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 	 Dobiega	końca	kadencja	2010-2014	w	trakcie	któ-
rej	 urząd	Wójta	Gminy	Radoszyce	piastował	Paweł	
Binkowski.	Był	to	czas	pełen	wyzwań	i	działań,	niejed-
nokrotnie	trudnych,	a	mimo	to	zakończonych	sukce-
sem.	Dzięki	determinacji	 i	osobistemu	zaangażowa-
niu	Wójta,	przy	dobrej	współpracy	z	radą	gminy,	uda-
ło	się	osiągnąć	wiele	z	założonych	celów.	Pragniemy	
przedstawić	 i	 przypomnieć	 Państwu	 najważniejsze	
inwestycje	i	przedsięwzięcia,	które	w	znacznym	stop-
niu	wpłynęły	na	podniesienie	standardów	 infrastruk-
tury	drogowej,	ochrony	środowiska,		szkolnictwa	i	na	
ogólny	rozwój	naszego	regionu.

NASZE DOKONIANIA 

	 	 Początki,	jak	prawie	w	każdym	przypadku	nie	na-
leżały	do	najłatwiejszych.	Spadek	realnych	wpływów	
z	podatków,	kryzys	gospodarczy	i	dodatkowe	zadania	
nałożone	przez	rząd	na	władze	lokalne	były	pierwszy-
mi	problemami,	 z	którymi	przyszło	się	zmierzyć	no-
wym	władzom.	Skuteczna	polityka	oraz	trafnie	podej-
mowane	decyzje	z	roku	na	rok	przynosiły	coraz	więk-
sze	efekty.	Nie	sposób		wymienić	i	opisać	wszystkich,	
dlatego	przedstawiamy	Państwu	najistotniejsze.
 

Infrastruktura

	 	 Rozbudowa	 i	 modernizacja	 dróg	 to	 jeden	 z	 naj-
większych	poligonów	inwestycyjnych	w	gminie.	Infor-
macje	przekazywane	przez		sołtysów	oraz	mieszkań-
ców	w	zakresie	potrzeb	związanych	z	 infrastrukturą	
drogową	 stały	 się	 głównym	 impulsem	 podejmowa-
nych	zadań.	Skala	problemu	była	olbrzymia,	 jednak	
możliwa	 do	 zmiany.	 Dzięki	 uporowi	 i	 konsekwent-
nemu	działaniu	naszego	Gospodarza	z	 roku	na	 rok	
sukcesywnie	 realizowano	 politykę	 poprawy	 gminnej	
sieci	 dróg.	 I	 tak	 oto	 od	 2011	 roku	w	Gminie	Rado-
szyce	 zostało	 odnowionych	 lub	 wybudowanych	

łącznie	 ok.	 15	 kilometrów	 dróg	 i	 ponad	 7	 tys.	 me-
trów	 kwadratowych	 chodników,	 odtworzono	 ponad	
20	km	rowów	przydrożnych	wraz	z	odnową	przepu-
stów,	odkrzaczeniem	i	wykoszeniem	poboczy	niemal	
we	 wszystkich	 sołectwach.	 Część	 z	 wymienionych	
przedsięwzięć	możliwa	była	do	zrealizowania	dzięki	
zewnętrznym	 dotacjom	 pozyskanym	wskutek	 zapo-
biegliwości	 Wójta,	 jak	 też	 fachowości	 pracowników	
przygotowujących	stosowne	wnioski	w	tym	zakresie.	
Jednym	 z	 programów,	w	 którym	Gmina	Radoszyce	
wzięła	udział	był	–	Narodowy	Program	Przebudowy	
Dróg	 Lokalnych,	 słynne	 „Schetynówki”.	 Dzięki	 po-
zyskanym	 środkom	możliwa	 była	 przebudowa	 dróg
i	 chodników	 oraz	 budowa	 kanalizacji	 deszczowej	
ulic	Majora		Hubala,	1	Maja,	Kościelnej,	Krakowskiej	
wraz	 z	 zabudową	 i	 umocnieniem	 istniejącego	 rowu	
odprowadzającego	 wody	 opadowe	 oraz	 montażem	
separatora	 na	 „Pasternikach”.	 W	 ramach	 progra-
mu	zostały	 również	wyremontowane	ulice	Piotrkow-
ska,	 Spółdzielcza	 oraz	 chodnik	 przy	 ulicy	 Krótkiej. 
Podsumowując,	 w	 ciągu	 czteroletniej	 kadencji	Wój-
ta	Pawła	Binkowskiego	zostały	wyremontowane	na-
wierzchnie	dróg	w	miejscowościach:

1.	Radoszyce:

-	ul.	Sportowa,

-	ul.	Mickiewicza,

-	ul.	Poprzeczna,

-	ul.	Papieża	Jana	Pawła	II,

-	ul.	Kościelna,

-	ul.	Szkolna,

-	ul.	Żeromskiego,

-	ul.	Hubala,

-	ul.	Krakowska,
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-	ul.	1	Maja,

-	ul.	Spółdzielcza,

-	ul.	Piotrkowska,

-	ul.	Południowa,

-	ul.	Leśna.

	 2.	Salachowy	Bór	

	 3.	Huta

	 4.	Plenna

	 5.	Szóstaki	

	 6.	Jarząb	

	 7.	Mularzów

	 8.	Zychy	

	 9.	Grodzisko	

10.	Mościska	Małe

11.		Filipy

12.	Kłucko

13.	Sęp

14.	Górniki.

Ponadto	 zostały	 wyremontowane	 nawierzchnie	 płyt	
chodnikowych	m.in.	przy	ulicach	:

-	ul.	Poprzeczna,
-	ul.	Kościuszki,
-	ul.	Żeromskiego,
-	ul.	Słoneczna,
-	ul.	Krochmalna,
-	ul.	Kościelna,
-	ul.Leśna,
-	ul.	Hubala,
-	ul.	Krótka,
-	ul.	Piotrkowska,
-	ul.	1	Maja
	 oraz	w	miejscowości	Górniki. 
	 	 Na	 wniosek	 mieszkańców	 zostały	 wyremonto-
wane	 drogi	 polne	 w	 miejscowościach	 Wilczkowice,	
Momocicha,	 Lewoszów,	 Nadworów	 –	 Szóstaki,	 Ka-
pałów,	Radoska	oraz		Jakimowice.	Na	drogi	w	miej-
scowości	Wilczkowice	i	Jakimowice	Gmina	pozyskała	
środki	 zewnętrzne,	 koszt	 w/w	 inwestycji	 wyniósł	 68	
334,00	zł,	z	czego	zrefundowane	zostało	z	budżetu	
Województwa	Świętokrzyskiego	30	000,00	zł.	W	br.	
rozpoczęto	remont	II	odcinka	drogi	polnej	w	Wilczko-
wicach,	którego	koszt	oszacowano	na	20	tysięcy	zł,
z	czego	50%	zostanie	sfinansowane		z	budżetu	Wo-
jewództwa	Świętokrzyskiego.

	 	 Wielokrotnie	zgłaszaną	potrzebą	było	utworzenie	
parkingów	w	miejscowości	Radoszyce	przy	ul.	Kra-
kowskiej	 (Stadion	 Gminny)	 oraz	 przy	 ul.	 Sportowej	
(Publiczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej).	Wybraną	loka-
lizację	wskazano	z	myślą	o	pacjentach	Ośrodka	Zdro-
wia,	którzy	mieli	utrudnioną	możliwość	pozostawienia	
samochodu	„w	godzinach	szczytu”	oraz	ze	względu	
na	 potrzeby	 organizacyjne	 podczas	 odbywających	
się	imprez	sportowych.

 

Utwardzona droga dojazdowa do gruntów
rolnych w Wilczkowicach” 

 Wybudowany parking przy Stadionie 

ul.	Leśna

ul.	Słoneczna

ul.	1	Maja

Grodzisko

Mościska	Małe

Kłucko	„Zaolzie”

Kłucko

Filipy

Wilczkowice-Sęp

ul.	Krochmalna
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Kanalizacja

	 	 Działania	 władz	 Gminy	 Radoszyce	 nakierowane	
były	przede	wszystkim	na	poprawę	warunków	życia	
mieszkańców	i	stworzenie	im	jak	najlepszych	możli-
wości	rozwoju.	 	Z	 inicjatywy	władz	samorządowych,
a	przede	wszystkim	Wójta	Gminy	Pawła	Binkowskie-
go	 przez	 okres	 kadencji	 realizowanych	 było	 wiele	
ważnych	projektów,	m.in.	budowa	kanalizacji	sanitar-
nej,		budowa	kanalizacji	deszczowej	oraz	wykonanie	
dokumentacji	i	odwiertu	studni.	Dla	przykładu,	w	miej-
scowościach	Jakimowice,	Grodzisko,	Wisy	rozbudo-
wano	sieć	kanalizacji	sanitarnej	wraz	z	przykanalika-
mi.	Siedemnastokilometrowa	sieć	to	wydatekok.	3mln	
zł,	przy	udziale	środków	UE	w	wysokości	ok.	1,5	mln	
zł.	Dwa	lata	temu	w	Kapałowie	i	Mularzowie	również	
powstała	sieć	kanalizacji	sanitarnej	o	 łącznej	długo-
ści	ponad	8	km	i	wartości		ok.	4	mln	zł,	przy	udziale	
1,4	mln	środków	z	UE.	Do	sieci	wodociągowej	zostały	
podłączone	miejscowości	Gruszka	(Klemiesze),	Wy-
rębów,	Wiosna	 (Krzyżówki)	oraz	ul.	Częstochowska
w	Radoszycach.	Dodatkowo	 rozpoczęto	 prace	 przy	
ul.	Częstochowskiej	związane	z	wykonaniem	nitki	sie-
ci	 kanalizacji	 sanitarnej.	 Powyższe	 inwestycje	mają	
pozytywny	wpływ	na	środowisko	-	ograniczając	nie-
kontrolowane	 przecieki	 nieoczyszczonych	 ścieków	
do	 wód	 powierzchniowych	 i	 podziemnych.	 Ponadto	
zostały	 przygotowane	 dokumentacje	 projektowe	 i	
uzyskane	zostało	pozwolenie	na	budowę	brakującej	
sieci	kanalizacji	sanitarnej	w	miejscowościach	Rado-
szyce,	Radoska,	Kapałów,	Mularzów.	

