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Szanowni Państwo

Minęły już dwa lata od objęcia przeze mnie funkcji Wójta Gminy 
Radoszyce, w związku z czym pragnę podziękować radnym, sołty-
som, jednostkom organizacyjnym i placówkom oświatowym, wszyst-
kim współpracownikom za wkład i zaangażowanie w codzienną 
pracę oraz Mieszkańcom naszej gminy za okazane wsparcie i wy-
rozumiałość. To dzięki konstruktywnym uwagom i sugestiom mogli-
śmy wyjść naprzeciw potrzebom Mieszkańców oraz znaleźć opty-
malne rozwiązania napotykanych problemów.

Pierwsza połowa kadencji 2014-2018 była okresem ciężkiej, ale 
zarazem skutecznej i efektywnej pracy. Pomimo niełatwego startu 
wiele udało się zrobić dla dobra Gminy Radoszyce. Początki były 
trudne. Liczba projektów w związku z planowanymi inwestycjami 
poprzednika była znikoma, napotkaliśmy też ponad 250 nieprawi-
dłowości, które zostały potwierdzone w audycie zewnętrznym. Ów-
czesna sytuacja tym bardziej nas motywowała do działania. To był 
najwyższy czas, aby wprowadzić takie zmiany, które wpływać będą 
na rozwój całej gminy. 

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim 
Mieszkańcom za uczestnictwo w licznych spotkaniach konsultacyj-
nych. Razem mogliśmy osiągnąć to, na co czekali Mieszkańcy przez 
długie lata. Proszę również o wyrozumiałość podczas utrudnień, ja-
kie mogą wyniknąć w trakcie wykonywania prac budowlanych.

 Zapraszam serdecznie Państwa do lektury przedstawiającej efek-
ty działań władz gminnych na przestrzeni dwóch lat.

         Z wyrazami szacunku

	 	 	 	 	 											Michał Pękala
         Wójt Gminy Radoszyce

Setki tysięcy złotych  
dofinansowania  
na gminne drogi
Dzięki dofinansowaniu 

z PROW czyli Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich zrealizo-
wane zostały inwestycje drogowe  
w: Joźwikowie, Łysowie, Filipach, Hu-
cie, Radoszycach, Grodzisku Podlas, 
Grodzisku Dąbkach, Kapałowie Gór-
nym, Mościskach Małych. 

Czytaj na stronie 5

Ośrodek Zdrowia  
do przebudowy
Ostatnie dwa lata obfitowały w 

gminne inwestycje. Kolejne przed 
nami. Złożony ostatnio wniosek 
dotyczący rozbudowania i przebu-
dowania istniejącego budynku Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Radoszycach, przeszedł już ocenę 
formalną. Władze gminy chcą rozwią-
zać problem z brakiem swobodnego 
dostępu mieszkańców gminy do pod-
stawowej opieki zdrowotnej. 

Projekt polega na rozbudowie bu-
dynku Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  o część dwukondygnacyj-
ną z częściowym podpiwniczeniem, 
o prostej formie nawiązującej do 
obiektu istniejącego.

Czytaj na stronie 7

Miliony złotych  
z Unii Europejskiej
Ponad 3,5 miliona złotych na kana-

lizację sanitarną i 550 tysięcy na za-
kup nowego wozu strażackiego wraz 
z wyposażeniem dla OSP Radoszyce 
- to ostatnie umowy w ramach których 
gmina Radoszyce otrzyma pieniądze 
unijne. Podobnych projektów na prze-
strzeni ostatnich dwóch lat było kilka-
dziesiąt. Ile pieniędzy zdobyliśmy i na 
jakie cele?

Czytaj na stronie 11

Doda wystąpiła na festynie 
Radoszyczanie Dzieciom
Tegoroczny festyn „Radoszyczanie 

Dzieciom” okazał się wielkim sukce-
sem. Tłumy do Radoszyc ściągnęła 
królowa polskiej sceny Doda. 

Dzięki niezwykle bogatemu progra-
mowi artystycznemu impreza przycią-
gnęła tłumy widzów m.in. z Kielc, czy 
Tomaszowa Mazowieckiego. 

Czytaj na stronach  22-23

W  N U M E R Z E
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Wiele udało się zrobić
Kadencja 2014-2018 rozpoczęła się 

od sporządzania niezbędnej doku-
mentacji. Było jej naprawdę niewiele, 
dlatego był to czas intensywnej pracy.

Każdy jest świadomy, że aby cokol-
wiek zrobić najpierw musi powstać doku-
mentacja. Gmina przeznaczyła już na to 
setki tysięcy złotych, tak aby w kolejnych 
latach dzięki niej i złożonym wnioskom 
otrzymać dotacje i rozpocząć budowę 
kluczowych inwestycji. Bez tych doku-
mentów nie byłoby możliwości starania 
się o jakiekolwiek dotacje, bez nich nie 
ma też samej budowy. Było też sporo wy-
magających konsultacji z mieszkańcami.

WśRÓD NAJWAżNIEJSZYCh
OPRACOWANYCh DOKUMENTÓW
WYMIENIć MOżNA M.IN.:

- Strategię Rozwoju Gminy Radoszyce 
na lata 2015-2025
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
- Program Rewitalizacji dla Gminy Rado-
szyce
- Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej
- opracowano też dokumentację projek-
towo – kosztorysową Przedszkola Samo-
rządowego 7-mio oddziałowego w Rado-
szycach
- dokumentację projektowo – kosztoryso-
wą budowy budynku OSP Węgrzyn
- dokumentację projektowo – kosztoryso-
wą przebudowy budynku OSP Wilczkowi-
ce
- wielobranżową dokumentację projekto-
wą na budowę stacji uzdatniania wody  
w miejscowości Radoszyce
- dokumentację projektową budowy ma-
gistrali wodociągowej o długości ok 900 
mb wraz z obudową, głowicą, armaturą 
i orurowaniem studni wierconej w miej-
scowości Radoszyce
- dokumentację do budowy pięciu altan 
w Radoszycach, Wilczkowicach, Jakimo-
wicach i Jacentowie
- dokumentację projektowo – kosztoryso-
wą na oświetlenie boiska sportowego przy  
ul. Szkolnej i parkingu przy ul. Kieleckiej

WYKONANO RÓWNIEż SZEREG
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -
BUDOWlANEJ JAK NP:

- dokumentację dobudowy Ośrodka Zdrowia
- dokumentację na zbiornik retencyjny
- dokumentację dotyczącą kanalizacji na 
Plennej
- dokumentację dotyczącą kanalizacji na 
Podlesiu
- dokumentację dotyczącą kanalizacji w Mo-
mocisze
- dokumentację dotyczącą kanalizacji 
w Wilczkowicach
- dokumentację na przydomowe oczysz-
czalnie ścieków
- projekt przebudowy bieżni i boiska piłkar-
skiego treningowego na obiekcie sportowo 
– rekreacyjnym oraz remont podłogi hali 
sportowej w Radoszycach
- dokumentację dotyczącą drogi nr 728.

PONADTO OPRACOWANO 
DOKUMENTACJę PROGRAMU 
FUNKCJONAlNO – UżYTKOWEGO
DlA:

- Domu Kultury
- sali gimnastycznej w Kapałowie
- dokumentację dotyczącą fotowoltaiki 

obiektów.
DOPOSAżENIE ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOlNYCh ORAZ
PlACÓW ZABAW
Dzięki pozyskanym środkom unijnym 

dla projektu „Przygotowanie oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych na terenie Gminy Radoszyce do 
świadczenia wysokiej jakości usług na 
rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” 
doposażone zostały sale przedszkolne 
i place zabaw przy szkołach podstawo-
wych: w Górnikach, Grodzisku, Kłucku, 
Kapałowie oraz w Wilczkowicach. Sale 
wyposażono w meble, urządzenia sani-
tarne, pomoce dydaktyczne, sprzęt ITC 
z oprogramowaniem w formie laptopów, 
programy multimedialne oraz urządzenia 
wielofunkcyjne. Dzięki pieniądzom z fun-
duszy europejskich doposażono wszyst-
kie place zabaw zlokalizowane przy szko-
łach podstawowych na terenie naszej 
gminy. Dofinansowanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego wyno-
siło 432 784,35 zł, czyli 100% wartości 
inwestycji.

Tak zmieniła się sala przedszkolna przy SP w Grodzisku.

Budowa boiska  
w Wilczkowicach
W porozumieniu z Samorządem Województwa świę-

tokrzyskiego zrealizowany został projekt pn. „Budowa 
boiska sportowego w miejscowości Wilczkowice”. 

W ramach tego przedsięwzięcia powstało bo-
isko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem, doposa-
żone w stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, 
kometki oraz bramki do piłki nożnej. Na realizację in-
westycji gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 
161 250,00 zł, przy całkowitej wartości 264 450,00 zł,  
a więc 75% kosztów kwalifikowalnych. Otwarcie boiska w Wilczkowicach.
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Zakup ciągnika
W marcu 2015 roku Gmina 

Radoszyce zakupiła ciągnik 
rolniczy John Deere i beczkę 
asenizacyjną w ramach ope-
racji „Rozbudowa sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej wraz 
z zakupem ciągnika i wozu ase-
nizacyjnego”

Dzięki temu w Wyrębowie wy-
budowano wodociąg na długo-
ści 208 mb, a w Radoszycach 
o długości 200 mb, który łączył 
się z sieciami wodociągowymi 
w Momocisze i Radoszycach 
(ul. Krakowska). Wykonano rów-
nież kanalizację sanitarną na  
ul. Częstochowskiej. Koszt przed-
sięwzięcia 584 800,00 zł, kwota 
dofinansowania 337 860,00 zł, co 
stanowi 75% kosztów kwalifiko-
walnych.

Ciągnik wraz z beczką aseniza-
cyjną jest nowoczesnym, wysokiej 
jakości sprzętem komunalnym, 
służącym m.in. do świadczenia 
usług związanych z odbiorem 
nieczystości płynnych z posesji 
mieszkańców Gminy Radoszyce.

Tak wyglądały prace termomodernizacyjne. 

Ciągnik sprawdza się świetnie.

Green Velo - szlak  
Polski Wschodniej
ścieżka Green Velo w Gminie Radoszyce rozpoczy-

na się od ronda w Sielpi i prowadzi przez miejscowości: 
Plenna, Radoszyce, Mościska Duże i Małe, Grębosze, Wy-
rębów, Łysów, Jarząb, Kłucko, Węgrzyn. 

Powstały także dwa punkty obsługi rowerzystów w Mości-
skach Dużych i Węgrzynie. Długość trasy w naszej gminie 
obejmuje 20 km szlaku Green Velo.

Termomodernizacja 
szkoły w Kłucku

Inwestycja termomodernizacji budynku Szkoły Podsta-
wowej w Kłucku obejmowała docieplenie ścian zewnętrz-
nych, wykonanie obróbek blacharskich, rynien, parape-
tów i innych prac towarzyszących. 

Koszt termomodernizacji to kwota 114 190,40 zł i została 
sfinansowana ze środków gminy. Odcinek ścieżki Green Velo.
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Inwestycje drogowe

Dzięki dofinansowaniu z PROW czy-
li Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
zrealizowane zostały inwestycje drogowe  
w: Joźwikowie, Łysowie, Filipach, hucie, 
Radoszycach, Grodzisku Podlas, Grodzisku 
Dąbkach, Kapałowie Górnym, Mościskach 
Małych. 

