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 W nowej kadencji UG w Radoszycach wydaje 
nowy biuletyn informacyjny, który będzie solidnym 
i rzetelnym organem przekazującym informacje z ży-
cia gminy.

	 Tą	drogą	składam	podziękowania	wszystkim	miesz-
kańcom,	 którzy	 poparli	 moją	 kandydaturę	 na	 	 Wójta	
Gminy.

	 Obdarzyliście	mnie	Państwo	zaufaniem	przyczyniając	
się	w	ten	sposób	do	zmian,	które	spowodują,	że	realia	
zarówno	gospodarcze	jak	i	społeczne	ulegną	znacznej	
poprawie.

	 Jednocześnie	proszę	i	zrozumienie,	że	w	pierwszym	
roku	nie	wszystkie	Wasze	postulaty	zostaną	pozytywnie	
zrealizowane.

Szanowni	Mieszkańcy

	 Moim	 prawem	 i	 obowiązkiem	 jest	 poinformowanie	
Państwa,	 że	 strategiczne	 inwestycje	 z	 poprzedniej	 ka-
dencji	 tak	głośno	 reklamowane	 i	 rzekomo	 realizowane	
nie	ruszyły	z	miejsca	a	pozostały	jedynie	na	etapie	spi-
sanych	umów.	Do	umów	tych	należą:

1.	Umowa	zawarta	w	dn.	15.01.2007	r.	z	Konsorcjum	firm	
LINETEL	Sp.	z	o.o.-Lublin	na	projekt	budowlany		budowy	
sieci	kanalizacyjnej	wraz	z	przykanalikami	w	miejscowo-
ściach:	Plenna	oraz	Radoszyce	ul.	Konecka	i	Piaskowa.

Termin	realizacji	do	30.09.2007	r.

2.	Umowa	zawarta	w	dn.	25.09.2007	r.	z	Zakładami	Ob-
sługi	Instalacji	EKO-INWEST	–	Kielce

Część	I	–	Aktualizacja	dokumentacji	projektowej	zbiorni-
ka	wodnego	w	Radoszycach

Część	 II	 –	 Opracowanie	 dokumentacji	 projektowej	 za-
gospodarowania	 terenu	na	częściach	działek	Nr	4580,	
4581	5281	przyległych	do	zbiornika	wodnego.

Termin	realizacji:

Część	I	–	30.05.2008	r.
Część	II	–	30.08.2008	r.

3.	Umowa	-	Zlecenie	zawarta	w	dn.	30.06.2008	r.	z	Biu-
rem	Studiów	i		Projektów	„KOMPAKT”	–	Piotrków	Trybu-
nalski	na	wykonanie	Studium	Uwarunkowań	i	Kierunków	
Zagospodarowania	 Przestrzennego	 Gminy	 Radoszyce	
zwanego	dalej	Studium.

Termin	realizacji	do	30.07.2009	r.

4.	Umowa	zawarta	w	dn.	6.02.2009	r.	z	firmą	F.U.H.	AR-
MAX	–	Mirzec	Podborki	 na	opracowanie	dokumentacji	
kosztorysowej	 i	 projektowej	 przebudowy	 i	 nadbudowy	
budynku	Przedszkola	Samorządowego	w	Radoszycach.

Termin	realizacji	do	30.09.2009	r.

	 Informuje,	że	w	w/w	przypadkach	wystąpiłem	do	firm	
o	wypłacenie	na	rzecz	Gminy	kar	umownych	z	tytułu	nie	
zrealizowania	 zakresu	 prac	 wykazanych	 w	 umowach	
w	deklarowanych	terminach,	po	czym	wystąpiłem	o	roz-
strzygnięcie	sądowe.

	 Z	ubolewaniem	stwierdzam,	że	nie	poczyniono	żąd-
nych	starań,	by	prace	rozpocząć	i	dalej	je	kontynuować	
mimo	widocznego	z	umów	kolosalnego	opóźnienia.	

	 Zaprzestanie	prac	przez	poprzednie	Władze	Gminy	
spowodowało	znaczne	straty	czasowe	i	materialne.

	 Ponad	to	zmuszony	jestem	odnieść	się	do	inwestycji	
już	 zrealizowanych,	które	niestety	należało	w	znacznej	
części	 zmodernizować,	 bądź	 dochodzić	 ich	 poprawy	
w	ramach	gwarancji	lub	postępowań	sądowych.	

	 Na	 plan	 pierwszy	 wysuwa	 się	 rewitalizacja	 rynku,	
a	w	szczególności	zlokalizowanej	tu	fontanny.

	 Wyjaśniam,	 że	 aby	 ją	 uruchomić	 zmuszony	 byłem	
powierzyć	usunięcie	wad,	usterek	oraz	wykonanie	nie-
zbędnych	prac	modernizacyjnych	innej	firmie.	Poprzed-
nie	wykonanie,	co	wykazała	opinia	biegłego	było	w	ca-
łości	niezgodne	z	normami	budowlanymi	i	projektem.

	 Kosztami	obciążono	firmę	MAXIMUS	–	DOM	z	Kielc,	
która	realizowała	zadanie	 i	która	wezwana	wielokrotnie	
do	 dokonania	 poprawek	 nie	 wykonywała	 ich	 solidnie	
i	terminowo.

	 Należało	również	uruchomić	monitoring,	który	całko-
wicie	zdewastowano.	Stąd	realizacja	zadania	przesunę-
ła	się	w	czasie.	Mimo	wszystko	uratowaliśmy	dofinanso-
wanie.

	 Analogicznie	wygląda	 sytuacja	 z	 budynkiem	 klubo-
wym	na	stadionie	„Partyzanta”.	Tu	również	wymienione	
zostały	wadliwie	ułożone	płytki	w	pomieszczeniach	so-
cjalnych,	 dostosowano	 do	 użytku	 solary,	 poprawiono	
opaski	z	kostki	brukowej	wokół	budynku.	

	 Wiele	do	życzenia	pozostawia	płyta	boiska	i	odwod-
nienie,	które	wymagają	generalnego	remontu.

	 W	 obecnej	 kadencji	 ułożono	 z	 kostki	 brukowej	 drogę	
wjazdową,	plac	parkingowy,	uporządkowano	teren	stadionu.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RADOSZYCE



3

ECHO RADOSZYC

	 Jako	 zadanie	 nie	 najważniejsze	 i	 kosztochłonne	 odło-
żono	 na	 lata	 następne	 budowę	 dalszej	 części	 trybun		
i	oświetlenie	stadionu.	Opinie	tej	treści	wyraziła	Rada	Gminy.