Oświata

	 	 Funkcjonowanie	gminy	to	również	działania	w	sfe-
rze	oświaty,	sportu,	kultury,	służby	zdrowia	czy	wresz-
cie	w	 zakresie	 opieki	 społecznej.	 Przy	 tym	 punkcie	
należy	wspomnieć	o	wielkich	sukcesach	gminy,	jaki-
mi	są		nowopowstałe	place	zabaw	o	nawierzchni	tar-
tanowej	przy	Szkołach	Podstawowych	w	Górnikach,	
Kapałowie,	Kłucku	i	Wilczkowicach	na	ogólną	kwotę	
420	 tys.	 złotych,	 z	 czego	w	 ramach	programu	 „Ra-
dosna	Szkoła”	pozyskano	dofinansowanie	w	kwocie	
214	152,19	zł.

	 	 Ponadto,	został	wykonany	plac	zabaw	przy	Szko-
le	Podstawowej	w	Grodzisku	i	Węgrzynie	oraz	małe	
place	 zabaw	 w	miejscowości	 Grębosze	 i	 Mościska	
Duże.

	 	 To	nie	wszystko!	Dzięki	 inicjatywie	Wójta	w	miej-
scowościach	 Górniki,	 Jakimowice,	 Kapałów	 oraz	
Kłucko	wybudowano	boiska	wielofunkcyjne,	które	są	
dostępne	nie	tylko	dla	uczniów	szkół,	ale	również	dla	
wszystkich	miłośników	sportu!	Ogólny	koszt	budowy	
boisk	wyniósł	966	tys.	zł,	z	czego	dofinansowanie	ze	
środków	PROW	wyniosło	607	062,00	zł.

  

Plac zabaw w Kłucku 

Plac zabaw w Wilczkowicach

Plac zabaw w Górnikach 

Plac zabaw w Kapałowie

Plac zabaw w Węgrzynie

Nowopowstały plac zabaw
przy Szkole Podstawowej w Grodzisku

Boisko w Górnikach

Boisko w Grodzisku 

Boisko w Kapałowie

Boisko w Kłucku 
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	 	 Po	długotrwałych	staraniach		u	zbiegu	ulic	Żerom-
skiego	 i	 Słonecznej	w	Radoszycach	 powstał	 nowo-
czesny	plac	zabaw	dla	dzieci,	młodzieży	i	dorosłych.

  Bardzo	 dużym	 zainteresowaniem	 cieszy	 się	
utworzone	 boisko	 do	 gry	 w	 siatkową	 piłkę	 plażo-
wą,	 zlokalizowane	 na	 terenie	 gminnego	 stadionu
w	Radoszycach.”	

 	 Wszystkie	 place	 zabaw	 są	 w	 pełni	 wyposażone
w	urządzenia	zabawowe	do	rekreacji	sportowej	oraz	
w	małą	architekturę	w	postaci	ławek	i	koszy	na	śmie-
ci.	Tereny	boisk	 i	 placów	zabaw	są	ogrodzone.	Ko-
lejnymi	inwestycjami,	które	dobiegły	końca	to	moder-
nizacje	 istniejących	budynków	gminnych	we	wsiach	
Wilczkowice	 oraz	 Mościska	 Duże.	 W	 ramach	 tego	
przedsięwzięcia	w	obu	budynkach		wyremontowane	
zostały	 	pomieszczenia	 i	pokrycia	dachowe,	wymie-
nione	zostały	instalacje	elektryczne,	centralne	ogrze-
wanie	oraz	dodatkowo	w	budynku	w	Wilczkowicach	
instalacja	wodociągowa	i	kanalizacyjna.

	 	 Obydwa	obiekty	są	docieplone.	W	wyremontowa-
nym	 budynku	 w	 Wilczkowicach	 utworzona	 została	
kawiarenka	 internetowa.	 Korzystanie	 z	 komputerów	
jest	 nieodpłatne.	 Dodatkowo	 świetlica	 w	 miejsco-
wości	 Wilczkowice	 została	 zaopatrzona	 w	 grę	 „pił-
karzyki”,	 natomiast	 świetlica	 w	Mościskach	 Dużych
w	 dwa	 stoły	 tenisowe	 oraz	 stół	 bilardowy.	 Na	 te	
przedsięwzięcia	 gmina	 uzyskała	 dofinansowanie	 w	
ramach	 „Wdrażania	 lokalnych	 strategii	 rozwoju”	 w	

wysokości	219	087,00	zł.	Koszt	realizowanego	zada-
nia	 to	 329	 800	 zł.	 Inwestycja	w	 postaci	 utworzenia	
świetlicy	wiejskiej	 	wraz	z	wyposażeniem	w	ramach	
budowy	remizy	OSP	w	miejscowości	Jakimowice	do-
biega	 końca.	 Nowopowstały	 budynek	 będzie	 pełnił	
dwie	funkcje:	parter	budynku	przeznaczony	zostanie	
na	funkcjonowanie	remizy	OSP	w	Jakimowicach,	na-
tomiast	pomieszczenia	poddasza	pełnić	będą	funkcje	
świetlicy	wiejskiej.

	 	 Mieszkańcy	miejscowości	Wyrębów	mogą	cieszyć	
się	 nowoutworzonym	 i	 oficjalnie	 otwartym	 boiskiem	
do	gry	w	piłkę	siatkową.	W	miejscowości	Kłucko	trwa-
ją	prace	nad	ociepleniem	części	mieszkalnej	budyn-
ku	szkoły	podstawowej.	Planowany	termin	zakończe-
nia	prac	to		listopad	br.

W zakresie szkolnictwa 

 	 Gmina	zrealizowała	projekt	pn.	 „Indywidualizacja	
nauczania	i	wychowania	klas	I-III	w	Gminie	Radoszy-
ce”	współfinansowanego	ze	środków	unijnych.	Jego	
głównym	 celem	 było	 wsparcie	 indywidualnego	 roz-
woju	uczniów,	zapewnienie	 im	maksymalnej	szansy	
rozwoju	 osobowości	 oraz	 ograniczenie	 dysproporcji	
edukacyjnych	w	poszczególnych	środowiskach	szkol-
nych.	Dla	pełnej	 i	efektywnej	realizacji	tego	projektu	
zostały	zakupione	pomoce	dydaktyczne.	Z	programu	
skorzystały	szkoły	podstawowe	z	Radoszyc,	Kapało-
wa,	Kłucka,	Grodziska	 i	Wilczkowic.	Ponadto,	w	br.	
z	 funduszy	 europejskich,	 a	 dokładnie	 z	 programu	
operacyjnego	„Kapitał	Ludzki”	została	przyznana	do-
tacja	do	realizacji	projektu	systemowego	„Zmniejsze-
nie	nierówności	w	stopniu	upowszechnienia	edukacji	
przedszkolnej”	 w	 kwocie	 blisko	 pół	 miliona	 złotych.	
Pozyskane	środki	będą	przeznaczone	na	doposaże-
nie		oddziałów	przedszkolnych	w	szkołach	podstawo-
wych	 na	 terenie	Gminy	Radoszyce	 do	 świadczenia	
wysokiej	jakości	usług	na	rzecz	dzieci	w	wieku	przed-
szkolnym.Uczniowie	 szkół	 podstawowych	 z	 Górnik	
oraz	Kapałowa	biorą	udział	w	pozaszkolnych	i	poza-
lekcyjnych	zajęciach	sportowych	w	 ramach	projektu	
„Umiem	pływać”.