Ponadto zmodernizowano drogi w: Kłucku 
(Podgórach), Wisach, Zychach, Wyrębowie, Nale-
wajkowie i wielu innych miejscowościach.  Gmina 
Radoszyce przez ostatnie dwa lata przy współ-
pracy z powiatem sukcesywnie realizuje też za-
planowane inwestycje drogowe, m.in. na odcin-
kach: Radoszyce – Pakuły, Lipa – Jakimowice, 
Radoszyce – Jacentów, Radoszyce – Momocicha, 
Nalewajków – Wyrębów, czy też Kłucko – Pałęgi. 
Dzięki pozyskanym funduszom powstały także 
drogi dojazdowe do pól w Kapałowie, Jakimowi-
cach i Wilczkowicach.  Tylko w ciągu pierwszej 
połowy kadencji wyremontowano ponad 10 km 
dróg gminnym, w tym również polnych oraz prawie 
6 km dróg przy współpracy z powiatem. Znaczna 
ich część została zbudowana wraz z chodnikami, 
co wpłynie pozytywnie na zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców, będących uczestnikami 
ruchu drogowego. Łączny koszt dróg gminnych 
w ciągu 2 lat to kwota  przeszło 1 075 000,00 
zł, z czego gmina otrzymała dofinansowanie ze 
środków zewnętrznych w wysokości przekracza-
jącej 500 000,00 zł. Natomiast łączny koszt dróg 
powiatowych wyniósł ponad 1 400 000,00 zł,  
z czego po stronie powiatu było przeszło 
700 000,00 zł. Warto dodać, że niebawem reali-
zowane będą koleje odcinki dróg powiatowych, jak 
np. ten łączący Radoszyce – Zychy – Jacentów.

Drogi powiatowe Koszt całkowity
Radoszyce-Zychy-Jacentów * 207 600,00
Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice* 71 266,00
Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice 183 320,52
Radoszyce-Jacentów 301 260,04
Kłucko-Pałęgi-Wólka Kłucka 162 325,41
Radoszyce-Pakuły-Nadworów-Sęp 434 717,72
Radoszyce-Momocicha-Wilczkowice-Mnin 121 383,66
Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa 140 912,49
Górniki-Nalewajków-Wyrębów-Kłucko-Straszów-Grzymałków 91 311,31

Drogi powiatowe – koszty inwestycyji przy finansowaniu 50% powiat, 50% gmina

Drogi Gminne Koszt całkowity Dofinansowanie
Kłucko (Podgóry), Wisy, Zychy 184 711,38 0
Jóźwików - Łysów 95 940,00

80 000,00Mościska Małe 40 000,00
Jóźwików-Łysów-Jarząb 127 006,60

301 342,00
Filipy-Łysów 166 429,09
Stanowiska-Huta-Kozów 50 054,85
R-ce-Wisy-Grodzisko 130 095,26
Grodzisko-Podlesie-Lewki 64 742,59

130 430,00
Kapałów Górny 37 383,39
Mościska Małe 32 945,92
Grodzisko-Dąbki 69 911,36
Wyrębów, Wyrębów, Nalewajków 75 783,79 0

Drogi gminne - koszty inwestycji w PlN

Nowa nawierzchnia na ul. Krakowskiej w Radoszycach. Droga w Jacentowie powstała dzięki współpracy z powiatem.

Przebudowa drogi Jóźwików-Łysów kosztowała 95 940 zł. Z nowej drogi cieszą się mieszkańcy miejscowości Filipy.

* Odcinki dróg w trakcie realizacji.
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Zmiana organizacji ruchu
Od dnia 18 lipca bieżącego roku weszła w życie duża zmiana organizacji ruchu w samym  
centrum Radoszyc, w obrębie Rynku i jego okolicy.

W związku z licznymi sugestiami 
mieszkańców sygnalizującym problem 
organizacji ruchu w centrum, gmina 
podjęła  starania, aby wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom i raz na zawsze uregu-
lować kwestię związaną z komunikacją 
w tym miejscu. W związku z tym został 
opracowany projekt stałej organizacji 
ruchu, który pozytywnie zaopiniowały 
wszystkie instytucje, do których mu-
sieliśmy się zwrócić. Zmiany miały na 
celu zwiększenie miejsc parkingowych 
oraz usprawnienie komunikacji drogo-
wej, a tym samym ochronę pieszych 
w miejscach o największym natężeniem 
ruchu.  Ulica Kościelna jest teraz ulicą 
jednokierunkową na odcinku od ul. Kra-
kowskiej do ul. Koneckiej. Na odcinku od 
ul. Krakowskiej do skrętu w ul. 1 Maja 
oraz przy kościele powstały miejsca 
parkingowe również dla niepełnospraw-
nych. Zmiana ta miała na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu oraz ułatwienie 
przejazdu, często zastawioną z obu 
stron samochodami ulicą. W miejscu 
styku ul. Koneckiej i ul. Krakowskiej, 
gdzie oznaczona powierzchnia jest wy-
łączona z ruchu, powstanie wzniesienie 
na kształt wyspy, które stanie się wizy-

tówką gminy. Przy wylocie ul. Koneckiej 
z centrum powstanie duży parking, który 
rozwiąże problem parkowania w cen-
trum. To jednak nie wszystkie zmiany. 

W ścisłym centrum na ul. Rynek zostały 
wyznaczone miejsca dla postoju z miej-
scami dla osób niepełnosprawnych.

Tak wygląda nowa organizacja ruchu w centrum Radoszyc. 

W dniu 21 listopada bieżącego roku Marszałek Adam Jaru-
bas podpisał z Dyrektorem świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Damianem Urbanowskim umowy na pozyska-
nie dotacji na 12 inwestycji. Wśród nich znalazła się również 
inwestycja dotycząca m.in. powiatu koneckiego, a konkretnie 
gruntownej przebudowy drogi wojewódzkiej numer 728 prze-
biegającej przez teren Gminy Radoszyce.

Istniejąca droga jest drogą jednojezdniową, dwupasową, o sze-
rokości ok. 6-6,5 m. Posiada nawierzchnię bitumiczną, która wyka-
zuje szereg spękań. Na terenach zabudowanych w znacznej części 
brakuje też chodników i ścieżek rowerowych. Projekt przewiduje 
natomiast drogę jednojezdniową, dwupasową, o szerokości 7 me-
trów, z opaskami bitumicznymi o szerokości 0,5 m i utwardzonymi 
poboczami o szerokości 1,25 m. Zaś w okolicach skrzyżowań prze-
widziane są trzy pasy ruchu. W samej Gminie Radoszyce inwe-
stycja obejmuje 13 kilometrów trasy przebiegającej od krzyżówek 
z drogą krajową nr 74 przez Plenną, Radoszyce, Radoskę, Kapa-
łów, Mularzów oraz Jóźwików i prowadzić będzie do Łopuszna. 
Jest to ogromna inwestycja, obejmująca kilkanaście miejscowości. 
Gmina Radoszyce wraz z Gminą Łopuszno dopełniły wszelkich 
formalności, zdobyły niezbędną dokumentację, plany i pozwolenia. 
Kosztowało nas to sporo pracy i środków, ale niebawem wszyscy 
zobaczą już pierwsze efekty. Zgodnie z planem prace powinny 
zacząć się na przełomie 2017 i 2018 roku. W samych Radoszy-
cach ma powstać rondo, pobocza, zatoki autobusowe wyposażone 
w wiaty i miejsca postojowe dla samochodów osobowych i cięża-
rowych. Inwestycja ta ma na celu oczywiście poprawę stanu dróg, 
ale przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i jej uczestników.

Wielka inwestycja w Radoszycach Wsparcie dla OSP
Dzięki unijnym środkom zostanie zakupiony nowy 

wóz strażacki.
Gmina Radoszyce otrzymała dofinansowanie z Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Prioryte-
towej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 
4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz 
usuwanie ich skutków”, dzięki któremu będzie zakupiony 
nowy samochód ratowniczo - gaśniczy z wyposażeniem, 
zestawem ratowniczym, pompą szlamową wydajności po-
w.1500l/min oraz zestawem do łączności radiowej. War-
tość projektu 755 389,00 zł, dofinansowanie 550 000,00 zł.

Umowę w Filharmonii świętokrzyskiej podpisali Wójt Michał 
Pękala, Skarbnik Jolanta Fidos i Marszałek Adam Jarubas.
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Ośrodek Zdrowia do przebudowy
Kolejny projekt złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Świętokrzyskiego.

Przedmiotem złożonego projektu, 
który przeszedł pozytywną ocenę for-
malną jest rozbudowa i przebudowa 
istniejącego budynku Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rado-
szycach, celem rozwiązania proble-
mu z brakiem swobodnego dostępu 
mieszkańców gminy do podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

Projekt polega na rozbudowie bu-
dynku Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej  o cześć dwukondygnacyj-
ną z częściowym podpiwniczeniem, 
o prostej formie nawiązującej do obiek-
tu istniejącego. Wartość projektu: 3 441 
406,53 zł, wnioskowane dofinansowanie: 
2 925 195,55 zł. Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Radoszycach od początku 
2016 roku już przeszedł szereg zmian 
organizacyjnych i remontowych. Obec-
nie w przychodni pracuje ośmiu lekarzy, 
w tym: kardiolog, który przyjmuje we 
wtorki w godzinach 15:00-18:00; neuro-
log, z którego usług można skorzystać 
w każdy poniedziałek pomiędzy 16:00, 
a 18:00 oraz alergolog. Pacjenci wyma-
gający rehabilitacji mogą zapisywać się 
na zabiegi świadczone od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 16:00 do 18:00. 
Rejestracja chorych odbywa się od go-
dziny 8:00 również telefonicznie. 

lEPIEJ DlA PACJENTÓW
Reorganizacja w zakresie personelu, 

zatrudnienia wykwalifikowanych lekarzy 
i dogodnej rejestracji pacjentów z pew-
nością przyczyni się do usprawnienia za-
równo pracy całego ośrodka, jak również 
pozwoli na szybszą i sprawniejszą obsłu-

gę chorych. Ponadto w tym celu został 
wdrożony nowy program informatyczny 
obsługi pacjentów, który poza szybko-
ścią obsługi daje możliwość drukowania 
recept, skierowań, pozwala na dostęp do 
wykonanych badań, kart informacyjnych 
z hospitalizacji oraz ułatwia sprawoz-
dawczość do NFZ. Obecnie pracownicy 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Radoszycach tworzą bazy danych pa-
cjentów, dzięki czemu w przyszłości nie 
tylko usprawni się obsługa chorych, ale 
również współpraca z laboratorium ze-
wnętrznym oraz innymi placówkami me-

dycznymi, ułatwiając szybsze przesyłanie 
wyników. Zmieniony został punkt reje-
stracji pacjentów, poczekalnia, korytarz, 
zamontowane zostały poręcze dla osób 
niepełnosprawnych, odbojnice i tablice in-
formacyjne. Dostosowano pomieszczenie 
do archiwum, zmieniono gabinet lekarski, 
wykonany został generalny remont insta-
lacji elektrycznej, ścian i podłóg. Zosta-
ły wykonane także prace na zewnątrz 
budynku, gdzie wyremontowano schody, 
podjazd, zadaszenia, elewacja i pokry-
cie dachowe. Zostały również zmienione 
drzwi wejściowe do przychodni.

Ośrodek Zdrowia przechodzi wiele zmian.

Kolejnym priorytetem dla rozwoju Gminy Radoszyce 
jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Wójt Mi-
chał Pękala  zawnioskował o dofinansowanie, w ramach Osi Prio-
rytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Działania 4.3 
„Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji Radoszyce”, który został pozytywnie zatwierdzony 
i przeszedł do II etapu konkursu. 20 grudnia nastąpiło uroczyste 
podpisanie umowy gwarantującej nam otrzymanie wnioskowa-
nych środków.  Obejmuje on budowę sieci kanalizacji w miejsco-
wościach Kapałów, Mularzów, Radoszyce: ul. Kościuszki, ul. Kra-
kowska, ul. Szkolna, ul. Piotrkowska, ul. Spółdzielcza, ul. Konecka  
i ul. Piaskowa. Całkowita wartość złożonego projektu: 4 700 
733,26 zł, w tym wartość wnioskowanego dofinansowania to  
3 760 586,60 zł.