	 Skandalicznie	zmodernizowano	remizę	OSP	w	Rado-
szycach.	Poczynając	od	dachu,	który	przecieka	i	zalewa	
ściany	 powodując	 uszkodzenia	 instalacji	 elektrycznej	
po	strop,	klatkę	schodową,	umocowania	bram	wjazdo-
wych.	 Tylko	warunkowo	dopuszczono	do	 użytkowania	
budynek,	a	mimo	to	nie	wykonano	nakazanych	przeró-
bek	i	poprawek.

	 Sprawą	rzetelności	wykonania	tych	prac	zajmuje	się	
Prokuratura.	

	 Koszt	modernizacji	remizy	wyniósł	ponad	600	000	zł.
Nasuwa	się	pytanie	-	czy	obecny	budżet	ma	pokrywać	
koszta	eliminacji	nieprawidłowości?

	 Znaczne	emocje	wśród	mieszkańców	budziło	odwo-
łanie	Dyrektora	SPZOZ.

	 Zdecydowałem	się	na	powyższe	w	związku	z	całko-
witym	brakiem	wizji	rozwoju	placówki	i	wieloletnie	zanie-
dbania	na	 tym	odcinku,	 co	uwidoczniło	 się	 już	na	po-
czątku	kadencji.

	 Ośrodek	Zdrowia	odstaje	od	sąsiednich	zarówno	pod	
względem	zakresu	świadczenia	usług	jak	również	ilości	
kadry	medycznej.	Nie	 zadbano	o	 rozbudowę	ośrodka,	
o	jego	wyposażenie	 i	właściwe	funkcjonowanie,	co	po-
wodowało	 mniejsze	 zainteresowanie	 leczeniem	 w	 na-
szej	placówce.

	 To	należy	zmienić,	temu	należy	przeciwdziałać.

	 Stopniowo	 zatrudniamy	 nowych	 i	 w	 dalszym	 ciągu	
zamierzamy	 angażować	 do	 pracy	 w	 Radoszycach	 le-
karzy	 różnych	specjalizacji.	To	daje	gwarancję,	że	pod	
nowym	kierownictwem	ośrodek	odzyska	swoje	miejsce	
i	zabezpieczy	 mieszkańcom	 gminy	 właściwą	 jakość	
usług	medycznych	i	profesjonalną	ich	obsługę.

	 Z	chwilą	objęcia	funkcji	Wójta	spotkałem	się	z	dalszy-
mi	 problemami,	 które	powodowały	 znaczne	 zamiesza-
nie	i	konieczność	ich	rozwiązania.

	 Mnóstwo	 problemów	nastręczyło	 rozpoczęcie	 reali-
zacji	kanalizacji	Kapałów	–	Mularzów.

	 Po	przekosztorysowaniu	i		zmianie	projektu	udało	się	
ustalić	dużo	niższe	opłaty	za	przyłącza	niż	w	poprzed-
niej	wersji.

	 Zaplanowano	budowę	placu	zabaw	przy	Szkole	Pod-
stawowej	w	Radoszycach.	Okazało	się	jednak,	że	teren	
ten	jest	zbyt	mały	w	związku	z	tym,	by	nie	stracić	środ-
ków	inwestycja	przeniesiona	została	do	Kapałowa.

	 Zastanawiąjąca	 jest	 lokalizacja	„ORLIK”	w	Radoszy-
cach	zlokalizowano	obok	gimnazjum	przy	okazji	likwidu-
jąc	plac	zabaw	dla	dzieci	przedszkolnych.	Czy	„ORLIK”	
musiał	 być	 tu	 zlokalizowany?	 Ocenę	 zostawiam	 pod	
Państwa	rozwagę.

	 Uważam,	że	istniejący	wcześniej	plac	zabaw	należa-
ło	 odpowiednio	 zmodernizować,	 a	 „ORLIK”	 zlokalizo-
wać	 w	innym	miejscu,	 dostosowanym	 do	 funkcji	 jakie	
ma	 spełniać,	 tak	 by	 korzystający	 z	 niego	nie	 stwarzali	
zagrożenia	przechodniom	i	pojazdom	parkującym	przed	
Urzędem	Gminy.

	 Zmuszony	byłem	zlikwidować	w	sąsiedztwie	oczysz-
czali	ścieków	na	dziko	zlokalizowane	składowisko	odpa-
dów	drogowych	i	budowlanych.

	 Z	ubolewaniem	informuję,	że	wieloletni	remont	syste-
mem	gospodarczym	budynku	weterynarii	wykonany	jest	
skandalicznie.

	 Podobne	działania	narażają	budżet	gminy	na	straty,	
które	niestety	należy	ponieść	w	mojej	kadencji,	by	sytu-
ację	uzdrowić.

 Mimo występujących trudności na bieżąco reali-
zujemy zadania na rzecz gminy w pierwszej kolejno-
ści te najbardziej niezbędne, a w tym:

Dokonano	wymiany	nawierzchni	na	następujących	od-
cinkach	dróg	gminnych:

•	 Salachowy	Bór	–	892	m.
•	 Huta	–	400	m.
•	 Radoszyce	ul.	Sportowa	–	385	m.
•	 Radoszyce	ul.	Mickiewicza	–	358	m.
•	 Radoszyce	ul.	Poprzeczna	–	398	m.
Łącznie	–	2433	m.

Wybudowano:

•	 chodniki	przy	ul.	Poprzecznej,	ul.	Kościuszki	oraz	
parking	 przy	 obiekcie	 sportowo-rekreacyjnym	
w	Radoszycach,

•	 dwa	wielofunkcyjne	boiska	sportowe	przy	szkołach	
w	Górnikach	i	Kłucku,

•	 dwa	 place	 zabaw	 w	 ramach	 programu	 „RADOSNA	
SZKOŁA”	przy	szkołach	w	Wilczkowicach	i	Kapałowie,

•	 wyremontowano	drogę	dojazdową	do	pól	o	długo-
ści	800	m	w	Jakimowicach,

•	 wymiano	 stolarkę	 okienną	 i	 drzwiową	 w	 lokalu	
mieszkalnym	GOPS,	 oraz	w	 Szkole	 Podstawowej	
w	Kłucku,

•	 wykonano	przyłącze	energetyczne	do	studni	głębi-
nowej	Nr	3	w	Radoszycach	.

	 Zakończono	budowę	sieci	wodociągowej	w	miejsco-
wościach:	Wisy	i	Gruszka-Klemiesze.
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	 Do	pozostałych	zrealizowanych	zadań	zaliczyć	należy:
•	 Wymianę	niesprawnych	źródeł	oświetlenia	uliczne-
go	na	terenie	całej	gminy,

•	 Pod	potrzeby	Urzędu	Gminy	zakupiono	samochód	
osobowo-dostawczy,

•	 Wykaszanie	poboczy	dróg	na	terenie	całej	gminy.