Plac zabaw przy ulicy Słonecznej

Boisko do gry w siatkówkę plażową

Wyremontowany budynek świetlicy
w Wilczkowicach

Wyremontowany budynek świetlicy 
w Mościskach Dużych

Wielofunkcyjny budynek OSP
 w Jakimowicach

Lekcje pływania w ramach Programu 
Umiem Pływać
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	 	 W	poprzedniej	edycji	projektu	od	marca	br.	udział	
brały	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Radoszycach.	
Program	 ma	 na	 celu	 upowszechnianie	 nauki	 pły-
wania	wśród	dzieci	 i	 jest	 realizowany	w	 terminie	od
1	września	br.	 do	15	grudnia	br.	Trzecioklasiści	 raz	
lub	dwa	razy	w	tygodniu	jeżdżą	do	Czarnieckiej	Góry,	
gdzie	odbywają	się	zajęcia	na	kompleksowo	wyposa-
żonej	pływalni.	Są	to	dwie	grupy	15	-	osobowe,	któ-
re	 spędzą	 20	 godzin	 na	 basenie	 ucząc	 się	 pływać
i	 doskonalić	 swoje	umiejętności	 pływackie.	W	poro-
zumieniu	zawartym	z	Wojewódzkim	Szkolnym	Związ-
kiem	Sportowym	w	Kielcach,	Gmina	Radoszyce	zo-
bowiązana	jest	do	zapewnienia	uczestnikom	projek-
tu	dowozu	na	basen	i	powrotu.	Pozostałe	koszty	oraz	
ubezpieczenie	 pokrywa	 Wojewódzki	 Szkolny	 Zwią-
zek	Sportowy.
  Życie kulturalne	naszych	mieszkańców	to	temat,	
który	bez	wątpienia	zasługuje	na	uwagę.	Przedstawi-
ciele	władz	gminnych	systematycznie	organizują	ob-
chody	świąt	narodowych	oraz	regionalnych.	Funkcjo-
nujący	w	Urzędzie	Gminy	Referat	Promocji	 i	Spraw	
Społecznych	 przy	 współpracy	 ze	 Stowarzyszeniem	
„Radosze”	skutecznie	promuje	naszą	gminę	podczas	
wszelakich	okazji,	tj.	Kuźnice	Koneckie,	Dożynki	czy	
„Kaziuki	Koneckie”.	Jak	co	roku	w	naszej	gminie	or-
ganizowany	 jest	 festyn	 „Radoszyczanie	 Dzieciom”.	
Mieszkańcy	 hojnie	 wspierają	 szczytny	 cel	 imprezy,	
jakim	 jest	 pomoc	 osobom	 chorym	 i	 niepełnospraw-
nym.	 Nową	 tradycją,	 przyjętą	 przez	 Radoszyczan
z	wielkim	zainteresowaniem		 jest	„Piknik	Rodzinny”,	
na	którym	młodzież	oraz	całe	rodziny	aktywnie	spę-
dzają	wolny	czas	pokazując,	że	zdrowy	styl	życia	nie	
jest	im	obcy.	Podczas	większości	imprez	towarzyszy	
nam	 obecność	 przedstawicieli	 Ochotniczej	 	 Straży	
Pożarnej	 z	 nowo	 zakupionymi	 pojazdami.	 Włodarz	
naszej	gminy	z	dumą	podkreśla,	że	strażacy	są	za-
wsze	tam	gdzie	jest	potrzeba	niesienia	pomocy,	dla-
tego	 uważa	 za	 uzasadnioną	 potrzebę	wyposażania	
jednostek	strażackich	w	nowoczesny	sprzęt.

Zakupione	za	kwotę	491	840,00	zł	samochody	zosta-
ły	przekazane	jednostkom	OSP	w	Radoszycach	oraz	
OSP	w	Wilczkowicach.

W najbliższej przyszłości… 

	 	 Zielone	światło	dla	ronda	w	Radoszycach!	W	dniu	
24	września	br.	została	zawarta	umowa	między	Gmi-
ną	Radoszyce,	Gminą	Łopuszno	a	NEOINVEST	Sp.	
z	o.o.	Z	treści	umowy	wynika,	że	Wykonawca	przyj-
muje	 do	 wykonania	 opracowanie	 studium	 wykonal-
ności	 z	 wielowariantową	 koncepcją	 programowo-	
-przestrzenną	oraz	uzyskanie	decyzji	środowiskowej	
i	wykonanie	programu	funkcjonalno	-	użytkowego	dla	
zadania	pn.:	„Rozbudowa	drogi	wojewódzkiej	nr	728	
na	odc.	Łopuszno	-	DK	74	wraz	z	budową	obwodnicy	
m.	Łopusznow	ciągu	DW	786”	.	Świętokrzyski	Zarząd	
Dróg	Wojewódzkich	w	Kielcach	planuje	wybudować	
rondo	wraz	z	modernizacją	drogi	nr	728	przy	wspar-
ciu	Funduszy	Unijnych	w	ramach	nowej	perspektywy	
finansowej	 na	 lata	2014-2020.	Przybliżone	długości	
odcinków		po	stronie	gmin:
•	GMINA	RADOSZYCE	(od	km	99+063
	 do	km	113+063)	DŁUGOŚĆ	OK.	13,10	KM	
•	GMINA	ŁOPUSZNO	(od	km	113+063
	 do	km	122+205)	DŁUGOŚĆ	OK.	9,15	KM	 
	 +	obwodnica	Łopuszna	ok.	5	km.	

Nowe oblicze PZOZ w Radoszycach!

	 	 Dobiegły	końca	prace	projektowe		związane	z	wy-
konaniem	dokumentacji	projektowo	-		kosztorysowej	
rozbudowy	 i	 przebudowy	 budynku	 Publicznego	 Za-
kładu	 Opieki	 Zdrowotnej	 w	 Radoszycach	 za	 kwotę	
43	665,00	zł.	W	październiku	br.	Gmina	Radoszyce	
otrzymała	od	Starosty	Koneckiego	pozwolenie	na	bu-
dowę.	Opracowana	dokumentacja	zakłada	utworze-
nie	pomieszczeń	przeznaczonych	do	kompleksowej	
rehabilitacji	leczniczej	oraz	nowe	gabinety	lekarskie.	
Rozbudowa	budynku	PZOZ	w	Radoszycach	bez	wąt-
pienia	zwiększy	jego	atrakcyjność.

	 	 Nowopowstałe,	 kompleksowe	 gabinety	 w	 znacz-
ny	sposób	wpłyną	na	wzrost	poziomu	świadczonych	
usług	poprzez	zwiększenie	ilości	oferowanych	usług	
medycznych,	co	w	końcowym	efekcie	zaspokoi	ocze-

Zakupiony wóz strażacki dla OSP
    w Radoszycach

Wóz strażacki „FLOREK” OSP 
Wilczkowice 

Wójtowie Gmin Radoszyce i Łopuszno 
wraz z wykonawcami opracowania
koncepcji budowy ronda

Wizualizacja budynku
PZOZ po planowanej
rozbudowie



ECHO RADOSZYC

7

kiwania	 pacjentów.	 Coraz	 częściej	 można	 spotkać	
osoby	z	wadą	postawy,	bólami	 stawów	oraz	 innymi	
dolegliwościami,	 których	 stan	 zdrowia	 wymaga	 in-
terwencji	w	postaci	rehabilitacji.	Zjawisko	to	 jest	po-
wszechne	 zarówno	wśród	młodych	 ludzi,	 jak	 i	 tych	
starszych.	W	trosce	o	zdrowie	społeczeństwa	została	
podjęta	decyzja	o	realizacji	wyżej	opisanej	inwestycji.	
Na	rozbudowę	budynku	PZOZ	zamierza	się	pozyskać	
dodatkowe	 środki	 finansowe	 z	 funduszy	 unijnych	 z	
nowej	perspektywy	na	lata	2014-2020.

Budowa Samorządowego Przedszkola
 w Radoszycach! 

	 	 Informujemy	 Państwa	 o	 planowanej	 budowie	
przedszkola!	 Po	 przeprowadzeniu	 ankiety,	 zgodnie	
z	 wolą	 mieszkańców	 nowa	 lokalizacja	 przedszko-
la	została	wskazana	na	zaciszne	i	bezpieczne	miej-
sce	przy	ulicy	Sportowej	w	Radoszycach.	Nowością	
i	 pozytywnie	zaskakującą	 informacją	 jest	 to,	 iż	przy	
przedszkolu	 zostanie	 utworzony	 „Żłobek”.	 Podjęte	
decyzje	okazują	się	być	strzałem	w	dziesiątkę	!	We-
dług	ekspertyzy	poprzedni	budynek	przedszkola	przy	
ulicy	 Żeromskiego	 nie	 spełniał	 nawet	 minimalnych	
wymogów	 niezbędnych	 do	 użytkowania.	 Co	 wię-
cej,	fatalny	stan	budynku	stwarzał	realne	zagrożenie	
zdrowia	i	życia	dzieci	i	osób	w	nim	przebywających.

 
	 W	obliczu	takiego	stanu	rzeczy		decyzja	o	rozbiórce	
budynku	była	konieczna,	oczywista	i	natychmiastowa.	
Likwidacja	budynku	nie	oznacza	 jednak,	że	wszyst-
kie	jego	elementy	są	nieużyteczne!	Część	materiałów	
jest	wykorzystana	podczas	innych	prac	remontowych	
i	naprawczych	na	terenie	gminy.	Więcej	informacji	na	
str.	9

Zakończone zostały prace projektowe
zbiornika na Antoniowie.

	 	 Wójt	 podaje	 do	 informacji,	 iż	 zakończono	 prace	
związane	z	dokumentacją	projektową.	 	Komplet	do-
kumentów	 został	 przedłożony	 Wojewodzie	 Święto-
krzyskiemu	w	celu	uzyskania	pozwolenia	na	budowę.	
Szczegółowe	informacje	oraz	odpowiedzi	na	nurtują-
ce	mieszkańców	pytania	odnośnie	zbiornika	retencyj-
nego	na	str.	8

Nowy ciągnik i wóz asenizacyjny
dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego.

	 	 Została	podpisana	umowa	z	Samorządem	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego	o	dofinansowaniu	zakupu	
nowego	 ciągnika	 o	mocy	 nie	mniejszej	 niż	 110	KM	
oraz	wozu	asenizacyjnego	o	pojemności	8	000	litrów	
do	odbioru	nieczystości	płynnych.	Termin	dokonania	
zakupu	został	wyznaczony	do	końca	I	kwartału	2015	
roku.	Ponadto	do	ciągnika	zostanie	zakupiony	duży	
pług	do	odśnieżania	dróg,	kosiarka	bijakowa	z	wysię-
gnikiem	i	odmularka	do	rowów.
  Budowa odkrytego basenu	 przy	 ulicy	 Żerom-
skiego	 w	 Radoszycach	 to	 przedsięwzięcie,	 którego	
realizację	 zaplanowano	 na	 przyszłe	 lata	 kadencji.
W	 ramach	 inwestycji	 zagospodarowania	 placu	 pla-
nuje	się	wybudowanie	odkrytego	basenu	oraz	małej	
sceny	na	potrzeby	występów	artystycznych	podczas	
różnych	uroczystości.