Kanalizacja  
to priorytet W kwietniu złożono obecnie realizowany wniosek 

o dofinansowanie Opracowania Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Radoszyce, który jest niezbędnym załączni-
kiem do wnioskowania o środki w ramach RPO działania 
6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich oraz 4.4 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

Wartość projektu to 44 585,00 zł, stopień dofinansowania 
ustalono na poziomie 90% kosztów kwalifikowalnych, wartość 
wnioskowanego dofinansowania w ramach Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Technicznej 40 126,50 zł. Program rewitaliza-
cji jest niezbędnym załącznikiem do wnioskowania  w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego, dzięki niemu otrzymaliśmy również dodatkowe 
punkty w ramach działania 7.3. Infrastruktura zdrowotna i spo-
łeczna oraz 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkolenio-
wej.  Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Radoszyce doku-
ment w 90 % zostanie sfinansowany w ramach Europejskiego 
Funduszu Pomocy Technicznej.

Przed rewitalizacją
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Dodatkowe środki 
z ministerstwa
na nową nawierzchnię Gminnej Hali Sportowej  
i przebudowę stadionu sportowego w Radoszycach.

Pozytywnie został rozpatrzony 
wniosek do Ministra Sportu i Turysty-
ki o dofinansowanie przebudowy lub 
remontu obiektu sportowego w ra-
mach Programu Modernizacji Infra-
struktury Sportowej pn. „Przebudowa 
bieżni okrężnej 4-torowej o długości 
400 metrów i boiska piłkarskiego tre-
ningowego na obiekcie sportowo-re-
kreacyjnym oraz remont podłogi hali 
sportowej w Radoszycach”. 

Na terenie gminy znajduje się kilka 
boisk wielofunkcyjnych, stadion sporto-
wy i hala sportowa. Z obiektów tych ko-
rzysta przede wszystkim klub sportowy 
GKS „Partyzant”, Klub Karate i Sportów 
Walki „Tiger”, korzystają także mieszkań-

cy, uczniowie lokalnych szkół uczęsz-
czają tu na zajęcia wychowania fizycz-
nego oraz prowadzone są zajęcia tańca 
akrobatycznego. Należy jednak zauwa-
żyć, że stan techniczny tych obiektów 
wymaga poprawy. Projekt przewiduje 
ponadto wprowadzenie nowych elemen-
tów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.  
Remont podłogi Gminnej Hali Sportowej 
został już zakończony. Ponadto zostanie 
również wykonane oświetlenie boiska, 
planujemy budowę boiska treningowego, 
modernizację bieżni lekkoatletycznej, 
budowę tablicy informacyjnej/wyników 
i masztu flagowego. Wartość projektu  
1 352 242,00 zł, Fundusz Rozwoju Kul-
tury Fizycznej 676 100,00 zł.

W hali sportowej położono nową nawierzchnię. 

Ciekawe zajęcia 
w gimnazjum
Uczniowie radoszyckiego gimnazjum 

będą mogli skorzystać ze specjalnie dla 
nich przygotowanych zajęć. 

Złożony został wniosek o dofinanso-
wanie projektów ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Oś Priorytetowa 8, Rozwój 
edukacji i aktywne społeczeństwo dla 
Poddziałania 8.3.4 Rozwój szkolnictwa 
ponadpodstawowego w budowaniu kom-
petencji kluczowych.  W ramach projek-
tu zaplanowano realizację dodatkowych 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
dla uczniów, doradztwa edukacyjno – 
zawodowego, wsparcia psychologiczno 
– pedagogicznego, doskonalenie umie-
jętności i kompetencji zawodowych na-
uczycieli w zakresie stosowania metod 
oraz form organizacyjnych sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy oraz doposażenie bazy 
dydaktycznej niezbędnej do realizacji 
programów nauczania. Wartość projek-
tu wynosi 169 916,41 zł, a wnioskowana 
kwota dofinansowania to 132 666,33 zł.

Projekty w szkołach
Dodatkowe zajęcia m.in. z matematy-

ki czy języka angielskiego będą realizo-
wane w szkołach podstawowych.

Podstawowym przesłaniem działań 
złożonego projektu jest trwały rozwój 
uczniów objętych projektem, ich kom-
petencji kluczowych w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych  i języka 
angielskiego, m.in.: podniesienie kompe-
tencji zawodowych kadry dydaktycznej, 
wykorzystanie nowoczesnych techno-
logii w procesie kształcenia, pobudza-
nie kreatywności, praca z uczniem wy-
magającym wsparcia, praca z uczniem 
uzdolnionym i zakup niezbędnych pomo-
cy dydaktycznych. To dofinansowanie 
w kwocie 657 505,50 zł, przy całkowitej 
wartości projektu 736 205,50 zł.

Kultura dla  
najmłodszych
Głównym celem projektu jest zwiększenie 

dostępu do kultury dla grupy 40 dzieci w wie-
ku 9 - 12 z Gminy Radoszyce.

Projekt obejmuje 20 godz. warsztatów ta-
necznych (warsztaty są prowadzone przez tre-
nerów, partner w realizacji zadania Kieleckiego 
Teatru Tańca) dla 20 osób, 20 godz. warszta-
tów teatralnych (zajęcia są prowadzone przez 
trenerów aktorów, partnera w realizacji zada-
nia Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach) dla 
40 osób, wyjazdy do Filharmonii w Kielcach, 
Restauracji Różowy Kontrabas, Teatru Dra-
matycznego w Kielcach i Kieleckiego Teatru 
Tańca. Wnioskowana kwota to: 29 036,00 zł, 
wartość projektu 31 786,00 zł. Stadion na lasku przejdzie zmiany w przyszłym roku.
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Aktywni seniorzy
Wsparcie dla mieszkańców powiatu koneckiego w wieku 60+ 
realizowane w Gminie Radoszyce.

Projekt skierowany jest do ak-
tywnych dojrzałych osób, które lu-
bią mieć wpływ na swoje otoczenie 
i wciąż poszukują nowych wyzwań. 

Głównym celem realizacji zadania 
publicznego jest zwiększenie świado-
mości i wzrost aktywności społecznej 
osób starszych w wieku 60+ poprzez 
poszerzenie dostępu do oferty edukacyj-
nej i kulturalnej, poprawę jej jakości ze 
szczególnym uwzględnieniem edukacji 
z zakresu technik informatycznych, pro-
mocji różnych form aktywności, zdrowe-
go stylu życia seniorów. Kwota dofinan-
sowania: 90 050 zł, natomiast wartość 
projektu 102 050 zł.

Seniorzy spotykają się w sali konferencyjnej.

Dużym powodzeniem cieszą się spacery 
nordic walking.

Gmina Radoszyce opracowała 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
(PGN). 

Jest to dokument strategiczny, opisu-
jący kierunki działań, zmierzających do 
osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-
energetycznego tj.
• redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
• zwiększenia udziału energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych, 
• zwiększenia efektywności energetycz-
nej,
• poprawy jakości powietrza, 
• zmiany postaw konsumpcyjnych użyt-
kowników energii.

Posiadanie Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej jest konieczne, aby Gmina 
Radoszyce i podmioty działające na jej 
terenie mogły ubiegać się o dofinan-
sowanie inwestycji przyczyniających 
się do ograniczenia emisji ze środ-

ków krajowych i europejskich, w tym  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020, z Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko oraz 
o finansowanie działań ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zadanie pn. „Opracowaniu Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Radoszyce” zostało dofinansowanie ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach w formie dotacji w kwo-
cie 12 792,00zł (co stanowi 80% kosz-
tów kwalifikowalnych). Całkowity koszt 
zadania wyniósł 15 990,00zł.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - PGN

W sali konferencyjnej rozmawiano  
o niskiej emisji.

Projekt obejmuje zapewnienie 
w okresie 7.2017-6.2019 komplek-
sowych, wysokiej jakości środo-
wiskowych usług społecznych 
skierowanych do 100 osób zagro-
żonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym oraz 70 dzieci i mło-
dzieży – członków ich rodzin. 

Działania realizowane będą po-
przez uruchomienie i funkcjonowa-
nie kompleksowego wsparcia na 
rzecz rodziny. W wyniku realizowa-
nego projektu, wygenerowana bę-
dzie zmiana jakościowa (aktywizacja 
społeczna) u osób zagrożonych ubó-
stwem i wykluczeniem społecznym. 
W wyniku realizacji projektu, utwo-
rzone będą nowe punkty świadcze-
nia usług społecznych w Gminie Ra-
doszyce.

Punkty te będą usytuowane 
w świetlicach wiejskich w Mości-
skach i Jakimowicach, które w wy-
niku realizacji projektu zostaną do-
stosowane do potrzeb mieszkańców 
objętych programem.

Wnioskowana kwota to: 755 
038,00 zł, natomiast całkowita war-
tość projektu 816 538,00 zł.

Akademia 
wsparcia  
edukacyjno- 
wychowawczego 
dla rodzin
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Usunięto tony azbestu
Gmina Radoszyce włączyła się do programu związanego z usuwaniem azbestu.

W bieżącym roku 2016 Gmina 
Radoszyce prowadziła nabór wnio-
sków o przyznanie dofinansowania 
kosztów związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest. 

Działania te miały na celu reali-
zację „Programu usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Radoszyce na 
lata 2011 – 2032” i były zgodne  
z przepisami prawa obowiązującego 
w tym zakresie - ustawa z 19 czerwca 
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 
r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). Wnioski 
złożyli właściciele 27 nieruchomo-
ści (ogólna ilość odpadów zawierają-
cych azbest to 65,470 Mg co stanowi 
5.951,80 m2).

W dniu 08.11.2016 r. Gmina Rado-

szyce zawarła z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach umowę 
o dofinansowanie zadania pn.: „Re-
alizacja gminnego programu usuwa-
nia azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Radoszyce 
w 2016 roku”. Dofinansowanie w formie 
dotacji stanowiącej kwotę 17.549,63 zł,  
co stanowi 85% kosztów kwalifikowa-
nych. Całkowity koszt zadania wynosił 
20.646,62 zł.

W miesiącu listopadzie roku bieżą-
cego od właścicieli nieruchomości z te-
renu Gminy Radoszyce usunięto i zu-
tylizowano w ilości 65,470 Mg, co daje 
5.951,80 m2 wyrobów azbestowych. 
Realizacja „Programu usuwania azbe-
stu i wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Radoszyce na lata 

2011 – 2032” odbywa się cyklicznie. 
Właściciele nieruchomości z terenu 

Gminy Radoszyce, którzy są posiada-
czami wyrobów zawierających azbest, 
aby skorzystać z tej pomocy winni zło-
żyć wniosek w sekretariacie Urzędu 
Gminy w Radoszyce wraz z załącz-
nikami. Wnioski będą rozpatrywane 
i realizowane w kolejności ich wpływu. 
Druk wniosku do pobrania w Urzędzie 
Gminy Radoszyce, ul. Żeromskiego 
28, 26-230 Radoszyce, pokój nr 6 oraz 
na stronie www.radoszyce.pl.