Mimo	znacząco	zmniejszonej	w	stosunku	do	roku	ubie-
głego	liczby	pracowników	zatrudnionych	w	ramach	prac	
interwencyjnych,	 robót	 publicznych,	 staży	 i	 pracowni-
ków	z	programu	EKOLOG	wykonano	następujące	prace:

•	 Malowanie	pomieszczeń	w	Urzędu	Gminy

•	 Prace	 remontowe	 przy	 przystankach	 autobusowych	
w	Wilczkowicach,	Wyrębowie	 Sępie,	 Jakimowicach,	
Kłucku.

•	 Ułożenie	chodnika	z	płyt	na	ul.	Sportowej	i	chodnika	
z	kostki	brukowej	na	ul.	Kościuszki

•	 Odtworzenie	 rowów	 i	wykonanie	 przepustów	w	Mo-
ściskach	Małych

•	 Odtworzenie	rowu	przy	drodze	do	Salachowego	Boru

•	 Wykopanie	 rowów	w	Wilczkowicach,	Hucie,	Grodzi-
sku,	Kłucku,	Jarzębiu	i	Jakimowicach

•	 Dostarczenie	i	rozplanowanie	kruszywa	w	miejscowo-
ściach:	Filipy,	Jarząb,	Wisy,	Gruszka-Klemiesze,	Mu-
larzów,	 Jacentów,	 Jakimowice,	 Jakimowice-Kolonia,	
Salachowy	Bór,	Kaliga,	Plenna,	Zychy,	Węgrzyn,	Pod-
lesie,	Grodzisko,	Łysów.

•	 Wycinka	krzewów	przydrożnych	 i	zakrzaczeń	w	Wę-
grzynie,	Hucie,	Kalidze,	Nalewajkowie,	Kłucku,	Jacen-
towie,	Zychach,	Radoszycach	przy	ul.	Piaskowej

•	 Wykonanie	 i	 zamontowanie	 ławek	 na	 byłym	 placu	
Kółka	Rolniczego	w	Jakimowicach

•	 Montaż	znaków	drogowych	w	Radoszycach

•	 Montaż	tablic	z	nazwami	ulic	w	Radoszycach

•	 Wykaszanie	rowów	przydrożnych	i	terenów	zielonych

•	 Prace	remontowe	w	bibliotece	w	Radoszycach

•	 Pomoc	 GOPS	 przy	 pracach	 remontowych	 dla	 pod-
opiecznych

•	 Prace	remontowe	w	szkołach

	 Dla	zobrazowania	podaję	liczbę	pracowników	zatrud-
nionych	w	latach	2010	i	2011	w	ramach	prac	interwen-
cyjnych,	robót	publicznych,	staży	i	programu	EKOLOG.	

Zatrudnienie	to	w	2011	r.	stanowiło	37%	w	porównaniu	
z	2010	rokiem.

ROK 2010

Roboty	publiczne	-	 38	osób
Prace	interwencyjne	-	 6	osób
Staże	-	 	 	 9	osób
EKOLOG	-	 	 24	osoby

ŁĄCZNIE	-	 	 77	osób

ROK 2011

Roboty	publiczne	-	 7	osób
Prace	interwencyjne	-	 9	osób
Staże	-	 	 	 6	osób
EKOLOG	-	 	 7	osób

ŁĄCZNIE	-	 	 29	osób

	 Zgodnie	z	informacją	Powiatowego	Biura	Pracy	przy-
znane	 środki	 finansowe	 na	 zatrudnienie	 bezrobotnych	
w	gminie	Radoszyce	wyniosły	odpowiednio:
-	w	2010	r.	–	339	301,00	zł.,
-	w	2011	r.	–	137	977,00	zł.

	 Wyjaśniam,	że	 liczbę	etatów	przyznaje	Biuro	Pracy,	
a	w	przypadku	programu	EKOLOG	–	Starostwo	Powia-
towe	w	zależności	od	środków	finansowych,	jakie	na	ten	
cel	zostaną	im	przekazane.

	 W	 żadnym	przypadku	 nie	 jest	 to	 liczba	 zależna	 od	
potrzeb	gminy	i	życzeń	Wójta.

	 Zdaje	 sobie	 sprawę,	 jak	 niekorzystnie	 przedstawia	
się	sytuacja	na	rynku	pracy	w	gminie,	stąd	dążyłem	do	
zatrudnienia	jak	największej	liczby	osób.	Okazało	się	to	
jednak	 niemożliwe	 ze	względów,	 które	wyżej	wymieni-
łem.

Aktualnie	realizujemy	dalsze	inwestycje,	a	wśród	nich:
•	 Wykonanie	 dokumentacji	 technicznej	 dla	 obiektów	
linii	niskiego	napięcia	polegających	na	budowie	i	mo-
dernizacji	 oświetlenia	 drogowego	 na	 terenie	 całej	
gminy.

•	 Opracowanie	 dokumentacji	 projektowej	 na	 budowę	
odcinka	 rozdzielczej	 sieci	 wodociągowej	 i	 kanaliza-
cyjnej	 wraz	 z	 przyłączami	 przy	 ul.	 Częstochowskiej	
w	Radoszycach

•	 Opracowanie	 aktualizacji	 dokumentacji	 projektowej	
do	 budowy	 sieci	 wodociągowej	 wraz	 z	 przyłączami		
w	miejscowościach	Wiosna-Krzyżówki	 oraz	 połącze-
nie	sieci	wodociągowej	w	miejscowości	Momocicha	i	
Radoszyce	ul.	Krakowska.
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•	 Opracowanie	 projektu	 budowy	 sieci	 wodociągowej	
wraz	z	przyłączami	w	Wyrębowie

	 W	celu	utrzymania	więzi	ze	społeczeństwem	zarówno	
ja	osobiście,	 jak	również	delegowani	pracownicy	Urzę-
du	uczestniczymy	w	zebraniach	wiejskich,	spotkaniach		
z	mieszkańcami..

	 Na	bieżąco	rozstrzygane	są	problemy	mieszkańców,	
a	bardzo	pomocnym	w	tym	przypadku	jest	ciągły	kon-
takt	z	radnymi,	sołtysami,	członkami	rad	sołeckich.