	 	 Dodatkowym	 ewenementem	 będzie	 utworzenie	
skateparku	w	celu	utworzenia		nowego	miejsca	roz-
rywki	 dla	 pasjonatów	 sportu.	 	 Informacje	 na	 temat	
etapów	 realizacji	 inwestycji	 będą	 na	 bieżąco	 poda-
wane	opinii	publicznej.		
  Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Ra-
doska – Plenna – Podlesie – ul. Piaskowa oraz Ko-
necka w Radoszycach. Trwają	prace	projektowe	na	
budowę	sieci	kanalizacji	sanitarnej	w	w/w	miejscowo-
ściach.	Termin	umowy	na	opracowanie	 dokumenta-
cji	wraz	z	uzyskaniem	pozwolenia	na	budowę	został	
wyznaczony	 na	 listopad	 2015	 roku.	 Koszt	 projektu	
wynosi	80	000,00	zł.	Realizację	inwestycji	przewiduje	
się	przy	dofinansowaniu	ze	środków	unijnych	z	nowej	
perspektywy	finansowej	na	lata	2014-2020.	
  Dobiegają końca prace	związane	z	przygotowa-
niem	dokumentacji	projektowo	–	kosztorysowej	świe-
tlic	wiejskich	w	miejscowościach	Kapałów,	Grębosze	
oraz		Grodzisko.	Dodatkowo	w	miejscowości	Grodzi-
sko	 obok	 budynku	 świetlicy	 zaplanowano	 budowę	
placu	zabaw.

Więźba dachowa budynku przedszkola 
przy ul. Żeromskiego przed wyłączeniem 
z użytkowania

Wizualizacja projektowanego basenu 

Projektowany budynek świetlicy
w Kapałowie wraz z zagospodarowa-
niem terenu
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Zalew na antoniowie
	 	 Mając	na	uwadze	fakt,	iż	budowa	zalewu	na	„An-
toniowie”	jest	tematem	budzącym	nieustanne	zainte-
resowanie	 i	wątpliwości	Wójt	Gminy	Paweł	Binkow-
ski	pragnie	przedstawić	Mieszkańcom	wyczerpujące	
informacje,	 których	 celem	 jest	 rozwiąnie	 wszelkich	
pojawiających	się	spekulacji		oraz	zobrazowanie	pro-
cesu	realizowania	inwestycji.
	 	 Już	po	raz	kolejny	temat	budowy	zbiornika	reten-
cyjnego	 pojawił	 się	 w	 trakcie	 poprzedniej	 kadencji	
Wójta	Barbary	Matysiak.	Wiadomość	o	planowanej	in-
westycji	rozbudziła	nadzieje	mieszkańców	na	poten-
cjalne	możliwości	 pozyskania	 nowych	miejsc	 pracy,	
czy	 zwiększenie	 atrakcyjności	 terenu	 naszej	 gminy.		
Po	przekazaniu	przez	władze	tej	informacji	do	opinii	
publicznej	 oczekiwano	 podjęcia	 poważnych	 kroków	
w	celu	zrealizowania	planu.	We	wrześniu	2007	r.	zo-
stała	podpisana	umowa	pomiędzy	Gminą	Radoszyce	
reprezentowaną	 przez	 ówczesnego	 Wójta	 Barbarę	
Matysiak,	a	firmą	Zakład	Obsługi	Inwestycji	EKO	IN-
WEST.	W/w	 firma	 zobowiązała	 się	 do	 realizacji	 za-
kresu	umowy,	w	skład	której	wchodziło:	aktualizacja	
dokumentacji	 projektowej	 zbiornika	wodnego	w	Ra-
doszycach	do	dnia	 30.05.2008	 r.	 oraz	 opracowanie	
dokumentacji	 projektowej	 zagospodarowania	 terenu	
działek	przyległych	do	zbiornika	wodnego,	w	tym	po-
zyskania	niezbędnych	pozwoleń	na	rozpoczęcie	prac	
budowlanych.	
	 	 Podczas	 realizacji	 zadań	 wynikających	 z	 treści	
umowy	pojawiła	się	możliwość	pozyskania	środków	
na	 budowę	 zbiornika	 z	 Funduszy	 Europejskich	 na	

lata	 2007-2013.	W	marcu	 2009	 oddano	 ostateczną	
wersję	wniosku	o	dofinansowanie	tego	projektu.	Na-
leży	zaznaczyć,	iż	w	złożonym	wniosku	Wójt	Barbara	
Matysiak	 wskazała	 szacowaną	 kwotę	 kosztów	 bu-
dowy	zbiornika	na	ok	5	mln	zł.	Wniosek	wziął	udział	
w	 	 dwuetapowym	 konkursie	 zamkniętym	w	 ramach	
Działania	 4.1	 „Rozwój	 regionalnej	 infrastruktury	
ochrony	środowiska	i	energetycznej”.		Po	zakwalifiko-
waniu	się	do	konkursu	dnia	16	marca	2009	r.	została	
podpisana	pre-umowa	pomiędzy	Gminą	Radoszyce,	
a	Zarządem	Województwa	Świętokrzyskiego,	 z	 któ-
rej	wynikało	m.in.	zobowiązanie	się	gminy	do	dostar-
czenia	 kompletnych	 dokumentów	 zezwalających	 na	
rozpoczęcie	budowy.	(Zakład	Obsługi	Inwestycji	EKO	
INWEST	zobowiązał	się	uzyskać	takowe	decyzje	do	
dnia	30	maja	2008	r.).	Ze	względu	na	ciągły	brak	do-
kumentów,	które	miała	pozyskać	firma	EKO	INWEST	
termin	 dostarczenia	 dokumentacji	 za	 kadencji	 Wójt		
Matysiak	był	przesuwany	jeszcze	trzy	razy,	ostatecz-
nie	na	dzień	30	kwietnia	2011	r.	
	 	 W	 grudniu	 2010	 roku	 stanowisko	 Wójta	 Gminy	
objął	 Paweł	 Binkowski.	 Z	 „odziedziczonych”	 po	 po-
przedniej	Wójt	niekompletnych	materiałów	wynikało,	
że	Gmina	Radoszyce	 nie	 posiadała	 nawet	 projektu	
zalewu,	ani	żadnych	dokumentów	pozwalających	na	
rozpoczęcie	realizacji	inwestycji.	Na	tym	etapie	rodzi	
się	pytanie,	dlaczego	Wykonawca	tak	długo	zwlekał	
z	 pozyskaniem	 niezbędnej	 dokumentacji?	 W	 2010	
roku	minęły	 już	przecież	dwa	 lata	odkąd	Wykonaw-
ca	miał	dostarczyć	niezbędne	dokumenty…		W	celu	
zapoznania	 się	 ze	 szczegółowym	 stanem	 procesu	
realizowania	 umowy	Wójt	 Paweł	 Binkowski	 wezwał	
przedstawiciela	 firmy	 EKO	 INWEST	 na	 spotkanie.	
Kolejnymi	krokami	Wójta	były	nieustanne	wezwania	
do	przedłożenia	efektów	pracy	wynikających	z	pod-
pisanej	 umowy	 jak	 również	 groźby	 naliczenia	 kary	
umownej	w	związku	z	niedotrzymaniem	terminu	wy-
konania	prac.	
	 	 W	piśmie	skierowanym	do	Wójta	Pawła	Binkow-
skiego	z	marca	2011	roku	firma	EKO	INWEST	wska-
zała	okoliczności,	które	w	subiektywnej	ocenie	miały	
znaczący	wpływ	na	opóźnienie	realizacji	przedmiotu	
umowy.	Jako	główne	przyczyny	opóźnień	zostały	wy-
mienione:	 kilkukrotne,	 istotne	 zmiany	 koncepcji	 bu-
dowy	zbiorka	za	kadencji	poprzedniego	Wójta.	Cytat	
pisma	„Jednakże	osoby	działające	w	imieniu	Gminy	
jeszcze	parę	następnych	miesięcy	kilkakrotnie	przed-
stawiały	nowe	propozycje	dotyczące	budowy	zbiorni-
ka	jak	i	zagospodarowania	terenu	wokół	np.	zaprojek-
towanie	wyspy	dla	ptaków,	z	czego	później	wycofano	
się,	 poszerzenie	 powierzchni	 plaży,	 zaprojektowa-
nie	 dodatkowej	 drogi	 dojazdowej	 ze	wsi	Grodzisko.	
Propozycje	 te	 przedstawiane	 były	 podczas	 spotkań	
w	Urzędzie	Gminy,	na	których	obecni	byli	 nasi	pro-

	 	 Planowane	jest	zlecenie	opracowania		dokumen-
tacji	projektowo-	kosztorysowej	przebudowy	budynku	
hydroforni	wraz	ze	stacją	uzdatniania	wody.	Zły	stan	
budynku	niewątpliwie	wymaga	 interwencji	w	postaci	
gruntownego	remontu.	Szacowana	wartość	projektu	
to	kwota		50	000	zł.Ponadto	planuje	się	zlecić	opraco-
wanie	dokumentacji	budowy	przydomowych	oczysz-
czalni	ścieków	w	miejscowości	Wiosna,	Nalewajków,	
Górniki	oraz	Wyrębów.	Zakładany	koszt	w/w	opraco-
wania		wyniesie	30	000	zł.
	 	 O	 zrealizowanych	 i	 rozpoczętych	 inwestycjach	
Wójt	Gminy	Paweł	Binkowski	 informował	mieszkań-
ców	podczas	organizowanych	spotkań	w	poszczegól-
nych	Sołectwach.