Gmina Radoszyce przeprowadziła również  
szereg mniejszych inwestycji i prac m.in.
• zamontowano bramę segmentową 

z automatyką w remizie OSP w Jakimo-
wicach

• przeprowadzono budowę oświetlenia 
drogowego w miejscowości Radoszyce na  
ul. Krochmalnej oraz dobudowano urzą-
dzenia oświetlenia drogowego w miej-
scowości Radoszyce przy ul. Spółdziel-
czej, w miejscowościach: Filipy, Huta, 
Gruszka-Gać, Gruszka- Klemiesze, 

Kłucko, Pakuły, Plenna, Wilczkowice
• zbudowano kablową sieć oświetle-

nia boiska sportowego w Radoszycach
• w dniu 27.09.2016 r. zostało uchwa-

lone Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy Radoszyce. Prace nad tym 
dokumentem rozpoczęły się w 2008 
r. po podjęciu przez Radę Gminy Ra-
doszyce stosownej uchwały. Jednak-

że Wykonawca, który podpisał umowę 
z Gminą Radoszyce w 2008 r. odstąpił 
od niej w październiku 2011 r. nie prze-
kazując Gminie żadnego opracowania.  
W kwietniu 2013 r. w drodze przetargu 
wyłoniono kolejnego Wykonawcę, który 
po opracowaniu niezbędnych dokumen-
tów, przeprowadzeniu analiz i uzgodnień 
przygotował projekt przedmiotowego do-
kumentu.

W dniu 14 grudnia  odbyło się uro-
czyste przekazanie dokumentacji 
dotyczącej przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 728. 

W spotkaniu uczestniczyli Marsza-
łek Województwa świętokrzyskiego 
Adam Jarubas, Dyrektor Świętokrzy-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Kielcach Damian Urbanowski, Wi-
cemarszałek Województwa Święto-
krzyskiego Jan Maćkowiak oraz Wójt 
Gminy Radoszyce Michał Pękala i Za-
stępca Wójta Gminy Łopuszno Wie-
sław Gałka. Podczas spotkania Pan 
Marszałek zapewniał, iż już w lutym 
zostanie uruchomiony przetarg na po-
wyższe zadanie.

Na zdjęciu kolejno: Damian Urba-
nowski, Wiesław Gałka, Michał Pęka-
la, Adam Jarubas i Jan Maćkowiak

Dokumentacja dotycząca drogi nr 728 przekazana
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Nazwa projektu Kwota dofinansowania w PlN Wartość całkowita w PlN
„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jóźwików, 
Węgrzyn, Filipy, Huta, Wisy” 301 342,00 473 585,80

„Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowościach 
Grodzisko, Kapałów, Mościska Małe, Radoszyce” 130 430,00 204 983,26

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z za-
kupem ciągnika i wozu asenizacyjnego” 337 860,00 584 800,00

„Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia 
wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkol-
nym”

432 784,35 432 785,66

„Budowa boiska sportowego w miejscowości Wilczkowice” 161 250,00 264 450,00
„Rozbudowa  sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglo-
meracji Radoszyce” 3 760 586,60 4 700 733,26

„Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa 
w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce 
poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego z wyposażeniem”

550 000,00 755 389,00

„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Radoszyce” 40 126,50 44 585,00
„Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m 
i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo – 
rekreacyjnym oraz remont podłogi hali sportowej w Rado-
szycach”

676 100,00 1 352 242,00

„Moja szkoła – moją szansą – zajęcia pozalekcyjne z za-
kresu kompetencji kluczowych dla uczniów Gimnazjum Nr 1 
w Radoszycach”

132 666,33 169 916,41

„Kultura dla najmłodszych” 29 036,00 31 786,00
„Aktywny Senior wsparcie dla mieszkańców powiatu konec-
kiego w wieku 60+” 90 050,00 102 050,00

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” 148 591,00 243 690,00
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Radoszyce” 12 792,00 15 990,00

„Programu usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest z terenu Gminy Radoszyce  
w 2016 roku”

17 549,63 20 646,62

RAZEM 6 821 164,41 9 397 633,01

Nazwa projektu Kwota dofinansowania w PlN Wartość całkowita w PlN
„Rozwój zasobów kultury poprzez rozbudowę i dostosowa-
nie do prowadzenia działalności kulturalnej” 2 651 376,00 3 314 220,22

„Nowoczesna Edukacja” 657 505,50 736 205,50
„Akademia wsparcia edukacyjno – wychowawczego – pro-
gram wsparcia rodzin w gminie” 755 038,00 816 538,00

„Poprawa dostępności do podstawowej opieki medycznej 
poprzez rozbudowę budynku Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Radoszycach”

2 925 195,55 3 441 406,53

„Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez 
rozbudowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z za-
kupem wyposażenia”

2 500 000,00 5 006 331,17

„Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez bu-
dowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapa-
łowie”

1 433 840,16 1 911 786,88

RAZEM 10 922 955,21 15 226 488,30

Dofinansowanie Gminy Radoszyce w latach 
2014-2016 – PODPISANE UMOWY

Projekty oczekujące na ocenę
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Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Wójta Michała Pę-
kali oraz wsparciu Fundacji ENKOlPION Instytut Kultury 
Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego, Gmina Radoszy-
ce nawiązała partnerską współpracę kulturalno – gospo-
darczą z miastem Bracław. 

Dnia 11 kwietnia br. Gmina Radoszyce gościła delegację 
przedstawicieli ukraińskiego Bracławia. W spotkaniu uczestni-
czyli m.in. mer miasta Witalij Mazur, prezes Konfederacji Po-
laków Podola Jan Glinczewski, prezes Polsko - Ukraińskiego 
Stowarzyszenia Medycznego im. św. Łukasza - Wadim Lisow,  
Katarzyna Tkaczyk – przedstawiciel fundacji ENKOLPION 
oraz lokalni przedsiębiorcy. To bardzo duże i znaczące dla 
obu regionów przedsięwzięcie zarówno pod względem kultu-
ralnym, jak również edukacyjnym. Pozwoli ono Gminie Rado-
szyce na nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i pozy-
skiwanie potencjalnych inwestorów. W celu zapoznania Gości 
z miejscowym rynkiem gospodarczym reprezentanci Gminy 
Radoszyce – Wójt Michał Pękala wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Marianem Jankowskim oraz Sekretarzem Le-
opoldem Garbaczem oprowadzili ich po terenie Radoszyc. 
Zaangażowanie Gminy Radoszyce we współpracę z Ukrainą 
doprowadzi także do poznania się  i zbliżenia społeczeństw 
obu państw oraz pozwoli na wymianę doświadczeń. Ponadto 
daje szansę uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach 
społeczności lokalnych i regionalnych. Dzięki takiej inicjatywie 
czeka nas współpraca placówek oświatowych, wspólne pro-
jekty, misje gospodarcze, czy wymiana międzynarodowa. Już 
niebawem gminę odwiedzi znany i nagradzany młodzieżowy 
zespół muzyczny z Bracławia – Kwiat Podola.

„Samorządowa” Spółdzielnia So-
cjalna skierowana jest do mieszkań-
ców trzech gmin powiatu koneckiego: 
Radoszyce, Ruda Maleniecka oraz 
Słupia (Konecka). 

Założenie Spółdzielni Socjalnej wyni-
kało w głównej mierze z potrzeby zakty-
wizowania na rynku pracy: bezdomnych, 
długotrwale bezrobotnych oraz osób nie-
pełnosprawnych, którzy podlegają wy-
kluczeniu społecznemu i ze względu na 
sytuację życiową nie są w stanie własny-
mi staraniami zaspokoić swoich podsta-
wowych potrzeb życiowych. To również 
osoby  znajdujące się w sytuacji ubóstwa 
oraz uniemożliwiającej lub ogranicza-
jącej im uczestnictwo w życiu zawodo-
wym, społecznym i rodzinnym. Spółdziel-
nia oprócz działań ukierunkowanych 
na walkę z bezrobociem chce także 
tworzyć miejsca pracy, zapewniające  
w większym stopniu stabilność zawo-
dową. Siedziba Spółdzielni mieści się 
w Komunalnym Zakładzie Gospodar-
czym przy ul. Leśnej 29 w Radoszycach. 
Prezesem Zarządu jest Grzegorz Paku-
ła, reprezentujący Gminę Radoszyce, 
natomiast Wiceprezesami:  Agnieszka 

Kuleta – przedstawicielka Gminy Ruda 
Maleniecka i  Grzegorz Bała – z terenu 
Gminy Słupia. W dniu 31 maja 2016 roku 
„Samorządowa” Spółdzielnia Socjalna 

została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego uzyskując dzięki temu osobo-
wość prawną. Obecnie Spółdzielnia za-
trudniła pierwsze osoby.

I N I C J AT Y W Y12

Współpraca z Ukrainą
Partnerstwo kulturalno-gospodarcze z miastem Bracław  
szansą dla rozwoju Gminy Radoszyce

Mer miasta Bracław Witalij Mazur gościł w gabinecie Wójta Mi-
chała Pękali.

Porozumienie o współpracy w związku z utworzeniem Spółdzielni Socjalnej zosta-
ło podpisane 11 stycznia 2016 roku.

„Samorządowa” Spółdzielnia Socjalna już działa
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Konsultacje trwały od początku 
kwietnia br. do czerwca i zorgani-
zowane były we wszystkich sołec-
twach. Na początku drogi w kierun-
ku zmiany statusu pojawiało się 
wiele pytań i wątpliwości. 

Mieszkańcy obawiali się wzrostu 
podatków, czy utraty przywilejów, jakie 
daje wieś. Jednak miejscowość o licz-
bie mieszkańców nie przekraczającej 5 
tysięcy zachowuje je wszystkie. Zwięk-
sza się jedynie perspektywa możliwości 
korzystania ze środków pomocowych 
Unii Europejskiej przy zachowaniu do-
tychczasowej możliwości aplikowania 
o fundusze z PROW. Ponadto zmiana 
statusu wpłynie na zmianę sytuacji na 
rynku pracy, wzrośnie konkurencyj-
ność regionu oraz pojawi się możliwość 
zwiększenia działań promocyjnych 
gminy na terenie województwa i kraju. 
Z przeprowadzonych konsultacji spo-
łecznych wynika, że mieszkańcy wi-
dzą szanse, jakie stoją przed miejsco-
wością Radoszyce oraz dostrzegają 
korzyści, jakie może przynieść odzy-
skanie praw miejskich. Radoszyce nie 

starają się o nadanie praw miejskich 
lecz o ich odzyskanie oraz powrót do 
tradycji pielęgnowanych przez prawie 
500 lat. Prawa miejskie zostały nadane 
Radoszycom w 1370 roku przez kró-
la Kazimierza Wielkiego, a utraciły je 
w roku 1869, prawdopodobnie za udział 

w powstaniu styczniowym. Teraz Ra-
doszyce mają ogromne szanse, by  je 
odzyskać. Złożony został wniosek do 
Wojewody Świętokrzyskiego, który zo-
stał pozytywnie zaopiniowany, a obec-
nie oczekujemy na ostateczną decyzję 
Ministerstwa.

Coraz bliżej do odzyskania 
praw miejskich dla Radoszyc
Rada Gminy Radoszyce na mocy uchwały postanowiła przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami 
gminy w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Radoszyce statusu miasta.

Podczas spotkań dyskutowano o plusach i minusach odzyskania praw miejskich.

Przystąpienie naszej 
gminy do Regionalnej  
Organizacji Turystycznej
W grudniu 2015 roku Gmina Radoszyce przystąpiła do 

związku stowarzyszeń pod nazwą „Regionalna Organiza-
cja Turystyczna Województwa świętokrzyskiego”. 

Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju i promocja tury-
styki województwa świętokrzyskiego. Regionalna Organizacja 
Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego jest jedną z naj-
większych wśród wszystkich szesnastu w Polsce i realizuje 
najbardziej prestiżowe projekty promocyjne. Projekt pn. „Tra-
sy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Promocja” promujący 
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, biegnący przez 5 wo-
jewództw, w tym Gminę Radoszyce, premiera filmu „Gabriel” 
w Kielcach, Targi AGROTRAVEL – to tylko niektóre działania 
wspomnianej organizacji, która od ponad 10 lat funkcjonuje na 
rzecz turystycznej promocji województwa. Układ urbanistyczny 
miejscowości Radoszyce, zabytki, miejsca pamięci narodowej, 
stanowią bez wątpienia atuty, dzięki którym samorząd rado-
szycki pretenduje do gmin o charakterze turystycznym. Temu 
mianu mają służyć m.in. budowane szlaki rowerowe. Członko-
stwo gminy pozwoli na zbudowanie atrakcyjnego, lokalnego 
produktu turystycznego, co w konsekwencji zwiększy szanse 
na pozyskanie funduszy europejskich na zadania z zakresu 
turystyki.

Powstanie Młodzieżowa 
Rada Gminy Radoszyce
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, 

w tym tworzenie warunków do działania i wdrażania pro-
gramów pobudzania aktywności obywatelskiej stanowi 
zadanie własne gminy. Rada Gminy Radoszyce powołała 
Młodzieżową Radę Gminy i nadała jej Statut. 

Stanowić będzie organ konsultacyjny wobec organów Rady 
Gminy, będąc niezależną politycznie. Ana-
logicznie do składu Rady Gminy, Mło-
dzieżowa Rada Gminy Radoszyce 
liczyć będzie 15 radnych, a ich 
kadencja trwać będzie 2 lata, 
licząc od dnia ślubowania. 
Celem działania Młodzieżowej 
Rady Gminy będzie w szcze-
gólności inicjowanie, wspiera-
nie i koordynowanie działań 
młodzieży w gminie o charak-
terze społecznym, edukacyj-
nym, kulturalnym, sportowym, 
rekreacyjnym i ekologicznym 
oraz zwiększanie partycypacji 
młodzieży w procesach decy-
zyjnych. Już niebawem wy-
bory do Młodzieżowej Rady 
Gminy Radoszyce.

MŁODZIEżOWA 
RADA GMINY
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Akademia Siatkówki  
PGE Skry Bełchatów
Młodzi mieszkańcy Gminy Radoszyce już uczestniczą w treningach. 
Wszystko to w ramach współpracy ze znanym Bełchatowskim Klubem.

W dniu 15 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Rado-
szyce zostało podpisane porozumienie w zakresie orga-
nizacji szkoleń w ramach Akademii Siatkówki PGE Skry 
Bełchatów pomiędzy Gminą Radoszyce reprezentowaną 
przez wójta  Michała Pękalę a Klubem Piłki Siatkowej PGE 
Skra Bełchatów reprezentowanym przez Grzegorza Stawi-
nogę – Wiceprezesa Zarządu. 

Głównym celem Akademii Siatkówki Skry Bełchatów jest 
objęcie szkoleniem dzieci klas IV - VI szkół podstawowych 
na terenie województwa łódzkiego, a także zainteresowanych 
ośrodków spoza województwa. Gmina Radoszyce jako dru-
ga gmina w województwie świętokrzyskim  (gmina Chmielnik 
od roku jest w projekcie) organizuje wspólnie z Klubem Piłki 
Siatkowej PGE Skra Bełchatów treningi w ramach Akademii 
Siatkówki PGE Skry Bełchatów. Udział w projekcie niesie wiele 
korzyści zarówno dla gminy jak i uczniów jej szkół. Daje moż-
liwość nawiązania współpracy z innymi samorządami i szkoła-
mi. Członkostwo w Skrze Bełchatów stwarza szansę uczniom 
szczególnie uzdolnionym na rozwój swoich umiejętności. Dla 
uczestników projektu przewidziany jest tzw. „pakiet korzyści” 
obejmujący kartę członkowską, zniżkę na bilety i gadżety klu-
bowe, możliwość uzyskania bezpłatnych zaproszeń na wybra-
ne mecze oraz spotkania z siatkarzami Skry Bełchatów. Inau-
guracja odbyła się 14 listopada br. w gminnej hali sportowej 
podczas wydarzenia pn. „Sport łączy pokolenia”.

Grzegorz Stawinoga – wiceprezes Zarządu PGE Skry Bełcha-
tów podpisał umowę o współpracy z Wójtem Michałem Pękalą.

Koperty życia zostały rozdane
Od stycznia br. w Gminie Rado-

szyce jako pierwszej w powiecie ko-
neckim ruszyła wielka akcja „Koper-
ty życia”.

Akcją zostały objęte osoby przewle-
kle chore niezależnie od wieku, oso-
by samotnie mieszkające oraz osoby 
powyżej 60 roku życia. Działania te 
zapoczątkował Ratownik Medyczny – 
Marcin Pytlos. Doceniając wagę zagad-
nienia,  decyzję o wprowadzeniu akcji 
w Radoszycach bez wahania podjął 
Wójt Gminy Radoszyce – Michał Pęka-
la. Akcją zostali objęci wszyscy chętni  
mieszkańcy, którzy spełnili powyższe 
kryteria. Każdy otrzymał bezpłatny pa-
kiet, składający się z plastikowej, za-
mykanej na zatrzask i oznakowanej 
specjalną naklejką tzw. „KOPERTY 
ŻYCIA”. W niej znajduje się karta infor-
macyjna z wypisanym imieniem i nazwi-
skiem, numerem PESEL, kontaktem do 
bliskich, których należy poinformować 
w razie interwencji medycznej oraz ta-
belką, w której znajduje się spis chorób, 
przyjmowane leki – ich nazwy i daw-
ki oraz ewentualne uczulenia czy inne 
ważne z medycznego punktu widzenia 

informacje. Jedną kopię karty  miesz-
kańcy powinni mieć zawsze przy sobie, 
druga winna być umieszczona na lodów-
ce, a kolejna na drzwiach wejściowych 
do mieszkania. „KOPERTY ŻYCIA” 
zostały wprowadzone dla bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia mieszkańców 
z myślą o  sytuacjach kryzysowych, 
wymagających szybkiej interwen-
cji ratowników medycznych, podczas 
których jesteśmy zdenerwowani  

i zdezorientowani. W powiecie koneckim 
chęć przystąpienia do akcji deklaruje 
również Gowarczów, Stąporków i Słupia 
Konecka. Pierwsze dziesięć kopert zo-
stało wręczone dnia 29 lutego podczas 
oficjalnej XV Sesji Rady Gminy z rąk 
Wójta Gminy Radoszyce Michała Pęka-
li, pomysłodawcy ratownika medyczne-
go - Marcina Pytlosa, Kierownika PZOZ 
– Haliny Budkowskiej oraz Kierownika 
GOPS – Jolanty Moszczyńskiej.

Pierwsze Koperty życia wręczono podczas sesji Rady Gminy. 
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Pierwszy taki Dzień Kobiet
8 marca w Gminnej Hali Sportowej w Radoszycach odbyła się uroczystość z okazji  
obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet.

To pierwsza taka inicjatywa 
w Gminie Radoszyce i okazała się 
być świetnym pomysłem, czego do-
wodzi wysoka frekwencja, zwłaszcza 
Pań.

Impreza została zorganizowana 
dzięki zaangażowaniu pracowników 
Urzędu Gminy, nauczycieli i uczniów 
Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach. Duże 
wsparcie okazała również Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, która prócz wkładu pracy 
pomogła sfinansować organizowane 
wydarzenie. Spotkanie rozpoczął Wójt 
Gminy Radoszyce – Michał Pękala, 
który powitał gości, a następnie razem 
z Przewodniczącym Rady Gminy – Ma-
rianem Jankowskim i innymi przybyłymi 
mężczyznami odśpiewał „Sto lat” dla 
damskiej publiczności. Konferansjerem 
imprezy był Dyrektor Gimnazjum nr 1 
w Radoszycach – Sławomir Staciwa, 
który nadał kształt występom artystycz-
nym i urozmaicał przedstawienie humo-
rystycznymi anegdotami o Kobietach. 
W komediowy nastrój wprowadził Panie 
spektakl animatora kultury Mariusza 
Słowińskiego pt. „Violetta”, inspirowany 
życiem i twórczością Violetty Villas. Ak-
tor doskonale wcielił się w rolę słynnej 
artystki. Znakomicie przedstawił jej kon-
trowersyjny charakter i styl życia. Dzię-
ki temu potrafił zaciekawić i rozbawić 
zgromadzoną publiczność. Na scenie 
towarzyszyli mu artyści Studia Piosen-
ki Domu Kultury w Końskich - Paulina 
Tarasińska, Kamila Musiał oraz inspek-
tor teatralny -  Aleksander Kopański. 
Występ urozmaicony był przepięknymi 
wykonaniami znanych utworów polskiej 
artystki estradowej Violetty Villas przez 
młode wokalistki. 

WSPANIAŁA AlDONA 
JANKOWSKA
Gwiazdą wieczoru była znakomita 

aktorka filmowa, teatralna, świetna pa-
rodystka i artystka kabaretowa – Aldona 
Jankowska z asystą managera Henryka 
Pasiuta. Show zostało przygotowane 
specjalnie z myślą o Kobietach, które 
obchodziły w tym dniu swoje święto. 
Występ porwał do zabawy wszystkich 
zgromadzonych gości. Artystka zapre-
zentowała nie tylko swój wielki talent 
aktorski, ale również wokalny. Wcieli-
ła się między innymi w rolę kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego, humorystycz-
nie opowiadała historie swojego życia 
oraz w formie parodii wypowiadała się 
o mężczyznach. Artystka szybko zła-
pała kontakt z publicznością. Widownia 
chętnie brała udział w prowadzonym 
show. Dodatkową atrakcją wieczoru 

były stoiska z kosmety-
kami i oryginalną odzieżą 
damską, które również 
cieszyły się dużym zainte-
resowaniem wśród Kobiet. 
Wszystkie Panie mogły 
również zasięgnąć szer-
szych informacji dotyczą-
cych uzależnień oraz prze-
mocy w rodzinie w punkcie 
Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych. Po występach 
artystycznych przybyli go-
ście mieli okazję zrobienia 
pamiątkowych zdjęć z ar-
tystami oraz otrzymania 
autografów z dedykacją 
aktorów. Dopełnieniem 
uroczystości był słodki po-
częstunek dla wszystkich 
Pań, przygotowany przez 
Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alko-
holowych. 

Inicjatywa okazała się 
strzałem w dziesiątkę! 
Dzięki występom teatral-
nym oraz pozostałym 
atrakcjom dzień 8 marca 
stał się dla mieszkanek 
Gminy Radoszyce dniem 
bardziej ciekawym, rado-
snym, spędzonym w gro-
nie utalentowanych arty-
stów.

Mariusz Słowiński w roli Violetty pokazał klasę.

Jedno z wielu wcieleń utalentowanej Aldony Jan-
kowskiej.
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Dzień Dziecka  
ze sportowym akcentem
Na gminnym stadionie w Radoszycach mieszkańcy świętowali Dzień Dziecka.

Na dzieci i rodziców czekała dobra 
zabawa, sportowa rywalizacja oraz 
moc atrakcji.  