	 W	dniu	30.07.2011	r.	zorganizowaliśmy	festyn	„Rado-
szyczanie	 Dzieciom”	 z	 którego	 dochód	 przekazaliśmy	
w	kwocie	13	379,80	na	rzecz	dzieci	niepełnosprawnych	
z	naszej	gminy.	W	dn.	4.09.2011	r.	byliśmy	współorgani-
zatorami	dożynek	powiatowych.

	 Imprezy	 cieszyły	 się	 ogromnym	 zainteresowaniem	
społeczeństwa,	były	zorganizowane	w	sposób	profesjo-
nalny.

	 Tą	droga	składam	podziękowania	wszystkim,	którzy	
byli	pomocni	przy	pracach	organizacyjnych.

	 Dumny	jestem,	że	obok	profesjonalistów	zaprezento-
wali	swoje	umiejętności	nasi	artyści	amatorzy	piosenka-
rze	i	recytatorzy.

	 Nie	 zostajemy	 obojętni	 na	 organizowanie	 imprez	
o	charakterze	 narodowym,	 a	 także	 w	 wymiarze	 gmin-
nym.

	 Władze	gminy	współpracują	na	bieżąco	ze	szkołami,	
organizacjami	społecznymi	działającymi	w	naszej	spo-
łeczności.

Uważam,	że	pod	tym	względem	w	bardzo	znaczny	spo-
sób	 uaktywniałem	 gminę,	 a	 przyznacie	 Państwo,	 że	
w	poprzedniej	 kadencji	 panował	marazm	 na	 tej	 płasz-
czyźnie.

	 Przedstawiciele	gminy	obecni	są	również	na	uroczy-
stościach	w	gminach	sąsiednich	 jak	 również	organizo-
wanych	w	województwie	i	powiecie.

	 Winien	 jestem	 Państwu	 informację,	 że	 w	 okresie	
przedwyborczym	dokonano	odbioru	oczyszczalni	ście-
ków,	 jak	 się	 okazało	 bez	 inwentaryzacji	 geodezyjnej	
powykonawczej,	czyli	bez	wymaganej	decyzji	o	użytko-
waniu	 obiektu.	 Problem	 uzyskania	 wymaganej	 decyzji	
osobiście	rozwiązałem	w	lutym	br.

	 Rodziło	to	w	tym	i	w	wielu	podobnych	przypadkach	
szereg	 problemów	 zwłaszcza,	 że	 poprzednie	 władze	
gminy	nie	przekazały	żadnej	dokumentacji	z	uczuleniem	
na	zagadnienia	będące	w	toku	realizacji.

	 Powodowało	to	swoiste	zamieszanie,	dezinformację,	
którą	należało	rozstrzygnąć	w	sposób	zgodny	z	przepi-
sami	i	obowiązującymi	terminami.

	 Zmuszony	 zostałem	 poddać	 pod	 obrady	 sesji	
Rady	 Gminy	 sprawę	 podwyżek	 podatków	 gruntowych		
i	 lokalowych,	 których	 stawki	mimo	 rosnącej	 corocznie	
inflacji,	w	ostatniej	kadencji	nie	uległy	zmianom.

	 Wysokość	 stawek	 podatkowych	 winna	 być	 regulo-
wana	okresowo	o	stopień	inflacji,	choć	nie	jest	to	popu-
larne	i	lubiane	przez	społeczeństwo.

	 Władze	poprzedniej	kadencji	przed	wyborami	samo-
rządowymi	w	2010	r.	z	braku	podwyżek	podatków	uczy-
niły	swoisty	pozytyw	działalności	samorządowej.

	 Czy	przemyśleli,	co	się	stanie	z	podatkami	w	nowej	
kadencji,	co	z	budżetem	gminy?

	 Sądzę,	że	zdawali	sobie	sprawę	z	konieczności	wpro-
wadzenia	podwyżek	w	2011	r.	i	było	to	już	w	tamtym	cza-
sie	zagadnienie	zaplanowane	i	przewidziane	do	realiza-
cji	po	wyborach.

	 Obecnie	stanęliśmy	przed	koniecznością	podwyżek	
podatku	w	celu	zrównoważenia	budżetu	do	realnych	wy-
magań	i	potrzeb	gminy.

	 Za	 pośrednictwem	 naszego	 biuletynu	 starałem	 się	
pokazać	 Państwu,	 że	 nie	 łatwo	 było	 zainaugurować	
nową	kadencję	i	rozpocząć	prace	na	stanowisku	Wójta.

	 Zdaję	sobie	sprawę,	że	niektórzy	mieszkańcy	a	na-
wet	niektórzy	pracownicy	Urzędu	Gminy,	czy	podległych	
jednostek	byli	niechętnie	do	mnie	ustosunkowani.	Być	
może	nie	byli	w	stanie	przyjąć	do	wiadomości,	że	wynik	
wyborów	na	Wójta	był	różny	od	ich	oczekiwań.

	 Sądzę	jednak,	że	sytuację	opanowałem	i	poradziłem	
sobie	z	zaistniałymi	problemami.

	 Staram	się	w	sposób	godny	zgodny	z	Waszymi	ocze-
kiwaniami	sumiennie	wykonywać	swoje	obowiązki	i	żyć	
problemami	gminy.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Wójt Gminy Radoszyce

/-/ Paweł Binkowski
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 Muzyka, śpiew, pokaz sztuk walki, degustacja 
słynnego kugla oraz zabawa „Pod gwiazdami” to 
elementy festynu pod nazwą „Radoszyczanie Dzie-
ciom”, który odbył się w dniach 30-31 lipca 2011 r. na 
placu targowym w Radoszycach.

	 Organizatorzy	 festynu:	Urząd	Gminy	Radoszyce,	Lo-
kalna	Grupa	Działania	„Nad	Czarną	i	Pilicą”,	Stowarzysze-
nie	„Nad	Plebanką”.	Imprezę	poprowadzili	znani	na	ziemi	
koneckiej	konferansjerzy:	Jolanta	i	Wit	Chamerowie.

	 Sobota	była	dniem	wytężonej	pracy.	Przygotowywa-
no	plac	do	wieczornej	biesiady	oraz	kugiel	na	niedzielny	
festyn.

	 Kugiel	 przygotowany	 został	 z:	 350	 kg	 ziemniaków,	
90	kg	żeberek	i	mięsa,	10	kg	cebuli,	pieprzu	i	soli.

	 Potrawę	 przygotowywało	 ponad	 20	 osób,	 którym	
przyświecała	 jedna	 dewiza	 pomoc	 dzieciom	 pokrzyw-
dzonym	przez	los.