Wizualizacja projektowanej Świetlicy 
w Kapałowie
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jektanci	oraz	ówczesny	Wójt	Gminy	lub	jej	mąż	(nie	
zatrudniony	w	Urzędzie	Gminy,	 o	 czym	nie	 byliśmy	
poinformowani)	 oraz	 zastępca	wójta.	 Z	 przedmioto-
wych	 spotkań	 nie	 spisywano	 notatek	 służbowych,	
gdyż	osoby	reprezentujące	Gminę	nie	widziały	takiej	
potrzeby.”		Niezdecydowanie	ówczesnego	Wójta	Bar-
bary	Matysiak	 trwało	 trzy	 lata.	Potwierdzeniem	tego	
jest	fakt,	że	dopiero		26	sierpnia	i	8	października	2010	
r.	Wójt	Barbara	Matysiak	wydała	 „Decyzję	 o	 środo-
wiskowych	 uwarunkowaniach	 zgody	 na	 realizację	
przedsięwzięcia”	oraz	„Decyzję	o	ustaleniu	lokalizacji	
inwestycji	 celu	 publicznego”	 (po	 3	 latach	 od	 podpi-
sania	umowy!).	Dopiero	w/w	dokumenty	dawały	pod-
stawy	do	rozpoczęcia	prac	projektowych	przez	firmę	
EKO	 INWEST.	Wśród	 innych	powodów	znalazły	się	
również	 liczne	 zmiany	 w	 przepisach	 prawa,	 które	
zmuszały	wykonawcę	do	ponownego	rozpoczęcia	już	
trwających	prac	projektowych.		
	 	 W	wyniku	 tak	 przedstawiającej	 się	 sytuacji,	 ma-
jąc	 na	 uwadze	 kończący	 się	 termin	 do	 pozyskania	
środków	Unijnych	(do	2013	r.)	Wójt	Paweł	Binkowski	
trzykrotnie	wnosił	o	przesunięcie	terminu	dostarcze-
nia	brakującej	dokumentacji.	Ostatecznie	 termin	 ten	
został	wyznaczony	na	dzień	30	stycznia	2013	 r.	Ze	
względu	na	dobiegający	końca	termin	złożenia	kom-
pletnej	dokumentacji	w	celu	pozyskania	środków	unij-
nych	Wójt	Gminy	zmuszony	był	do	podjęcia	dalszej	
współpracy	z	firmą	EKO	INWEST.	Zerwanie	umowy	
z	Wykonawcą	niosłoby	za	sobą	niepożądane	skutki	
prawne,	 a	 wybór	 nowego	Wykonawcy	 wiązałby	 się
z	szeregiem	innych	czasochłonnych	procedur,	których	
termin	 uniemożliwiłby	 pozyskanie	 środków	 unijnych	
(chociażby	ogłoszenie	przetargu).	Mimo	udzielonego	
kredytu	 zaufania	 firmie	 EKO	 INWEST	 wyznaczony	
termin	 został	 zaprzepaszczony	 z	 powodu	 niepozy-
skania	 dokumentów.	 Gmina	 Radoszyce	 zmuszona	
była	zrezygnować	z	udziału	w	projekcie	unijnym.	
	 	 Mimo	trudności	i	wielu	niejasności	Wójt	Paweł	Bin-
kowski	nie	zrezygnował	z	inwestycji	budowy	zbiorni-
ka	retencyjnego.	W	ciągu	kolejnych	lat	konsekwent-
nie	realizował	politykę	budowy	zbiornika	retencyjne-
go.	Efektem	uporu	i	wytrwałości	Wójta	są	zakończo-
ne	 prace	 projektowe	 oraz	 pozyskanie	 następującej	
dokumentacji:
1.	 Mapa	do	celów	projektowych,	skala	1:1000
	 	 –	marzec	2014	r.
2.	 Opinia	nr	U-141/2011	–	opinia	ZUDPiK
	 	 –	29.06.2011	r.
3.	 Protokół	GN.6630.448.2014	z	dn.	28.08.2014	r.		
	 	 (nowy	ZUD)
4.	 Wydzielenie	 nowego	 koryta	 rzeki	 Plebanki	 oraz
	 	 uzyskanie	 Decyzji	 o	 ustaleniu	 linii	 przebiegowej
	 	 dla	 cieku	 Plebanka,	 w	 tym	 przekazanie	 terenu
	 	 pod	zarząd	Melioracji	Wodnych	-14.06.2013	r.

5.	 Pozwolenie	 wodnoprawne	 na	 budowle	 wodne,
	 	 rowy,	wyloty	kanalizacji	–	14.06.2013	r.
6.	 W	 latach	 2012-2013	 wykonanie	 dokumentacji
	 	 projektowej	w	branżach:
	 	 -	melioracyjnej,
	 	 -	drogowej,
				 -	sanitarnej	(wod-kan,	deszczówka,	wodociąg),
	 	 -	elektrycznej	i	teletechnicznej	oraz
	 	 -	zagospodarowanie	terenu,
	 	 -	specyfikacje	techniczne	wykonania	i	odbioru
	 				 robót	dla	wszystkich	branż,
	 	 -	kosztorysy	 inwestorskie,	 w	 tym	 wykonanie	 raz
	 	 	 jeszcze	 projektu	 we	 wszystkich	 branżach	 na
	 	 	 zaktualizowanych	 mapach	 do	 celów	 projekto-
	 	 	 wych	-	07.2014	r.
7.	 Warunki	techniczne	dla	wszystkich	mediów	–	nowe	:
	 	 -	sanitarne	 z	 Komunalnego	 Zakładu	 Gospodar-
	 	 	 czego	w	Radoszycach	–	01.08.2014	r
	 	 -	energetyczne-	PGE	Dystrybucja	Oddział	Skarży-
	 	 	 sko	-	Kamienna	-	29.07.2014	r.
	 	 -	teletechniczne-	Orange	Polska	S.A.	–	10.07.2014	r.
8.	 Wypisy	z	rejestru	gruntów	dla	działek	na	których	
planowana	jest	inwestycja	-18.08.2014	r.
oraz	szeregi	innych	niezbędnych	dokumentów.	
	 	 Komplet	 dokumentów,	 w	 tym	 projekt	 zbiornika	
został	 przedłożony	 Wojewodzie	 Świętokrzyskiemu
w	celu	uzyskania	pozwolenia	na	budowę.	Jak	wyni-
ka	z	opracowanego	kosztorysu	szacunkowa	wartość	
budowy	zbiornika	wynosi	ok	14	mln	zł	(	kwota	niemal	
trzykrotnie	 większa	 od	 pierwotnej	 wskazanej	 przez	
poprzedniego	Wójta).	
	 	 Drodzy	Mieszkańcy,	to	już	ostatni	etap	przed	roz-
poczęciem	 prac	 budowlanych.	 Z	 kompletem	 doku-
mentów	Gmina	Radoszyce	pragnie	pozyskać	fundu-
sze	 unijne	 z	 nowej	 perspektywy	 finansowej	 na	 lata	
2014-2020.	Budowa	zalewu	na	„Antoniowie”	jest	już	
w	zasięgu	ręki	!	

Samorządowe PrzedSzkole 
Powróci do radoSzyc 

	 	 Nowy	obiekt	przedszkola	powstanie	w	 lokalizacji	
wskazanej	przez	mieszkańców	t.j.	na	posesji	przy	uli-
cy	Sportowej	(plac	przy	dawnej	weterynarii).	Miejsce	
wyróżnia	 się	 spokojną,	 zaciszną	 i	 bezpieczną	prze-
strzenią,	oddaloną	od	głównej	drogi.		