Niedzielny poranek przywitał nas 
bezchmurnym i słonecznym niebem 
co było zapowiedzią udanej impre-
zy. Tuż przed oficjalnym rozpoczę-
ciem  na teren stadionu zaczęły na-
pływać całe rodziny wraz ze swoimi 
pociechami.  Na pierwszy ogień 
poszły zmagania sportowe – bie-
gi. Konkurencja podzielona była na 
różne kategorie wiekowe, zarówno 
od najmłodszych dzieci ze szkół 
podstawowych, po młodzież z gim-
nazjum, ale również osoby dorosłe. 
Wszyscy uczestnicy biegu otrzy-
mali pamiątkowe medale i słody-
cze, a dla pierwszych trzech osób 
na mecie w każdej kategorii przy-
znawany był puchar. Następnie po 
skończonych biegach przyszedł 
czas na kolejne konkursy i zabawy. 
W emocjonujących konkurencjach 
takich jak: kręgle, strzały do bram-
ki, biegi w workach, rzuty do kosza 
oraz rzuty do celu nie brakowało 
chętnych, nie tylko ze względu na 
świetną zabawę i możliwość rywa-
lizacji z rówieśnikami, ale również 
atrakcyjne nagrody dla najlepszych. 
Ale to jeszcze nie był koniec, na 
najmłodszych czekał wspaniały 
występ animatorów gier i zabaw, 
w którym brały czynny udział dzieci 
wraz z rodzicami. Uczestnicy obda-
rowani zostali słodyczami i licznymi 
upominkami. Wszyscy uczestnicy 
mogli również skorzystać z pozo-
stałych darmowych atrakcji: dmu-
chanych zamków, smakołyków 
w postaci popcornu, waty cukro-
wej i lodów. Nagrody, upominki 
oraz darmowe atrakcje były moż-
liwe dzięki pozyskanym środkom 
z Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Medale, 
puchary i nagrody dla najlepszych 
wręczał Wójt Gminy wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy. Dzię-
kujemy bardzo wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie 
i organizację Dnia Dziecka oraz za 
liczne przybycie mieszkańców i za-
praszamy już w czerwcu na kolejne 
święto.

Wielkim powodzeniem cieszyły się animacje dla najmłodszych.

Dla wszystkich przygotowano medale i słodkie upominki.

Do wspólnej zabawy zachęcała zebra.
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Za nami czwarte obchody Dekanalnych Dni Młodzieży  
w Węgrzynie. W tym roku impreza ta miała szczególny wy-
dźwięk, gdyż w lipcu br. w naszym kraju odbyły się światowe 
Dni Młodzieży. 

Przed oficjalnym rozpoczęciem mogliśmy śledzić sportowe 
zmagania młodzieży w piłce nożnej. Do turnieju zgłosiło się sie-
dem drużyn: Gimnazjum II z Radoszyc, Mowinki Jóźwików, Rudy 
Malenieckiej, Węgrzyna, Lipy, Gimnazjum I z Radoszyc  i Wilcz-
kowic. Na najwyższym podium stanęła ekipa z Wilczkowic, tuż za 
nią uplasowały się drużyny z Gimnazjum I oraz Lipy. Na wyróż-
nienie zasługuje występ drużyny dziewcząt Mowianki Jóźwików, 
które nie bały się stanąć do walki z chłopcami. Tuż po przywitaniu 
wszystkich gości przez Wójta Gminy Radoszyce Michała Pękalę 
i księdza Proboszcza Parafii w Węgrzynie Wojciecha Dobczyń-
skiego, wystąpił zespół El of B, który rozgrzał i pobudził zgroma-
dzoną publiczność do zabawy. 

BURZlIWE NARADY
Następnie przyszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich 

smakoszy. Wszyscy mieszkańcy mogli spróbować przygotowanych 
potraw na stoiskach sołeckich  z poszczególnych miejscowości: 
Górniki, Grębosze, Kaliga, Mularzow, Nalewajkow,Węgrzyn i Wy-
rębów. Wszystkie smakołyki kosztowała również 5 osobowa komi-
sja oceniająca potrawy w konkursie, która po burzliwej naradzie 
wyłoniła zwycięzców. Pierwsze miejsce ex aequo zajęły stoiska 
z sołectw Górniki i Wyrębów, które otrzymały nagrody. Również 
na stoisku Gminy Radoszyce można było skosztować przygoto-
wany pyszny bigos, natomiast na stoisku zorganizowanym przez 
Koło Żywego Różańca można było spróbować różnych słodkości 
oraz złożyć datek w intencji modlitewnej. W międzyczasie wystąpi-
ła Magdalena Czułkowska wychowanka Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Jóźwikowie, która zachwyciła wszystkich swo-
im wspaniałym głosem, natomiast pozostałe wychowanki uczyły 
zainteresowanych udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie 
imprezy wystąpił zespół muzyki sakralnej Lumen, który uczestni-
czył również w Mszy Świętej. Szczególnym gościem na mszy był 
ksiądz Biskup Piotr Turzyński Biskup diecezji Radomskiej, który 
współuczestniczył w prowadzeniu mszy wraz z proboszczem. Po 
mszy Wójt Gminy Radoszyce wraz z proboszczem z Węgrzyna ser-
decznie podziękował wszystkim osobom odpowiedzialnym za orga-
nizację tak wspaniałego dnia oraz wszystkim osobom przybyłym,  
a także za zgromadzone datki dla osób, które będą uczestniczyć 
w Światowych Dniach Młodzieży.

Dzień Młodzieży w Węgrzynie

W dniu 18 czerwca br. w Gminnej hali Sportowej w Ra-
doszycach odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Tanecz-
ne o Grand Prix im. Marianny Kiszkurno pod patronatem 
honorowym Wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojty-
szek oraz Wójta Gminy Radoszyce Michała Pękali. 

Organizatorem imprezy było Studio Tańca i Akrobatyki „Trz-
pioty” z Kielc oraz Koło Artystyczne „Pod 10-tką” przy współ-
pracy Urzędu Gminy w Radoszycach. 

W turnieju udział wzięło ponad 700 tancerzy z całej Pol-
ski, reprezentując swoje umiejętności solo, w duetach i forma-
cjach. Mieliśmy okazję oglądać artystów aż w 25 kategoriach 
tanecznych oraz podziwiać ich niezwykle oryginalne stroje. 
Nagrodę główną Grand Prix – kryształową statuetkę oraz bon 
o wartości 1000zł otrzymała Formacja „D WAY OF LIFE” z Ty-
chów, natomiast Puchar Wójta Gminy Radoszyce Michała Pę-
kali i Puchar Choreografa Adrianny Piechoczek zdobył zespół 
„FENIKS” z Krakowa. Swoim wykonaniem zachwyciły zespoły: 
„Uśmiech”  Rzeszów, „Progres” Ostrowiec Świętokrzyski, „Al-
chemia” Grójec, „Igrek” Radom, „Aerobik” Piotrków Trybunal-
ski, „Kobos Dance” Tomaszów Mazowiecki, „Zamkowe Duszki” 
Chęciny, Tokarnia, „Twister” Kielce, ‘Zgag” Kielce, „Trzpioty” 
Kielce, „Trzpioty” Drzewica, „Trzpioty” Radoszyce zdobywając 
złote puchary. Jednak doceniając wkład i pracę wszystkich 
uczestników każdy z nich otrzymał pamiątkowy medal, a dla 
najsympatyczniejszych i najzdolniejszych tancerzy zostały 
przewidziane nagrody rzeczowe. Dzięki zaangażowaniu orga-
nizatorów oraz wsparcia sponsorów  mieszkańcy mieli okazję 
podziwiać niezwykle utalentowanych artystów z całego kra-
ju. Miejmy nadzieję, że taka inicjatywa będzie miała miejsce 
w naszej gminie jeszcze nie jeden raz.

Uroczystości zakończyła msza święta.

II Ogólnopolskie Spotkanie Taneczne

Układy choreograficzne były imponujące.

To była pierwsza taka impreza w naszej gminie.
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Obchody rocznicowe  
w Zychach
Za nami kolejna rocznica upamiętniająca pobyt mjr 

henryka Dobrzańskiego „hubala” we wsi Zychy oraz re-
presjonowanych mieszkańców udzielających hubalczy-
kom pomocy.

 Uroczystość poprowadził Sekretarz Gminy Radoszyce Le-
opold Garbacz, który na wstępie zaznaczył z jak ważnego po-
wodu się tu zgromadziliśmy. Następnie zabrał głos Wójt Gminy 
Michał Pękala, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych 
mieszkańców oraz gości m.in. płk Wiesława Margasa – wnuka 
leśniczego Jana Barana, u którego stacjonował Hubal, rodziny 
mieszkańców Zych, którzy udzielali Hubalczykom pomocy jak 
również Agatę Wojtyszek  Wojewodę Świętokrzyską, Wiesława 
Basiaka przedstawiciela Starosty Koneckiego, Małgorzatę Po-
tocką odtwórczynię roli Tereski w filmie „Hubal”, Ryszarda Filip-
skiego odtwórcę głównej roli wraz z małżonką Ludmiłą Ogińską 
poetką, płk. Mariana Zacha Prezesa środowiska Hubalczyków, 
Marcina Szymańskiego Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa 
Fortyfikacyjnego Linii Pilicy, przedstawicieli Związków Kom-
batanckich, przedstawiciela  Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Kielcach, Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, Konecką Grupę 
Militarną, Kompanię Drużyn Strzeleckich z Końskich, Mariana 
Jankowskiego Przewodniczącego Rady Gminy w Radoszycach 
oraz poczty sztandarowe, zuchów, harcerzy, strażaków, dyrek-
torów placówek oświatowych, radnych, sołtysów, kierowników 
jednostek, pracowników, nauczycieli, uczniów i przedstawicieli 
mediów oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym 
przypomniał  wydarzenia jakie miały miejsce w październiku 
1939 roku na tym terenie. Podziękował także płk. Wiesławowi 
Margasowi za wspaniałą inicjatywę i zaangażowanie w budowę 
pomnika, upamiętniającego tamte dni. Zabierając głos płk Mar-
gas wspomniał o bohaterskich czynach mjr „Hubala”  i pomocy 
mieszkańców Zych partyzantom, także późniejszych strasz-
nych represjach jakie ich za tę pomoc spotkały. Następnie głos 
zabrała Agata Wojtyszek, która m.in. pochwaliła organizatorów 
za wspaniałą organizację i oprawę uroczystości oraz za liczny 
udział mieszkańców, młodzieży, delegacji kombatanckich, or-
ganizacji politycznych i społecznych, ale także mówiła o waż-
nej roli wydarzeń w naszym regionie, które miały wpływ nie 
tylko na losy mieszkańców tych terenów ale i całej Polski. 