Festyn „Radoszyczanie Dzieciom”

	 Na	godzinę	2000	przypadło	 rozpoczęcie	pierwszego	
dnia	imprezy,	na	którą	przybyły	tłumy.	W	konkursie	ka-
raoke	 swoje	 umiejętności	 wokalne	 zaprezentowało	 20	
osób.

	 Do	godziny	200	trwała	„Biesiada	pod	gwiazdami”	przy	
muzyce	przygotowanej	przez	DJ-a.

	 W	niedzielę	natomiast	odbył	się	festyn	o	charakterze	
rodzinnym.	Było	mnóstwo	kramów	ze	słodyczami,	sma-
żonymi	i	grillowanymi	potrawami,	napojami,	zabawkami.	
Z	potraw	największym	wzięciem	cieszył	się	kugiel,	czyli	
nasza	tradycyjna	potrawa.

	 Nie	wypada	nie	wspomnieć	o	 loterii	 fantowej,	 która	
nie	odbyłaby	się	bez	pomocy	naszych	hojnych	przed-
siębiorców	jak	i	osób	prywatnych.

	 Dochody	 z	 kugla	 i	 loterii	 przeznaczone	 zostaną	 na	
pomoc	dla	niepełnosprawnych	dzieci.	Udało	zebrać	się	
rekordową	kwotę:	13.379,80zł.!
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	 W	części	artystycznej	wystąpiły	dzieci	ze	Szkoły	Pod-
stawowej	 w	 Radoszycach,	 harcerze	 z	 31	 KDHA	 „Pod	
10-tką”	 im.	 Jana	 Pawła	 II	 oraz	 zaproszeni	 goście.	 Nie	
zabrakło	 gier	 i	 zabaw	 dla	 najmłodszych	 uczestników	
festynu.	 Dla	 zgromadzonej	 publiki	 wystąpił	 kabaret	
„Weźrzesz”,	który	doprowadzał	do	śmiechu	swoimi	ske-
czami.	Ogromnym	zainteresowaniem	cieszył	się	pokaz	
sztuk	walki	w	wykonaniu	Klubu	Karate	 i	Sportów	Walki	
„Tiger”	Radoszyce.	Finałem	pokazu	było	łamanie	cegieł,	
co	powodowało	u	niejednej	osoby	wzrost	POZIOMU	AD-
RENALINY.

	 Gwiazdą	 radoszyckiego	 festynu	był	 znany	 i	 lubiany	
romski	artysta	„Dziani”,	który	był	bardzo	mile	zaskoczo-
ny	ilością	przybyłych	osób.

	 Po	 koncercie	 odbyła	 się	 oczekiwana	 przez	 nabyw-
ców	losów	loteria.	Lista	nagród	nie	miała	końca,	co	przy-
czyniło	się	do	dużej	ilości	wygranych.

	 Zakończenie	 festynu	 uświetniono	 spektakularnym	
pokazem	sztucznych	ogni	jakiego	jeszcze	nie	było.

	 Chcielibyśmy	 złożyć	 na	 ręce	 sponsorów	 podzięko-
wania	 za	wsparcie	 oraz	OSP	w	Radoszycach	 i	wolon-
tariuszom	za	pomoc	w	organizacji	festynu.	Bez	Was	nie	
udałoby	 się	 nam	 tak	 sprawnie	wszystkiego	 zorganizo-
wać.	SERDECZNIE	DZIĘKUJEMY!!!
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	 Podczas	 tegorocznego	 festynu	 „Radoszy-
czanie	Dzieciom”	 	 zebrano	 rekordową	kwotę:	
13.379,80 zł.! Nie	udałoby	się	zebrać	tej	sumy	
bez	 pomocy	 naszych	 hojnych	 sponsorów	
i	ciężkiej	pracy	wolontariuszy.
	 To	 dzięki	 sponsorom	 udało	 się	 zorganizo-
wać	 loterię	 fantową,	 w	 której	 była	możliwość	
wygrania	atrakcyjnych	nagród,	a	dzięki	pracy	
wolontariuszy	sprawnie	przebiegały	przygoto-
wania	i	sam	festyn.

Rozliczenie pieniędzy z festynu
	 Ze	względu	na	wydłużony	czas	oczekiwania	
na	orzeczenie	lekarskie	wskazujące	odpowied-
ni	 sprzęt	 rehabilitacyjny	 oraz	 realizację	 zamó-
wienia	wystąpiło	opóźnienie	wydatkowania	ze-
branych	środków.	Mimo	to	udało	się	wszystko	
załatwić.	Z	zebranych	pieniędzy	zakupiono:

Dla Sandry
•	Tapczan,
•	Materac	przeciwodleżynowy,

•	 Kołdrę,
•	 Poduszkę,
•	 Pościel,	
•	 Prześcieradło,
•	 Wezgłowie	(urządzenie	
umożliwiające	ułożenie	dziec-
ka	w	wygodnej	pozycji),

•	 Masażer	elektryczny,
•	 Paczkę	żywnościową.

Dla Marioli
•	 Tapczan,
•	 Materac	przeciwodleżynowy,
•	 Kołdrę,
•	 Poduszkę,
•	 Pościel,
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•	Prześcieradło,
•	Wezgłowie,
•	Pralkę	automatyczną,
•	Paczkę	żywnościową.

Dla Jakuba
•	Dofinansowano	 wyjazd	 na	
turnus	rehabilitacyjny,

•	Rehabilitacje	 indywidualne	
w	domu,

•	Paczkę	żywnościową.

Dla Anity
•	Węgiel,
•	Paczkę	żywnościową.

Dla Dagmary i Patrycji
•	Dofinansowano	 zakup	 ro-
weru	 rehabilitacyjnego	oraz	
wózka	inwalidzkiego.
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 4 września bieżącego roku na Gminnym 
Stadionie Sportowym odbyły się dożynki 
powiatowe.

	 Starostwie	dożynek	Aneta	Król	i	Antoni	Barcic-
ki	przekazali	na	 ręce	starosty	koneckiego	Bog-
dana	Sobonia	chleb,	który	jest	symbolem	pracy	
rolników.	Chlebem	zostali	poczęstowani	w	pierw-
szej	 kolejności	 przedstawiciele	gmin	 koneckich	
potem	członkowie	zespołów	ludowych	oraz	pu-
bliczność	zgromadzona	przed	sceną.

	 Rolnicy	 przybyli	 na	 swe	 święto	 nie	 tylko	 z	
bochnem	 chleba	 upieczonym	 z	 tegorocznej	
mąki,	 ale	 także	 zaprezentowali	 dożynkowe	
wieńce,	 którym	 przyglądała	 się	 publiczność,	
a	 oceny	 dokonała	 komisja	 konkursowa	 pod	
przewodnictwem	 dyrektora	 Świętokrzyskiego	
Ośrodka	Doradztwa	Rolniczego	Jarosława	Mo-
stowskiego.