Wizualizacja projektowanego przedszkola przy ulicy Sportowej
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	 	 W	ramach	Rządowego	Programu	Budowy	Przed-
szkoli	i	Żłobków	w	przedszkolu	powstanie	także	żło-
bek,	do	którego	będą	mogły	uczęszczać	najmłodsze	
dzieci.	Budowa	będzie	finansowana	także	z	ww.	Pro-
jektu.		Pomieszczenia	będą	dostosowane	do	przyję-
cia	większej	liczby	dzieci	w	takim	zakresie,	aby	każ-
de	z	chętnych	mogło	w	nim	znaleźć	swoje	miejsce.	
Dzieci	 będą	miały	do	dyspozycji	 salę	gimnastyczną
i	duży	plac	zabaw,	a	rodzice	parking.	W	budynku	bę-
dzie	wydzielona	część	administracyjna	dla	Gminnego	
Zespołu	 Obsługi	 Oświaty.	 Teren	 wokół	 przedszkola	
będzie	ogrodzony,	zamknięty	 i	monitorowany.	Prace	
projektowe	 są	 już	 zaawansowane,	 zlecone	 zostało	
opracowanie	dokumentacji	projektowo	–	kosztoryso-
wej.	Na	wiosnę	przyszłego	roku	planowane	jest	uzy-
skanie	pozwolenia	na	budowę.		
	 	 Poprzedni	budynek	przedszkola	został	rozebrany,	
ponieważ	jego	stan	techniczny	i	sanitarny	nie	pozwa-
lał	 na	 bezpieczne	 korzystanie	 i	 przebywanie	w	 nim	
zarówno	 dzieci	 jak	 i	 wychowawców.	 Zgodnie	 z	 de-
cyzją	wydaną	przez	SANEPID,	po	kontroli	budynku,	
należało	m.in.	doprowadzić	do	należytego	stanu	sani-
tarno	–	technicznego	drzwi	wejściowe	do	przedszko-
la	i	łazienek,	sanitariaty	dla	dzieci	i	stolarkę	okienną,	
zapewnić	plac	zabaw,	ogrodzić	teren	przedszkola	od	
strony	 zachodniej,	 odnowić	 sufity	 i	 ściany	w	 salach
i	łazienkach.	
	 	 Opinia	konstrukcyjno	-	budowlana	stanu	technicz-
nego	 oraz	 możliwości	 przebudowy	 budynku	 przed-
szkola	 z	marca	 2014	 r,	wykazała,	 iż	 konieczny	 jest	
szeroki	zakres	robót	budowlanych	i	remontowo	–	na-
prawczych	 obiektu.	 Oceniono	 zużycie	 obiektu	 pod	
względem	 technicznym	 na	 60	%.	 Budynek	 nie	 sta-
nowił	 większej	 wartości	 materialnej	 ze	 względu	 na	
zły	stan	techniczny.	W	opinii	wykazano	konieczność	
przeprowadzenia	 prac	 remontowo	 –	 modernizacyj-
nych	 polegających	 m.in.	 na	 usunięciu	 i	 wymianie	
na	nowe	wszystkich	 instalacji	 oraz	 stolarki	 okiennej																			
i	drzwiowej,	dociepleniu	ścian	zewnętrznych,	skuciu	
tynków	zewnętrznych,	wewnętrznych	i	osuszeniu	ich	
wraz	 z	 odgrzybieniem,	 rozbiórce	 stropodachu,	 od-
kopaniu	 odcinkami	 ścian	 fundamentowych	 zarówno	
wewnątrz	 jak	 i	zewnątrz	budynku	i	wykonaniu	 izola-
cji	pionowej	przeciwwilgociowej	oraz	naprawie	izola-
cji	poziomych.	Z	analizy	wynikało,	iż	koszty	remontu	
przewyższyłyby	koszty	budowy	nowego	obiektu.	
	 	 Roboty	konieczne	do	wykonania	tj.:	naprawa,	od-
tworzenie	 izolacji	 przeciwwilgociowych,	 naprawa	
spękań	ścian,	czy	odgrzybianie	należą	do	prac	o	du-
żej	pracochłonności	i	wysokich	kosztach.	Dodatkowo,	
zastosowanie	silnych	środków	chemicznych	do	tych	
celów	 może	 mieć	 niekorzystny	 wpływ	 na	 użytkow-
ników	obiektu.	Skala	uszkodzeń	ścian,	konieczność	
wymiany	 dachu	 oraz	 odtworzenie	 izolacji	 przeciw-

wilgociowych	 oraz	 lokalne	 podbijanie	 fundamentów	
przesądziły	o	nieopłacalności	ekonomicznej	przebu-
dowy	obiektu.	Dlatego	podjęto	decyzję	o	jego	rozbiór-
ce	w	trosce		o	zdrowie	i	życie	osób	w	nim	przebywają-
cych.	Nowy	budynek	zostanie	wykonany	z	odpowied-
nimi	 parametrami	 kubaturowymi	 i	 aktualnie	 obowią-
zującymi	standardami.	
	 	 Elementy	 pozostałe	 po	 demontażu	 przezna-
czono	 do	 wykonania	 innych	 prac	 remontowych																													
i	budowlanych	prowadzonych	na	terenie	naszej	gmi-
ny.	Urządzenia	sanitarne	zostały	wykorzystane	 jako	
doposażenie	 tymczasowego	 przedszkola	 w	Grodzi-
sku,	 a	 drzwi	wewnętrzne	 zamontowane	w	 szkołach	
podstawowych	naszej	gminy.	Część	dachu	użyto	do	
remontów	 budynków	 gospodarczych	 przy	 szkołach	
podstawowych	i	przystanków	autobusowych.

	 	 Powstały	 już	 plany	 nowego	 zagospodarowania	
przestrzeni	 	 po	 rozbiórce	przedszkola.	Teren	 zosta-
nie	wzbogacony	o	nowe	obiekty	kulturalne	 i	sporto-
we.	Planowana	jest	budowa	basenu	otwartego	oraz	
sceny	widowiskowej.	Aby	umożliwić	uczestnikom	im-
prez	korzystanie	z	sanitariatów	w	hali	sportowej	zo-
staną	wykute	dodatkowe	drzwi	od	strony	zachodniej.	
Wokół	powstanie	skwer	z	 ławeczkami	 i	chodnikami.	
Zwiększona	zostanie		również	ilość	miejsc	parkingo-
wych	przy	ulicy	Żeromskiego.	Teren	zostanie	oświe-
tlony	 i	 będzie	 objęty	 monitoringiem.	 Inwestycje	 te	
będą	 służyły	 uatrakcyjnieniu	 rekreacji	 i	wypoczynku	
mieszkańców	gminy	poprzez	organizację	 imprez	ar-
tystycznych	i	sportowych.

Widok projektowanego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu
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otwarcie świetlicy
 w mościSkach dużych

	 	 18	 października	 br.	 Wójt	 Gminy	 Radoszyce	 Pa-
weł	Binkowski	dokonał	oficjalnego	otwarcia	Świetlicy
w	Mościskach	Dużych.

			Ta,	jakże	długo	wyczekiwana	uroczystość		zgroma-
dziła	 zaskakującą	 liczbę	 gości.	Na	 twarzach	 zebra-
nych	malowały	się	szczere	uśmiechy	i	zadowolenie.	
Po	 symbolicznym	 przecięciu	 wstęgi	 zebrani	 mogli	
zobaczyć	wykończenie	budynku	wewnątrz	oraz	jego	
wyposażenie	w	postaci	stolików,	krzeseł,	stołu	bilar-
dowego,	grę	„piłkażyki”,	oraz	dwa	stoły	do	tenisa.	Po-
święcenia	budynku	dokonał	 	 proboszcz	 	parafii	Ra-
doszyce	ks.	Józef	Tępiński.	Zrealizowana	inwestycja	
daje	szanse	mieszkańcom,	a	w	szczególności	dzie-
ciom	 i	młodzieży	na	kreatywne	 i	 twórcze	spędzanie	
wolnego	czasu,	bowiem	od	dawien	dawna	nie	mieli	
oni	możliwości	do	realizacji	swoich	inicjatyw	społecz-
nych.		

Symboliczne przecięcie wstęgi

Zebrani mieszkańcy Mościsk Dużych

Poświęcenie Placu zabaw
w węgrzynie

	 	 Dzieci	z	miejscowości	Węgrzyn	i	okolicy	mogą	cie-
szyć	się	nowym	miejscem	zabaw.	W	sobotę	18	paź-
dziernika	br.	ksiądz	Wojciech	Dobczyński	proboszcz	
Parafii	 MB	 Królowej	 Świata	 w	Węgrzynie	 poświęcił	
obiekt,	a	następnie	dzieci	i	ich	rodzice	zostali	zapro-
szeni	przez	Wójta	Gminy	Radoszyce	Pawła	Binkow-
skiego	na	ognisko.
	 	 Na	placu	zostały	zamontowane	huśtawki,	bujaki,	
karuzela	i	zjeżdżalnia.	Inwestycja	została	dofinanso-
wana	 z	 programu	 “Odnowa	Wsi	 Świętokrzyskiej	 na	
2015	r.”	kwotą	17	tys.	zł.,	a	całkowity	koszt	budowy	
wyniósł	30	tys.	zł.	Plac	zabaw	zostanie	ogrodzony	na	
wiosnę,	 aby	 zwiększyć	 bezpieczeństwo	 bawiących	
się	 dzieci.	Warto	 dodać,	 iż	w	przyszłym	 roku	przed	
placem	 zabaw	 powstanie	 miejsce	 obsługi	 rowerzy-
stów	w	ramach	projektu	“Trasy	Rowerowe	w	Polsce	
Wschodniej”.

z życia urzędu gminy radoSzyce

	 	 Wójt	 Gminy	 Radoszyce	 podaje	 do	 wiadomości,	
że	przy	pracach	 interwencyjnych	 i	 robotach	publicz-
nych	w	2013	roku	zatrudnione	były	52	osoby.	Kosz-
ty	 zatrudnienia	 po	 stronie	 Urzędu	 Gminy	 wyniosły	
212	 063,09	 zł.	W	 2013	 roku	 staż	w	Urzędzie	Gmi-
ny	 Radoszyce	 oraz	 jednostkach	 podległych	 odbyły	
33	osoby.	 	Koszt	późniejszego	zatrudnienia	wyniósł
62	845,02	zł.
	 	 Natomiast	w	2014	roku	przy	pracach	interwencyj-
nych	i	robotach	publicznych	do	dnia	5	sierpnia		2014	
roku	 zatrudnione	 były	 54	 osoby.	 Koszty	 zatrudnie-
nia	po	stronie	Urzędu	Gminy	wyniosły	144	375,32	zł.	
Do	dnia	5	sierpnia	2014	roku	staż	w	Urzędzie	Gmi-
ny	 Radoszyce	 oraz	 jednostkach	 podległych	 odbyły	
32	osoby.	 	Koszt	późniejszego	zatrudnienia	wyniósł
44	121,29	zł.

