	organizator	rozgry-
wek	Wójt	Gminy	Radoszyce	Paweł	Binkowski	oraz	
Grzegorz	Pałosz	Prezes	stowarzyszenia	“Fair	Play”	
pomysłodawca	Rozgrywek	Grand	Prix	Powiatu	Ko-
neckiego.	
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GKS Partyzant rozpoczyna rundę wiosenną 
2011/2012 w IV lidze świętokrzyskiej
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	 GKS	Partyzant	wznowił	 treningi	 po	 przerwie	 od	 za-
kończenia	 rundy	 jesiennej	 2011/2012	 od	 16	 stycznia	
2012	 roku.	Obecnie	w	klubie	szkolone	są	 trzy	drużyny	
młodzieżowe:	 juniorów,	 trampkarzy	 i	 młodzików	 oraz	
drużyna	seniorów.

	 Zarząd	GKS	 Partyzant	 zwraca	 się	 z	 prośbą	 o	 zapi-
sywanie	się	chętnych	młodych	piłkarzy	z	terenu	gminy	
Radoszyce	do	drużyn	młodzieżowych.

	 Kadra	 drużyny	 seniorów	 Gminnego	 Klubu	 Sportowego	
„Partyzant”	Radoszyce	na	rundę	wiosenną	sezonu	2011/2012:
1.	Stoiński	Jakub	
2.	Kaczor	Tomasz	
3.	Adamiec		Arkadiusz
4.	Cegieła	Paweł	
5.	Mogielski	Paweł	
6.	Kardynia	Łukasz		
7.	Zagdan	Robert	
8.	Brzoza	Piotr	
9.	Chiberski	Piotr	
10.	Komisarski	Jarosław	
11.	Kos	Kuba	
12.	Mazur	Mateusz
13.	Mazur	Maciej	
14.	Piróg	Michał	
15.	Ruś	Kamil	
16.	Jakubczyk	Daniel	
17.	Miśtal	Michał	
18.	Opara	Karol	
19.	Wrzecionowski	Paweł	
20.	Śliz	Wojciech	
21.	Kubicki	Mateusz
Trener:	Daniel	Jakubczyk

Biorąc pod uwagę wysokie koszty szkolenia
oraz udziału drużyn w rozgrywkach sportowych

zarząd GKS Partyzant zwraca się
z uprzejmą prośbą do mieszkańców

gminy Radoszyce o przekazanie

1% podatku za 2011 rok
na konto klubu:

63 8494 0003 2003 0300 0202 0001

Serdecznie dziękujemy za wsparcie klubu!