Dożynki i Dni Województwa Świętokrzyskiego
	 Pierwsze	miejsce	zdobył	wieniec		Gminy		Ra-
doszyce,	który	reprezentował	powiat	na	dożyn-
kach	wojewódzkich	w	Skalbmierzu.	Na	scenie	
zaprezentowały	się	zespoły	ludowe	i	młodzie-
żowe	takie	jak:	Fałkowianka,	Bębnowianki,	Ro-
gowianki,	 Smykałki,	 Rudzianki,	 Grębosz-anki	
oraz	 zespół	 ze	Słupi,	 które	ośpiewały	wieńce	
dożynkowe.	 Wystąpiła	 również	 31	 KDHA	 im.	
Jana	Pawła	II	z	Radoszyc.

	 Na	 zakończenie	 dożynek	 zagrał	 zespół	
„Connor”.	Następnie	w	ramach	Dni	Wojewódz-
twa	Świętokrzyskiego	wystąpił	kabaret	 „Z	Ko-
nopi”,	wokalistka	Joanna	Berner,	zespół	Latino	
Fiesta	i	Duet	Bingo.

	 „Nasz	wieniec”,	jako	zwycięzca	dożynek	po-
wiatowych	reprezentował	powiat	konecki	 i	za-
jął	wysokie	czwarte	miejsce	w	województwie.
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 Mammografia to rodzaj badania radiolo-
gicznego mającego na celu szybkie wykry-
wanie zmian patologicznych lub nowotwo-
rowych w piersiach. Badanie wykonywane 
jest przy pomocy specjalistycznego sprzę-
tu, nazywanego mammografem. Mammo-
graf wykorzystuje promienie Roentgena do 
robienia zdjęć pokazujących wnętrze ciała. 
Dawka promieniowania jest mała, używane 
jest tzw. promieniowanie miękkie, więc ba-
danie jest całkowicie bezpieczne dla kobiet. 
Do wykonywania zdjęć wykorzystuje się dwa 
rodzaje mammografów: są to mammografy 
cyfrowe (przesyłające obraz do komputera) 
oraz mammografy analogowe (zapisujące 
obraz na błonach rentgenowskich).

Mammografia. Profilaktyka przede wszystkim!
	 W	naszej	gminie	w	ostatnim	czasie	już	dwu-
krotnie	 zostały	 zorganizowane	 bezpłatne	 ba-
dania	mammograficzne	dla			kobiet			w		wieku	
50-69	lat,	które	nie	wykonywały	badania	mam-
mograficznego	w	ciągu	ostatnich	24	miesięcy	
w	ramach	NFZ.

	 Przebadanych	zostało	ponad	300	kobiet.

	 Ze	 względu	 na	 duże	 zainteresowanie	 ze	
strony	pacjentek	po	raz	trzeci	2	grudnia	2011	r.	
zorganizujemy	ponownie	badania	mammogra-
ficzne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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 Dnia 27 października br. odbyło się uro-
czyste ślubowanie dzieci z Samorządowego 
Przedszkola w Radoszycach. Organizowana 
co roku uroczystość odbyła się w Sali OSP 
w Radoszycach.

	 Na	 uroczystość	 licznie	 przybyli:	 rodzice,	
dziadkowie,	 rodzeństwo	 oraz	 zaproszeni	 go-
ście	między	innymi	zastępca	Wójta	Gminy	Ra-
doszyce	–	Edward	Janus,	zastępca	Przewodni-
czącej	Rady	Gminy	–	Danuta	Myszkowska	oraz	
Radny	Rady	Gminy	Leon	Kitliński.
	 Przedszkolaki	 zaprezentowały	wszystko	 to,	
czego	nauczyły	się	do	tej	pory	w	przedszkolu.	
	 Po	 części	 artystycznej	 nastąpiło	 uroczyste	
ślubowanie	podczas,	którego	dzieci	wypowie-

	 Sekcja	karate	kyokushin	istnieje	w	Radoszy-
cach	ponad	4	lata.	W	styczniu	2011r.	z	inicjaty-
wy	prezesa	Janusza	Krawczynskiego	powstał	
Klub	Karate	i	Sportów	Walki	“Tiger”	Radoszyce.	
Oferta	 treningowa	skierowana	 jest	do	wszyst-
kich	 mieszkańców	 Gminy	 Radoszyce.	 Głów-
nym	 celem	 jest	 wszechstronny	 rozwój	 dzieci	
i	młodzieży.	 Instruktorem	w	klubie	 jest	 sensei	
Janusz	 Krawczyński	 2Dan	 karate.	 Zawodnicy	
klubu	 biorą	 udział	 w	 zawodach,	 szkoleniach	
i	obozach	sportowych.

	 Do	największych	osiągnięć	Klubu	należy	za-
liczyć:
•	wicemistrzostwo	Polski	juniorów	w	2009r.,
•	wicemistrzostwo	 Polski	 Pol-Wsch	 juniorów	
2010r.,	

•	trzecie	 miejsce	 w	 turnieju	 karate	 Warsaw	
Open	styczeń	2011r.,	

•	mistrzostwo	 Polski	 IKOK	 Sosai	 czerwiec	
2011r.	

	 Wszystkie	medale	zdobyła	Aneta	Myszkow-
ska,	która	została	też	powołana	do	kadry	naro-

Ślubowanie przedszkolaków

Karate w Radoszycach
dowej	Polski.	Zawodnicy	klubu	organizowali	też	
pokazy	karate	podczas	Dni	Radoszyc	w	2010	
i	2011	r.	W	sierpniu	tego	roku	członkowie	klu-
bu	wzięli	udział	w	obozie	sportowym	w	Białym	
Dunajcu	zorganizowanym	przez	Polską	Orga-
nizację	 Kyokushinkaikan	Sosai	Group.	Udział	
w	obozie	był	możliwy	dzięki	wsparciu	finanso-
wemu	Pana	Pawła	Binkowskiego	-	Wójta	Gminy	
Radoszyce	oraz	Gminnej	Komisji	Rozwiązywa-
nia	Problemów	Alkoholowych	w	Radoszycach.