O PRACY NAD FIlMEM
Po licznych i podniosłych wystąpieniach przyszedł czas na 

wypowiedzi głównych aktorów filmu „Hubal”, którzy ze wzru-
szeniem przypominali czas realizacji filmu, jakim zaszczytem 
było dla nich odgrywanie roli mjr Henryka Dobrzańskiego 
i Tereski oraz jak dużą rolę w ich życiu odegrał ten czas. Po 
godzinie 11 odbyło się wręczenie pamiątkowych medali dla 
wszystkich uczestników biegu „Śladem mjr Hubala” oraz pu-
charów i nagród ufundowanych przez Wójta Gminy Radoszyce, 
Pana Roberta Plecha oraz IPN dla pierwszych trzech uczest-
ników w kategorii żeńskiej i męskiej. Pierwsze miejsce w ka-
tegorii żeńskiej zdobyła Justyna Piec, a tuż za nią uplasowały 
się Emilia Mańko i Agnieszka Jedlińska, a w kategorii męskiej 
zwyciężył Krzysztof Mijas, a tuż za nim dotarli do mety Michał 
Kołomański i Michał Michalski. Wręczono również nagrody dla 
gimnazjalistów, którzy brali udział w konkursie wiedzy o mjr 
„Hubalu” oraz uczestnikom konkursu zorganizowanego przez 
Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. por. Stanisława Grabdy 
ps. Bem. Następnie odbyła się prelekcja dr. Tomasza Domań-
skiego delegata IPN, a na zakończenie uroczystości widowi-
skowa rekonstrukcja wydarzeń z tamtego burzliwego okresu 
oraz zostały złożone wieńce pod pomnikiem przez liczne dele-
gacje. Podsumowaniem uroczystości była projekcja w sali kon-

ferencyjnej urzędu gminy filmu „Hubal”, poprzedzona krótkimi 
wystąpieniami Pani Małgorzaty Potockiej i Ryszarda Filipskie-
go.Serdeczne podziękowania kierujemy do Koneckiej Grupy 
Militarnej – Stowarzyszenia im. majora Henryka Dobrzańskiego 
„Hubala”, która uświetniła uroczystość poprzez pełnienie war-
ty honorowej, Pawła Wydry, Łukasza Wydry, Pawła Pałgana, 
Marty Petelickiej i Katarzyny Łabuz z Grupy Rekonstrukcji Hi-
storycznej im. por. Stanisława Grabdy ps. Bem za organizacje 
biegu „Śladem mjr Hubala” oraz za przygotowaną część arty-
styczną, jak również dla strażaków z OSP Wilczkowice i OSP 
Węgrzyn za pomoc przy zabezpieczeniu biegu.

Małgorzata Potocka i Ryszard Filipski, odtwórcy głównych 
ról w filmie „hubal” w drodze pod pomnik.

Wśród wielu gości do Zychów przyjechała Agata Wojtyszek, 
wojewoda świętokrzyski. 

Program artystyczny Grupy Rekonstrukcji historycznej imie-
nia por. Stanisława Grabdy ps. Bem. 
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listopadowa impreza pod nazwą „Sport łączy pokole-
nia” była świętem zarówno dla najmłodszych uczestników 
ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjum jak rów-
nież seniorów oraz licznie zgromadzonych gości i miesz-
kańców z Gminy Radoszyce i okolic. 

Wstępem i początkiem uroczystości był niesamowity wy-
stęp utalentowanej Anny Wieleńskiej, która jest uczennicą 
Szkoły Muzycznej imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach, 
w klasie skrzypiec. Mimo młodego wieku wokalistka i skrzy-
paczka może pochwalić się wieloma sukcesami w wysokiej 
rangi konkursach skrzypcowych i wokalnych. Po jej wspania-
łym występie na scenę wkroczył Wójt Gminy Radoszyce Mi-
chał Pękala, który serdecznie powitał przybyłych mieszkańców 
i gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Głos tak-
że zabrali doradca Wojewody Marcin Piętak, Członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska i przedsta-
wicielka Skry Bełchatów Natalia Pizło. W swoich wystąpie-
niach podkreślali widoczne postępy w rozwoju infrastruktury 
sportowej oraz licznych inicjatyw w sferze sportowej  i kultural-
nej. Następnie przyszedł czas na uroczyste przecięcie wstęgi 
i oddanie nowej płyty zmodernizowanej gminnej hali sportowej, 
po czym odbyły się gry i zabawy sportowe wraz z wręczeniem 
pamiątkowych medali oraz słodkości dla wszystkich uczest-
ników ufundowanych przez Wójta Gminy Radoszyce Michała 
Pękalę. Na zakończenie części sportowej odbyła się wycze-
kiwana przez wszystkich uroczysta prezentacja zawodników 
Radoszyckiej Akademii Skry Bełchatów. W  inauguracji poza 
wspomnianą  Natalią Pizło wzięła, również udział inna przed-
stawicielka klubu Skry Bełchatów Aleksandra Pizon. 

OlIMPIJSKA OPRAWA
Niesamowita oprawa części sportowej przygotowana przez 

Dyrekcję i uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Anto-
niego Hedy-Szarego w Radoszycach zrobiła ogromne wraże-
nie na wszystkich zgromadzonych. W dalszej części imprezy 
przyszedł czas na naszych zasłużonych seniorów oraz ko-
lejne występy znakomitej Ani Wieleńskiej. Po tak wzruszają-
cych i pięknych chwilach odbyło się uroczyste uhonorowanie 
trzech najbardziej zasłużonych seniorów statuetką „Super 
Senior”. Wyróżnionymi osobami zostali Teresa Grabowska za 
pracę społeczną na rzecz integracji społecznej i aktywizacji 
seniorów, Piotr Szustak za wieloletnią pracę na rzecz lokal-
nej i gminnej społeczności i Henryk Cieślak za aktywny udział 
w życiu społecznym i samorządowym Gminy Radoszyce. 
W międzyczasie pogadankę na temat bezpieczeństwa wygłosił 
młodszy aspirant Piotr Wasiński, a ratownik medyczny Marcin 
Pytlos zapoznał zgromadzonych z zasadami udzielania  pierw-
szej pomocy. Następnie odbyła się część artystyczna, która 

została przygotowana pod okiem opiekunów, w której wzięli 
udział uczniowie z Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 
w Radoszycach, Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach i Szko-
ły Podstawowej w Kapałowie. W przerwach między występami 
uczniów ze szkół swój niesamowity talent wokalny zaprezen-
towała lokalna gwiazda Pani Bożena Zielińska. Pod koniec 
uroczystości nasi kochani seniorzy dali popis swoim występem 
w chórze oraz przygotowaną choreografią taneczną. Na za-
kończenie wszyscy goście udali się na przygotowany poczę-
stunek  ufundowany przez Wójta Gminy Radoszyce.

Sport łączy pokolenia

Przecięcia wstęgi na nowej nawierzchni w hali sportowej do-
konali Wójt Michał Pękala, Przewodniczący Rady Gminy Ma-
rian Jankowski oraz goście: Członek Zarządu Województwa 
świętokrzyskiego Agata Binkowska i Marcin Piętak, przed-
stawiciel wojewody świętokrzyskiego.

W zawodach wystąpili uczniowie młodszych klas radoszyc-
kiej podstawówki.

14 października w Szkole Podsta-
wowej  im. gen. bryg. Antoniego he-
dy-Szarego w Radoszycach odbył się 
Dzień  Edukacji Narodowej. Dyrekto-
rzy i nauczyciele wszystkich placó-
wek oświatowych z Gminy Radoszy-
ce zgromadzili się by świętować ten 
szczególny i ważny dla nich dzień. 

Na wstępie wszystkich zgromadzo-
nych gości powitali Dyrektorka Szkoły 
Podstawowej  w Radoszycach Anna Wą-
sik oraz Wójt Gminy Radoszyce Michał 
Pękala. Następnie Wójt Michał Pękala 
wraz z towarzyszącymi mu uczniami 

szkoły wręczył nagrody oraz pamiątko-
we dyplomy zasłużonym Dyrektorom 
placówek oświatowych oraz szczegól-
nie wyróżniającym się swoją pracą na-
uczycielom. Podczas przerw między 
wręczaniem nagród dużą niespodzianką 
okazał się występ znanego i lubiane-
go w naszym regionie zespołu EL of B. 
Po emocjonującym koncercie przyszedł 
czas na przedstawienie zorganizowane 
przez uczniów ukazujące w humory-
styczny sposób jak odróżnić nauczyciela 
od ucznia. Wszyscy zgromadzeni goście 
świetnie się bawili tańcząc i śpiewając 

wraz  z zespołem, a śmiechom po przed-
stawieniu nie było końca. Zwieńczeniem 
tego dnia był pokaz mody nauczycieli, 
na którym zaprezentowano ubiór m.in. 
historyka, informatyka, polonistki i ma-
tematyka. Na zakończenie uroczystości 
wszystkim zgromadzonym gościom Wójt 
Gminy Radoszyce Michał Pękala oraz 
Przewodniczący Rady Marian Jankowski 
serdecznie podziękowali za przybycie 
i życzyli kolejnych sukcesów zarówno 
w pracy zawodowej jak też życiu rodzin-
nym. Następnie wszyscy udali się na 
przygotowany poczęstunek.

Dzień Edukacji Narodowej 2016
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Pisarze Barbara Wachowicz, Grze-
gorz Kasdepke, Pelagia Borowska to 
tylko kilka z wielu osób, które gościły 
w Radoszycach w ramach spotkań au-
torskich.

 26 lutego odbyło się spotkanie z Pa-
nią Pelagią Borowską w Gminnej Biblio-
tece Publicznej, aby rozmawiać o jej 
nowej powieści „Źródło Biruty”, opowia-
dającej o dalszych losach przesympa-
tycznej bohaterki „Trzynastego Księżyca” 
i magicznej mocy kieleckiego źródełka. 
Pani Pelagia obiecała, że zaspokoi cie-
kawość  czytelników  i powstanie trzecia 
część przygód głównej bohaterki. 

Warsztaty i opowieści
Zainteresowani mogli spotkać się ze 

Zbigniewem Masternakiem, który gościł  
w bibliotece. Z grupą  gimnazjalistów 
przeprowadził warsztaty dotyczące pi-
sania scenariuszy filmowych. Nie lada 
wyzwaniem było napisanie scenariusza 
z akcją dziejącą się w Radoszycach. 
Podczas 40 minutowej pracy nad tekstem 
gimnazjaliści stworzyli niesamowicie cie-
kawe historie kryminalne, science- fiction, 

romantyczne i dramatyczne. W Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Radoszycach 
gościła również Agnieszka Tyszka. Na 
spotkanie przyszły dzieci ze szkół pod-
stawowych i gimnazjum wraz z nauczy-
cielami. Dzieci zaciekawione warsztatem 
pisarskim mogły zapytać o szczegóły 
powstawania książek oraz podzielić się 
wrażeniami po lekturze jej książek. 

Kobiety świata – to hasło przewodnie 
spotkania z Marzeną Kądzielą,  reporter-
ką i podróżniczką, które odbyło się w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Rado-
szycach. USA, Meksyk, Iran, Indie, Ara-
bia Saudyjska to tylko niektóre kraje, 
o których opowiadała.  

W ramach Dyskusyjnych Klubów 
Książki w Gminnej Bibliotece Publicznej 
gościła pisarka Grażyna Jeromin-Gałusz-
ka, autorka wielu poczytnych książek. Do 
najbardziej znanych można zaliczyć „Zło-
te nietoperze”, „Kobiety z Czerwonych 
Bagien”, „Nie zapomnij mnie”, „Złoty sen”, 
„Magnolia czy Długie lato w Magnolii”. 

Do Radoszyc zawitał znany pisarz 
Grzegorz Kasdepke. Jest on autorem ok. 

50 książek dla dzieci i młodzieży. Spotka-
nie, w którym uczestniczyła ponad setka 
uczniów ze szkół podstawowych i gimna-
zjum z terenu naszej gminy, a także na-
uczyciele i rodzice. Autor chętnie prezen-
tował swoje książki, czytał ich fragmenty, 
miał wspaniały kontakt z dziećmi. W dru-
giej części spotkania dzieci mogły zaba-
wić się w dziennikarzy przeprowadzając 
wywiad z pisarzem. 

O WIElKICh POlAKACh
Bardzo ciekawe okazało się wyjąt-

kowe spotkanie, którego gościem była 
znana pisarka, historyk literatury, świetny 
fotografik, scenarzystka, autorka książek, 
wystaw, spektakli, programów telewizyj-
nych i radiowych poświęconych wielkim 
Polakom Barbara Wachowicz. Spotkanie 
upłynęło w miłej, pełnej ciekawych opo-
wieści i gawęd autorki atmosferze. Warto 
wspomnieć, że Barbara Wachowicz ma 
swoje rodzinne korzenie na ziemi rado-
szyckiej skąd pochodzą jej pradziadko-
wie, dlatego z sentymentem opowiadała 
o wybitnych Polakach i ich związkach 
z ziemią jej przodków.