	 Zarząd	klubu	składa	wyżej	wymienionym	po-
dziękowania	 za	 okazaną	 pomoc.	 Klub	 należy	
obecnie	do	struktur	International	Karate	Orga-
nization	Kyokushinkaikan	Sosai	Group.	Zarząd	
klubu	 zaprasza	 na	 zajęcia	 w	 roku	 szkolnym	
2011/2012,	 które	 odbywają	 się	w	hali	 sporto-
wej	w	Radoszycach	w	poniedziałki	 i	środy	od	
godziny	17.00	do18.30	-	karate,	w	poniedziałki	
i	środy	 od	 godziny	 18.30	 do	 20.00	 -	 kick-bo-
xing.	Dla	dzieci	z	Samorządowego	Przedszko-
la	w	Radoszycach	(5-6	lat)	udział	w	treningach	
jest	bezpłatny.

działy	jednocześnie	tekst	przysięgi,	po	którym	
nastąpił	 oczekiwany	moment	 czyli	 obdarowy-
wanie	upominkami	i	liczne	brawa.	
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 Duże poruszenie medialne i w środowi-
sku gminy spowodowały zmiany personalne 
w SPZOZ w Radoszyce.

	 Przypomnijmy	 w	 dn.	 11.04.2011	 r.	 na	 sta-
nowisko	 Dyrektora	 SPZOZ	 powołana	 została	
mgr	Barbara	Sierszyńska.	Zmiana	na	stanowi-
sku	dyrektora	spowodowana	była	brakiem	wi-
zji	 rozwoju	placówki	 i	 zaniedbania	w	zakresie	
świadczenia	usług,	ilości	kadry	medycznej.	Za-
niedbania	dotyczyły	również	rozbudowy	i	funk-
cjonowania	ośrodka.

	 Aktualnie	w	SPZOZ	zatrudnionych	jest	5	le-
karzy	 o	 specjalnościach:	 dermatolog,	 pedia-
tra,	internista,	diabetolog,	lekarz	rodzinny,	przy	
czym	 interniści	przyjmują	oddzielnie	 raz	w	 ty-
godniu.

	 W	ramach	PROFILAKTYCZNEGO	PROGRA-
MU	ZDROWOTNEGO	realizowane	są	bezpłat-
ne	konsultacje	z	zakresu	kardiologii,	neurologii	
i	okulistyki.	Konsultacje	te	świadczone	są	raz	w	
miesiącu	po	wcześniejszym	ustaleniu	 terminu	
wizyty.

	 Od	 2012	 r.	w	 ramach	poszerzania	 zakresu	
usług	 z	 w/w	 PROGRAMU	 planuje	 się	 świad-
czyć	konsultacje	z	chirurgii	naczyniowej,	diete-
tyki	i	rehabilitacji.

	 Dodatkowo	 w	 Ośrodku	 udzielana	 jest	 pry-
watna	 konsultacja	 chirurgiczna	 przez	 lekarza	
Jarosława	Chronowskiego	(odpłatnie).

W	ośrodku	zatrudnia	się	ponadto:
10	-	pielęgniarek,	
1	-	technika	–	laborantkę,
2	-	pracowników	 technicznych	 jednocześnie	
kierowców,
1	-	sprzątaczkę.

	 Placówka	ma	zarejestrowanych	ok.	8200	pa-
cjentów.	Baza	 lokalowa	pozostaje	bez	 zmian.	
Ośrodek	 Zdrowia	mieści	 się	w	 budynku	 z	 lat	
70-tych,	 ale	 odpowiednio	 dostosowanych	 do	

SPZOZ - Radoszyce
aktualnych	wymogów,	zamieszkałe	są	4	miesz-
kania	służbowe.

	 Personel	nosi	się	z	zamiarem	uruchomienia	
i	wykorzystania	wcześniej	zakupionego	sprzę-
tu	do	elektroterapii,	planuje	się	 równocześnie	
zatrudnienie	fizjoterapeuty	 i	uruchomienie	ga-
binetu	masażu.

	 Uruchomiono	poradnie	diabetologiczną	(cu-
krzycową),	 która	świadczy	usługi	3	 razy	w	ty-
godniu	 po	 wcześniejszym	 ustaleniu	 terminu	
wizyty.

	 Od	dn.	22.09.2011	 r.	 funkcję	Zastępcy	Dyr.	
ds.	medycznych	sprawuje	lekarz	Dorota	Chro-
nowska,	 która	 wygrała	 wcześniej	 ogłoszony	
konkurs	na	to	stanowisko.

	 Ośrodek	 Zdrowia	 pracuje	 dwuzmiano-
wo	w	godzinach	od	7.30	do	18.00	 i	świadczy	
w	tym	czasie	usługi	w	ramach	POZ	(podstawo-
wej	opieki	zdrowotnej).

	 Rozpoczęto	 starania	 o	 możliwość	 prowa-
dzenia	 bezpłatnych	 badań	 w	 zakresie	 wcze-
snego	wykrywania	chorób	nowotworowych.

	 Działania	 SPZOZ	 skorelowane	 są	 ściśle	
z	możliwościami	 finansowymi	 i	organizacyjny-
mi.	Poczyniono	jednak	szereg	starań	w	kierun-
ku	poprawy	wizerunku	ośrodka	zdrowia,	jako-
ści	świadczonych	usług	i	obsługi	pacjentów.

	 Jednocześnie	otwarci	 jesteśmy	na	zaanga-
żowanie	lekarzy	innych	specjalizacji,	zgodnych	
z	potrzebami	pacjentów	z	terenu	gminy.
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 W dniu 3.XI.2011r. w Szkole Podstawowej w Wilcz-
kowicach dzieci z klasy I uroczyście zostały wpisane 
w poczet uczniów. Odbyło się ich ślubowanie. Na tę 
okoliczność zostali zaproszeni goście: wójt Gminy 
Radoszyce Paweł Binkowski, ks. Piotr Borciuch, oraz 
rodzice pierwszaków.

	 Akademię	poprzedzającą	pasowanie	na	ucznia	przy-
gotowała	wychowawczyni	klasy	I	Elżbieta	Piskulak.	Od-
świętnie	ubrani,	w	 jednakowych	czapkach	grupa	 jede-
nastu	najmłodszych	uczniów,	w	wierszach	i	piosenkach	
przedstawiła	 krótki	 artystyczny	 występ.	 Pasowania	 na	
ucznia	 dokonał	 dyrektor	 szkoły	 Zbigniew	 Kowalczyk.	
Pełnoprawni	już	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	w	Wilcz-
kowicach	dostali	pamiątkowe	dyplomy,	upominki	od	ro-
dziców	i	wójta,	który	życzył	im	wszelkiej	pomyślności	w	
murach	tej	szkoły.