Mnóstwo ciekawych spotkań
Agnieszka Tyszka spotkała się z czytelnikami w bibliotece. Pelegia Borowska z naszej gminy.

Spotkanie z Barbarą Wachowicz przyciągnęło mnóstwo osób.



Echo Radoszyc • nr 1/2016 • GRUDZIEŃ 2016 W Y D A R Z E N I A  K U lT U R A l N E 21

Podwieczorek jesienny 
przy mikrofonie
W dniu 18 listopada br. w Szkole 

Podstawowej w Kapałowie odbyło się 
spotkanie pod nazwą „Podwieczorek 
jesienny przy mikrofonie”. 

Specjalnie na tą okazję uczniowie 
szkół podstawowych: w Kłucku, Górni-
kach i Kapałowie pod okiem nauczycieli 
przygotowali część artystyczną. Można 
było podziwiać inscenizacje znanych 
polskich bajek i baśni, liczne wystę-
py wokalne, instrumentalne, taneczne, 
akrobatyczne i inne. Były pokazy solo-
we, jak również zespołowe. Odbyła się 
także I edycja „Kapałów Talent Show”, 
podczas której pociechy zaprezento-
wały swoje największe talenty. Gośćmi 
popołudniowego wydarzenia był Wójt 
Gminy Michał Pękala, Dyrektorzy szkół 
z terenu Gminy Radoszyce oraz przed-
szkola, nauczyciele, rodzice i oczywi-
ście nasi milusińscy. Owacjom nie było 
końca! Każdy występ był dopracowany 
w 100%, o czym świadczyła reakcja 
widowni. Po niezwykle ciekawych wy-
stępach przyszedł czas na pamiątkowe 
zdjęcia i upominki. Na koniec wszyscy 
zgromadzeni udali się na słodki poczę-
stunek. Była świetna zabawa!

W Szkole Podstawowej w Wilcz-
kowicach odbyła się impreza   
„W krainie bajek, baśni i legend”. 
Gościnnie w wydarzeniu wzięli 
udział uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej  im. gen. bryg. Antoniego he-
dy-Szarego w Radoszycach i Szkoły 
Podstawowej w Grodzisku. 

Wśród zaproszonych gości był 
Wójt Gminy Radoszyce Michał Pęka-
la, Dyrektorzy wszystkich placówek 
oświatowych, nauczyciele oraz rodzice 
i dziadkowie dzieci. Impreza rozpoczę-
ła się od krótkich wystąpień Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach 
i Wójta Gminy Radoszyce, którzy powi-
tali wszystkich zgromadzonych i życzy-
li mile spędzonych chwil podczas tej 
niesamowitej podróży w świat bajek, 
baśni i legend. Następnie przyszedł 
czas na część artystyczną   w wy-
konaniu uczniów. Dzieci ze Szkoły 
Podstawowej z Radoszyc i Grodziska 
w swoich przedstawieniach przeniosły 
nas w piękny i kolorowy świat różnych 
baśni, natomiast uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Wilczkowicach przed-
stawili historię „Kopciuszka” w bardziej 

humorystycznej odsłonie. Wystąpienia 
zrobiły ogromne wrażenie na wszyst-
kich zgromadzonych, a dla starszej wi-
downi była możliwością powrotu cho-

ciaż na krótką chwilę w beztroski czas 
dzieciństwa.

W krainie bajek baśni i legend

To było spotkanie w bajkowym stylu.
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Doda gwiazdą XV edycji festynu Radoszyczanie Dzieciom
Tegoroczny festyn „Radoszyczanie 

Dzieciom” okazał się wielkim sukcesem. 
Tłumy do Radoszyc ściągnęła królowa 
polskiej sceny Doda. 

Dzięki niezwykle bogatemu programo-
wi artystycznemu impreza ta przyciągnęła 
nie tylko rzesze lokalnych mieszkańców, ale 
także tłumy widzów m.in: z Kielc, czy Toma-
szowa Mazowieckiego. Już od godziny 14:00 
miały miejsce pierwsze występy artystyczne 
uzdolnionych uczniów lokalnego przedszkola 
oraz szkół z terenu Gminy Radoszyce. Na-
stępnie Wójt Gminy Radoszyce Michał Pęka-
la oraz Przewodniczący Rady Gminy Marian 
Jankowski powitali przybyłych gości i zapro-
sili wszystkich zgromadzonych do wspólnej, 
rodzinnej zabawy. Bardzo ciekawym do-
świadczeniem były pokazy kulinarne Dariu-
sza Gnatowskiego – aktora, znanego z seria-
lu „Świat według Kiepskich”. Widzowie mogli 
podejrzeć w jaki sposób są przygotowywane 
pyszne dania, a także je degustować. Dopeł-
nieniem pokazów były występy wokalne Ewy 
Romaniak o tematyce kulinarnej. Jednak to 
nie był koniec atrakcji kulinarnych, ponieważ 
sołectwa: Jakimowice, Mościska Duże, Pa-
kuły oraz Kapałów przygotowały różnorakie 
potrawy, biorąc udział w konkursie sołeckim. 
Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Pakuły, 
drugie miejsce sołectwo Kapałów, natomiast 
trzecie miejsce ex aequo zajęły Jakimowice 
oraz Mościska Duże. 

WYBORY MAŁEJ MISS
Z wielkim entuzjazmem spotkały się pre-

zentacje dziewczynek ubiegających się 
o koronę najpiękniejszej Małej Miss Gminy 
Radoszyce. Po autoprezentacji komisja przy-
znała I miejsce Majce Fabickiej – Krakowiak, 
II miejsce zajęła Amelia Migałka, a III miej-

Dariusz Gnatowski gotował pyszności, którymi częstował publiczność.

Kandydatki do tytułu Małej Miss Gminy Radoszyce w komplecie.

Kolejki ustawiały się do stoiska z kuglem. Doda była królową wieczoru.
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Doda gwiazdą XV edycji festynu Radoszyczanie Dzieciom
sce Nikola Krzyżaniak. W programie festynu 
znalazły się również występy Koła Artystycz-
nego „Pod 10-tką”, a wśród nich: „Trzpioty 
Radoszyce” oraz wokalistki: Katarzyna La-
chowska, Anna Toborek i Julia Palmowska. 
W tak ważnym dla gminnej społeczności  
dniu nie mogło również zabraknąć Pani Bo-
żeny Zielińskiej, która swoim wykonaniem 
znanych piosenek oczarowała publiczność. 
Wieczorem na scenie pojawił się zespół EL 
of B, którego duet gościliśmy już podczas 
Gminno – Dekanalnego Dnia Młodzieży 
w Węgrzynie. Podczas niedzielnej imprezy 
wręczone zostały specjalne wyróżnienia dla 
trojga mieszkańców naszej gminy. Za za-
początkowanie tradycji organizacji festynu 
„Radoszyczanie Dzieciom” okolicznościowe 
grawertony otrzymali: Radosław Chwaściń-
ski, Maciej Cichacki oraz Małgorzata Basiak- 
Przyjemska. To dzięki ich szczególnemu za-
angażowaniu w 2002 roku impreza ta odbyła 
się po raz pierwszy i kontynuowana jest do 
dnia dzisiejszego. Tego wieczoru wyróżnio-
no również osoby, które poprzez swoją dzia-
łalność zawodową, artystyczną i kulturalną 
szczególnie zasłużyły się gminie, przyczy-
niając się tym samym do jej popularyzowania 
i rozwoju. Tytuł „Lidera Promowania Gminy 
Radoszyce” otrzymali: Pelagia Borowska, Mi-
chał Pronobis oraz ks. Wojciech Dobczyński.  
W końcu nadszedł czas na koncert, na który 
wszyscy czekali. Doda zaprezentowała swo-
je najbardziej znane utwory, wchodziła w in-
terakcję z fanami, a po koncercie rozdawała 
autografy. To był z pewnością niezapomniany 
koncert, który jeszcze długo będziemy pa-
miętać. Pod koniec wieczoru zostały ogło-
szone wyniki loterii fantowej i wręczone głów-
ne nagrody ufundowane przez sponsorów.

Zespół El of B zagrał świetny koncert.

Nagrodzeni grawertonami lider Promowania Gminy Radoszyce.

Doda była królową wieczoru. Impreza przyciągnęła tłumy.
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Pozostałe inicjatywy w gminie
W Gminie Radoszyce odbyły się ponadto takie wyda-

rzenia jak: Podwieczorek Jesienny Pod 10-tką, Gminny 
Dzień Seniora, Koncert Kolęd, Misterium Męki Pańskiej 
w Węgrzynie, Pierwszy Dzień Wiosny w Wiośnie, Festyn 
Rodzinny w Wilczkowicach, liczne uroczystości oraz 
wydarzenia sportowe. 

Sport odgrywa dla nas istotną rolę. Realizujemy program 
w ramach współpracy z Akademią Siatkówki PGE Skry Beł-
chatów, otrzymaliśmy też dofinansowanie na piłkę ręczną. 
Tylko w ciągu dwóch lat odbyło się niemal tyle samo spotkań 
i turniejów sportowych, co w ciągu całej ubiegłej kadencji 
m.in.: turnieje piłki nożnej, turnieje szachowe, siatkarskie, 
rajd rowerowy, spartakiady międzyszkolne, turniej karate i te-
nisa ziemnego.  To tylko niektóre z wydarzeń kulturalnych 
i inicjatyw, jakie odbyły się w Gminie Radoszyce w okresie 
dwóch lat. Mamy jeszcze wiele nowych i innowacyjnych po-
mysłów, które przede wszystkim z myślą o Mieszkańcach 
chcemy zrealizować. To, co udało nam się osiągnąć do tej 
pory to rezultat wspólnej pracy wielu osób, ich wsparcia  
i zaufania, za co serdecznie dziękuję.

Gmina Radoszyce chętnie angażuje się także w akcje do-
broczynne. W dniu 11 grudnia br. na hali sportowej w Ra-
doszycach odbył XVI finał Szlachetnej Paczki, który po raz 
pierwszy miał u nas miejsce. Przez kilka tygodni 22 wolon-
tariuszy odwiedzało potrzebujące rodziny, a podczas „week-
endu cudów”  pomoc otrzymały aż 52 rodziny. Na paczki 
składały się m.in.: żywność, artykuły chemiczne, zabawki, 
przybory szkolne oraz sprzęt AGD. Był to bardzo aktywny 
czas dla drużyn wolontariuszy-SuperW. Pomagamy również 
osobom potrzebującym z terenu Gminy Radoszyce. W 2014 
roku rozdysponowano ponad 21 ton produktów żywnościo-
wych, a z pomocy skorzystały 644 osoby. Rok później 952 
osoby otrzymały niemalże 83 tony produktów, a w roku obec-
nym z pomocy skorzystało 1058 osób, którym rozdano około 
57 ton wszelakiej żywności. Corocznie obchodzimy też Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej 
zbiórki był zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pe-
diatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorów. Został on zorganizowany i przeprowadzony przez 
Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach 
oraz Urząd Gminy w Radoszycach.

Michał Pękala
Wójt Gminy Radoszyce

Chór Dominanta z Piotrem „Kubą” Kubowiczem.

XXIV Finał WOśP w Radoszycach.

Szlachetna Paczka po raz pierwszy w naszej gminie.

Misterium Męki Pańskiej w Węgrzynie.

Dzieci zaprezentowały ciekawe stroje.