Ślubowanie i otwarcie placu zabaw 
w Wilczkowicach

	 Po	 tym	 wydarzeniu	 społeczność	 szkolna	 udała	 się	
na	 boisko,	 gdzie	 odbyła	 się	 dalsza	 część	 uroczysto-
ści.	 Przed	nowo	urządzonym	placem	zabaw,	 który	był	
współfinansowany	przez	Urząd	Gminy	w	Radoszycach	
oraz		ze	środków	z	programu	„Radosna	Szkoła”,	ks.	Piotr	
Borciuch	odmówił	modlitwę	 	 i	 poświęcił	 poszczególne	
elementy	 służące	 do	 rozrywki	 i	 rozwijania	 sprawności	
fizycznej.	Przecięcia	wstęgi	dokonali	wójt	Paweł	Binkow-
ski,	dyrektor	szkoły	oraz	uczniowie	klasy	pierwszej.	Plac	
zabaw	 jest	na	obecną	chwilę	najciekawszym	 i	najsym-
patyczniejszym	miejscem	w	szkole.	Dzieci,	 począwszy	
od	oddziału	 przedszkolnego	po	uczniów	 kl.	 VI	 bardzo	
chętnie	spędzają	tam	wolne	chwile.	Jesteśmy	wdzięczni	
władzom	gminy	za	wybudowanie	pięknego	placu	zabaw	
dla	naszych	dzieci.	Mamy	nadzieję,	że	bezpiecznie	i	miło	
spędzą	tu	czas	nasi	uczniowie	nie	tylko	w	czasie	pobytu	
w	szkole,	ale	także	po	lekcjach.

Elżbieta Piskulak
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 Dzień Wszystkich Świę-
tych – święto na cześć chrze-
ścijańskich świętych obcho-
dzone 1 listopada. Od 610 
do 731 roku naszej ery świę-
to to obchodzono 1 maja, 
dopiero Papież Grzegorz 
III, w 731 roku, przeniósł to 
święto na 1 listopada. Dzień 
Wszystkich Świętych jest 
często mylony z następnym 
(2 listopada) tzn. z Dniem 
Zadusznym (dzień zmarłych) 
i dlatego w tym dniu przyjęło 
się czczenie zmarłych i cho-
dzenie na groby.

	 Zgodnie	 ze	 zwyczajem	 w	 krajach	 katolic-
kich	 w	 Dniu	 Wszystkich	 Świętych	 odwiedza-
my	 rodzinne	 groby	 czcząc	 zmarłych.	 Jest	 to	
dzień	 zadumy	 związany	 ze	 wspomnieniami	
zmarłych.	 W	 kościele	 prawosławnym	 takim	
dniem	 jest	Niedziela	Wielkanocna.	W	 krajach	

Dzień Wszystkich Świętych

anglosaskich	natomiast	odpowiednikiem	Dnia	
Wszystkich	Świętych	jest	Halloween.	Dzień	ten	
protestanci	w	odróżnieniu	od	katolików	świętu-
ją	na	wesoło.

	 W	 większości	 religii	 ze	 świętem	 zmarłych	
związany	 jest	 ogień,	 jest	
on	 symbolem	 pamięci,	
wdzięczności,	modlitwy.
W	tradycji	pogańskiej	ma	
on	 także	 na	 celu	 oświe-
tlenie	 drogi	 zmarłym,	
spalenie	 grzechów	 i	 od-
pędzenie	demonów.

						W	 Dniu	 Wszystkich	
Świętych	 Radni	 Rady	
Gminy	 Radoszyce	 wraz	
z	 Wójtem	 Pawłem	 Bin-
kowskim	 złożyli	 wiązan-
ki	 kwiatów	 oraz	 zapalili	
znicze	m.in.	 pod	pomni-
kiem	w	parku,	na	grobie	
nieznanego	 żołnierza,	
w	miejscach	pamięci	na-
rodowej.	Tym	sposobem	
uczcili	 pamięć	 o	 pole-
głych	bohaterach.
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 11 listopada – w Compiegne 
(miasto francuskie) podpisano 
zawieszenie broni – kapitulacja 
Niemiec i koniec I wojny świa-
towej.

	 Polska	 odzyskała	 niepodle-
głość	 po	 123	 latach	 zaborów,	
które	trwały	od	1775	aż	do	1918	
roku.	Wtedy	to,	właśnie	11	 listo-
pada,	Rada	Regencyjna	przeka-
zała	władzę	nad	wojskiem	Józe-
fowi	 Piłsudskiemu.	 Piłsudski	 zo-
stał	 Komendantem,	 a	 następnie	
Naczelnikiem	Państwa	powstałej	
II	Rzeczpospolitej.
	 	 Narodowe	 Święto	 Niepod-
ległości	 –	 święto	 narodowe	pol-
skie,	obchodzone	każdego	roku	
11	listopada,	na	pamiątkę	odzyskania	w	1918	roku	
niepodległości	przez	Polskę.
	 Dzień	11	listopada	był	oficjalnym	Świętem	Naro-
dowym	Polski	w	latach	1937-1939.	W	latach	1939-44,	
podczas	 okupacji	 hitlerowskiej	 oraz	 w	 okresie	 od	
1945	do	1989	roku,	w	czasie	rządów	komunistycz-

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

nych,	obchodzenie	świąt	11	listopada	było	zakaza-
ne.	Dopiero	w	roku	1989	ustawą	Sejmu	przywrócono	
obchody	tego	święta.	Od	tego	roku	Święto	Niepod-
ległości	 jest	najważniejszym	świętem	państwowym	
a	dzień	11	listopada	jest	dniem	wolnym	od	pracy.
	 Święto	 obchodzone	 jest	 w	 całym	 kraju,	 a	naj-
ważniejsze	 obchody	 odbywają	 się	 w	 Warszawie	

na	placu	Józefa	Piłsudskiego	pod	
Grobem	Nieznanego	Żołnierza.
					W	 Radoszycach	 obchody	 za-
częły	 się	 uroczystą	 mszą	 świętą,	
którą	 koncelebrował	 proboszcz	
ks.	 Józef	 Tępiński.	 Po	mszy	 zgro-
madzeni	mieszkańcy	 przeszli	 pod	
pomnik	 w	parku.	 W	 hołdzie	 pole-
głym	o	niepodległość	oddano	ho-
nory	 i	złożono	 wiązanki	 kwiatów.	
Wójt	 Paweł	 Binkowski	 wygłosił	
przemówienie	 okolicznościowe,	
a	młodzież	z	Gimnazjum	zaprezen-
towała	 krótki	 tematyczny	 występ	
artystyczny.	
	 Po	zakończeniu	uroczystości	
w	parku	złożono	kwiaty	na	cmenta-
rzu	parafialnym	w	Radoszycach.

Echo Radoszyc
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