Poświęcenie placu zabaw w Węgrzynie
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otwarcie boiSka do Plażowej 
Piłki Siatkowej

	 	 W	 Wyrębowie	 powstało	 boisko	 do	 “plażówki”
finansowane	 ze	 środków	 własnych	 Gminy	 Rado-
szyce.	 Uroczystego	 otwarcia	 dokonał	 Wójt	 Paweł
Binkowski	 oraz	 poświęcenia	 -	 ksiądz	 Wojciech
Dobczyński	 dnia	 11	 października	 2014r.	 Poprzez	
uwzględnienie	 inwestycji	 w	 budżecie	Gminy	 na	 rok	
2014,	 dzieci	 i	 młodzież	 mogą	 w	 pełni	 korzystać
z	 obiektu	 i	 rozwijać	 swoje	 umiejętności	 sportowe,
a	także	spędzić	wspólnie	czas.

Boisko w Wyrębowie

gabinet Stomatologiczny
w Szkole:  było – minęło? nie!

	 	 Wydawałoby	 się,	 że	 gabinety	 stomatologiczne
w	placówkach	oświaty	odeszły	w	niepamięć.	Niegdyś	
obecne	w	szkołach	oferowały	bezpłatny	przegląd	zę-
bów	oraz	 ich	 leczenie,	a	 rodzice	byli	na	bieżąco	 in-
formowani	o	stanie	zdrowia	dziecka.	Fakt,	 iż	wizyty	 
u	 dentysty	 nie	 należą	 do	 ulubionych,	 to	 jednak	 są	
jednymi	 z	 ważniejszych	 i	 nieuniknionych.	 Od	 kiedy	
NFZ	 zaczął	 redukować	 gabinety	 stomatologiczne
w	 placówkach	 szkolnych	 poziom	 stanu	 zdrowia	 zę-
bów	wśród	młodych	ludzi	gwałtowanie	spadł.	
	 	 W	trosce	o	zdrowie	gminnej	młodzieży	Wójt	Gmi-
ny	Radoszyce	Paweł	Binkowski	w	porozumieniu
z	Dyrektorem	Gimnazjum	Nr	1	im.	Kazimierza	Wiel-
kiego	 w	 Radoszycach	 Sławomirem	 Staciwą	 podjął	
decyzję	 o	 utworzeniu	 nowego	 gabinetu	 stomatolo-
gicznego	w	budynku	gimnazjum	przy	 ulicy	Ogrodo-
wej.	Jedno	z	pomieszczeń	budynku	zostało	przysto-
sowane	do	warunków,	które	powinien	spełniać	gabi-
net	oraz	wyposażone	w	specjalistyczny	sprzęt	den-
tystyczny.	 W	 zakres	 bezpłatnych	 usług	 planuje	 się	
objąć	m.in.	przegląd	zębów,	leczenie	–	w	tym	kanało-
we	oraz	lakierowanie.	Dodatkowo,	w	uzasadnionych	
przypadkach	uczniowie	będą	mogli	wykonać	bezpłat-
ny	rentgen		zębów!	Gabinet	uzyskał	pozytywną	opi-

Wyposażenie gabinetu dentystycznego

nię	 Powiatowej	 Stacji	 Sanitarno-Epidemiologicznej	
w	Końskich.	Otwarcie	 gabinetu	 uzależnione	 jest	 od	
zawarcia	kontraktu	z	Narodowym	Funduszem	Zdro-
wia.	 Wstępnie	 planuje	 się	 rozpoczęcie	 wykonywa-
nia	usług	na	miesiąc	styczeń	2015	roku.	Dodatkowo	
planuje	 się	 utworzenie	 gabinetu	medycyny	 szkolnej	
w	budynku	Gminnej	Hali	Sportowej.	O	szczegółach	
będziemy	 informować	 Państwa	 na	 gminnej	 stronie	
internetowej	 www.radoszyce.pl	 lub	 bezpośrednio	 w	
placówkach	szkolnych.	

ii Piknik rodzinny
w radoSzycach

	 	 W	dniu	1	czerwca	w	Radoszycach	został	 zorga-
nizowany	Piknik	Rodzinny.	 Jego	celem	było	przede	
wszystkim	kreatywne	spędzenie	czasu	nie	tylko	dzie-
ci	i	rodzin,	ale	każdego	mieszkańca.
	 	 Organizatorami	 II	Pikniku	Rodzinnego	byli	Urząd	
Gminy	 Radoszyce	 oraz	 Stowarzyszenie	 Radosze.	
Głównym	 sponsorem	 pikniku	 była	 Gminna	 Komi-
sja	 Rozwiązywania	 Problemów	 Alkoholowych	 oraz
firma	WiR	z	Łopuszna.

Oficjalnego otwarcia Pikniku Rodzinnego dokonał Wójt Gminy Radoszyce
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	 	 W	 ramach	 Pikniku	 Rodzinnego	 został	 zorgani-
zowany	 konkurs	 Plastyczny	 pod	 hasłem	 „Trzeź-
wy	 umysł	 –	 Piękny	 świat”.	 Komisja	 Konkurso-
wa	 wyłoniła	 najlepsze	 wśród	 zgłoszonych	 prac.
W	 konkursie	 brali	 udział	 uczniowie	 szkół	 podsta-
wowych	 z	 terenu	 naszej	 gminy.	 Ostatecznie	 wy-
różnione	 zostały	 prace	 autorów:	 Wiktor	 Tkacz	 SP
w	Grodzisku,	Alicja	 Szemberg	 SP	w	 Radoszycach,	
Natalia	 Prociewicz	 SP	w	 Kapałowie,	 Ewelina	 Stęp-
niak	SP	w	Wilczkowicach,	Katarzyna	Fabicka-	Krako-
wiak	SP	w	Grodzisku,	Kamil	Mączyński	SP	w	Wilcz-
kowicach,	 Natalia	 Bąk	 SP	w	Kłucku,	 Klaudia	 Jurek	
SP	w	Radoszycach,	Mariusz	Szczygieł	SP	w	Rado-
szycach	oraz	Kamil	Momot	SP	w	Kłucku.	Prace	zwy-
cięzców	 zostały	 zaprezentowane	 podczas	 pikniku,
a	sami	 laureaci	otrzymali	 cenne	nagrody	 rzeczowe.	
W	Gimnazjum	Nr	1	im.	Kazimierza	Wielkiego	w	Ra-
doszycach	 odbyła	 się	wystawa	wszystkich	 zgłoszo-
nych	prac.

  Kolejnym	etapem	pikniku	była	rywalizacja	miesz-
kańców	w	konkurencjach	biegowych.	Dzieci	oraz	
dorośli	mieli	okazję	zaprezentować	swoją	kondycję	
sportową.

Najlepszymi	biegaczami	zostali:

SZKOŁY PODSTAWOWE  
klasy I-III

     Dziewczęta	(dystans	200	m)
1.		Wiktoria	Mogieła
2.	 Andżelika	Trzcińska
3.		Milena	Laskowska

     Chłopcy	(	dystans	200	m	)
1.		Kacper	Baranek
2.		Mikołaj	Mularczyk
3.	Michał	Szustak
 

Najmłodsi miłośnicy sportu

SZKOŁY PODSTAWOWE 
klasy IV-VI

     Dziewczęta	(dystans	400	m)
1.		Emilia	Lamentowicz
2.		Agnieszka	Kowalska
3.		Patrycja	Leśniak
     Chłopcy	(dystans	600	m)
1.		Kamil	Borowski
2.		Michał	Soboń
3.		Adrian	Szmit

GIMNAZJUM

  DZIEWCZęTA	(DYSTANS	600	M)
1.		Justyna	Bańburska
2.		Aleksandra	Mączyńska
3.		Maria	Bańburska
     Chłopcy	(	dystans	800	m)
1.		Paweł	Maciążek
2.		Maciek	Dymek
3.		Paweł	Szmit

  MęŻCZYŹNI	WIEK	17-30	LAT	(dystans	1600	m)
1.	Rafał	Usnarski
2.	Kuba	Hurich
3.	Michał	Pająk

OPEN
     Kobiety	(dystans	1200	m)
1.		Agata	Olender
2.		Karolina	Pietrusiewicz
3.		Małgorzata	Janus

     Mężczyźni	(dystans	1200	m)
1.		Rafał	Pałgan
2.		Jacek	Ciszek
3.		Piotr	Świercz
  Po	 zakończeniu	 wyścigów	 Wójt	 Gminy	 Paweł	
Binkowski	 wręczył	 uczestnikom	 pamiątkowe	 meda-
le.	 Aby	 osłodzić	 smak	 porażki	 wszystkim	 sportow-
com		zostały	wręczone	słodycze	oraz	bony,	w	zamian	
za	które	otrzymali	pyszną	kiełbaskę	z	grilla.	Uwagę	
gości	piknikowych	przyciągnęły	występy	uczniów	ze	
szkół	podstawowych	z:	Radoszyc,	Wilczkowic,	Kapa-
łowa,	Grodziska,	Górnik,	 Kłucka	 oraz	 z	Gimnazjum
z	Radoszyc.	Osoby,	których	nie	opuszczała	ambicja
i	chęć	rywalizacji	miały	okazję	wykazać	się	po	raz		ko-
lejny	biorąc	udział	w	następujących	konkurencjach:

-	rzut	do	kosza, 
-	rzut	beretem, 
-	rzut	kółkiem	do	celu, 
-	strzał	piłką	do	bramki, 
-	obracanie	kołem	hula	hop, 
-	skoki	na	skakance.
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	 	 Organizatorów	szczególnie	cieszył	fakt,	iż	w	za-
bawach	brały	udział	nie	tylko	dzieci,	ale	całe	rodziny.	
W	poszczególnych	konkurencjach	najlepszymi	oka-
zali	się:

RZUT DO KOSZA

1.	 Mateusz	i	Zbigniew	Młynarczyk
2.	 Klaudia	i	Małgorzata	Purtak
3.	 Zuzanna	i	Agnieszka	Czarnecka

RZUT BERETEM

1.	 Damian	Popiel
2.	 Michał	Hurich
3.	 Arkadiusz	Myszkowski

RZUT KÓŁKIEM DO CELU

1.	 Karol	Rozmus
2.	 Mateusz	Młynarczyk
3.	 Agnieszka	Czarnecka

STRZAŁ PIŁKĄ DO BRAMKI

1.	 Adam	Pietrusiewicz
2.	 Bartek	Woźniak
3.	 Filip	Popiel

OBRACANIE KOŁEM HULA HOP

1.	 Agnieszka	Kowalska
2.	 Joanna	Cieślak
3.	 Oliwia	Robak

SKOKI NA SKAKANCE

1.	 Justyna	Bańburska
2.	 Natalia	Sukiennik
3.	 Katarzyna	Organka

	 	 Podczas	pikniku	 dzieci	 	mogły	 skorzystać	 z	 róż-
nych	urządzeń	zabawowych.	Swoją	obecnością	za-
szczycili	nas	Strażacy	z	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	

Występ artystyczny uczniów podczas Pikniku

Wręczenie nagród zwycięzcom poszczególnych konkurencji

w	Radoszycach.	Dzieci	mogły	 zobaczyć	wyposaże-
nie	wozu	strażackiego	oraz	zasiąść	za	 jego	kierow-
nicą.	Piknik	zakończył	się	późnym	popołudniem	uro-
czystą	 dekoracją	 zwycięzców	 poszczególnych	 kon-
kurencji.	Wójt	Gminy	 Paweł	 Binkowski	 wręczył	 lau-
reatom	 nagrody	 oraz	 pamiątkowe	 medale.	 Na	 za-
kończenie	 Wójt	 Gminy	 podziękował	 wszystkim	 go-
ściom	za	wspólnie	spędzony	czas	oraz	złożył	gratula-
cje	i	wyrazy	uznania	wszystkim	dzieciom,	które	brały	
czynny	udział	w	pikniku.
	 	 Zorganizowana	impreza	okolicznościowa	spełniła	
oczekiwania	jego	twórców,	dzieci	i	młodzieży	uczest-
niczącej	w	zabawie.	Serdecznie	dziękujemy	wszyst-
kim	tym,	którzy	poprzez	swoją	obecność	oraz	zaan-
gażowanie	przyczynili	się	do	cudownie	spędzonego	
czasu.

650-lecie Parafii P.w. św. św. Pio-
tra i Pawła w radoSzycach

	 Parafia	pw.	św.	św.	Piotra	i	Pawła	w	Radoszycach	
przeżywa	w	tym	roku	okrągłą	rocznicę	650-lecia	swo-
jego	istnienia.	Z	tej	okazji	wierni	uczestniczyli	w	Jubi-
leuszowych	Misjach	Świętych	pod	patronatem	Dzie-
ła	Biblijnego	 im.	Jana	Pawła	 II.,	w	dniach	od	22	do	
29	czerwca	2014	roku,	które	poprowadził	ks.	dr	Ja-
cek	Kucharski.	Dla	Mieszkańców	 i	Parafian	świado-
mość,	że	wspólnota,	którą	 tworzyli	przodkowie	oraz	
oni	sami	obchodzi		kolejną	rocznicę	istnienia,	jest	po-
wodem	ogromnej	 radości	 i	 	dumy.	 	Jak	przy	każdej	
rocznicy,	bez	względu	na	charakter,	obok	miłych	dla	
serca	uczuć	 i	emocji	pojawiają	się	również	refleksje	 
i	przemyślenia.	
	 Nieuporządkowane	myśli	i	uczucia	wiernych	ukie-
runkowywał	 ksiądz	 Jacek	 Kucharski,	 poświęcając	
każdy	dzień	rekolekcji	odrębnej	tematyce.	Rozmawiał	
on	z	wiernymi	na	temat	sakramentów:	Chrztu	Świę-
tego,	 Małżeństwa,	 Namaszczenia	 Chorych,	 Pokuty	 
i	 Pojednania,	 Bierzmowania,	 Eucharystii	 oraz	 Ka-
płaństwa.	
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	 Rekolekcjonista	przy	wykorzystaniu	środków	mul-
timedialnych	w	ciekawy	i	znakomicie	ułatwiający	od-
biór	sposób	przybliżał	wiernym	prawdy	wiary.

	 Przez	 czas	 trwania	 Misji	 wierni	 czytali	 wybrane	
fragmenty	Pisma	Świętego	oraz	poddawali	je	wspól-
nym	rozważaniom.	Nauki	obejmowały	wszystkie	gru-
py	parafian:	dzieci	szkolne,	młodzież	gimnazjalną	i	li-
cealną,	matki,	ojców,	osoby	starsze,	samotne	i	cho-
re.	Bardzo	dużym	zainteresowaniem	cieszyły	się	wie-
czorne	spotkania,	podczas	których	parafianie	modli-
li	się	śpiewając	Apel	Jasnogórski	i	odmawiając	część	
Różańca	Świętego.	Uczestnicy	spotkań		raz	jeszcze	
wsłuchiwali	się	w	bezcenne	nauki	księdza	Jacka	Ku-
charskiego.	
	 Piątego	dnia	Misji	młodzież	gimnazjalna	przyjęła	
z	rąk	ks.	bp.	Adama	Odzimka	sakrament	bierzmowa-
nia.	 	Uroczystość	przebiegała	w	bardzo	uroczystym
i	podniosłym	tonie.	
	 Wyjątkowy	wymiar	duchowy	miały	dni	27	oraz	28	
czerwca.	
	 W	 piątek	 chrześcijanie	 wzięli	 udział	 w	 nabożeń-
stwie	Drogi	Krzyżowej	z	adoracją	krzyża	misyjnego.	
Niosąc	Krzyż	na	barkach,	śpiewając	pieśni	oraz	wsłu-
chując	się	w	słowo	księdza	Jacka	wierni	 tradycyjnie	
przeszli	ulicami	Radoszyc.
Następnego	 dnia	 parafianie	 uczestniczyli	 w	 Mszy	
świętej,	która	została	odprawiona	na	Cmentarzu	Pa-
rafialnym.	Miejsce	oraz	poruszane	przez	księdza	re-
kolekcjonistę	tematyki	zmusiły	uczestników	do	podję-
cia	refleksji	i	rozważań	na	temat	doczesnego	życia.	
Punktem	kulminacyjnym	Misji	Świętych	był	dzień	29	
czerwca,	 	 kiedy	 do	 radoszyckiej	 parafii	 zawitał	 bp	
Henryk	 Tomasik.	 Podczas	 uroczystej	 Mszy	 Świętej	
ksiądz	biskup	dokonał	poświęcenia	 i	odsłonięcia	 ta-
blicy	upamiętniającej	długoletnią	posługę	duszpaster-
ską	księdza	Kanonika	Antoniego	Mąkosy.	Następnie,	
włodarze	w	osobach	Wójta	Gminy	Radoszyce	Pawła	
Binkowskiego,	 Przewodniczącej	 Rady	Gminy	Agaty	
Binkowskiej,	Starosty	Koneckiego	Bogdana	Sobonia	
oraz	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Końskie	Michała	Ci-
chockiego	 oficjalnie	 przywitali	 biskupa	 Diecezji	 Ra-

Najmłodsi parafianie uczestniczący w Misjach Świętych

domskiej.	Wyjątkowy	prezent	w	postaci	Apostolskie-
go	 Błogosławieństwa	 udzielonego	 całej	 wspólnocie	
parafialnej	oraz	księdzu	proboszczowi	 Józefowi	Tę-
pińskiemu	przez	Ojca	Świętego	Franciszka	ofiarował	
Wójt	Gminy	Radoszyce.	W	krótkim	przemówieniu	Pa-
weł	Binkowski	powiedział:
	 „Kościół	 Radoszycki	 to	 pomnik	 historii	 po	 wiel-
kich	królach	i	naszych	praojcach.	Świątynia	ta	gości-
ła	w	swych	murach	niemal	wszystkich	władców	daw-
nej	Polski.	W	tym	sanktuarium	modlili	się:	Kazimierz	
Wielki,	 Władysław	 Jagiełło,	 Królowa	 Jadwiga,	 Kró-
lowa	Zofia,	św.	Kazimierz.	Ostatnim	z	wielkich,	któ-
ry	 przekroczył	 próg	 naszej	 świątyni	 był	Król	August	
Poniatowski”.	Wójt	Gminy	Radoszyce	podkreślił	rów-
nież,	iż	powstanie	parafii	miało	olbrzymi	wpływ	na	ży-
cie	 ówczesnego	miasta,	 bowiem	 kościół	 był	 silnym	
ośrodkiem	 światopoglądowego	 oddziaływania	 na	
mieszkańców.	Na	zakończenie	Wójt	Gminy	„z	okazji	
tak	doniosłego	jubileuszu”	złożył	wszystkim	serdecz-
ne	życzenia.

	 Uwieńczeniem	Mszy	Świętej	 była	 uroczysta	 pro-
cesja,	poprowadzona	wokół	radoszyckiego	kościoła.		
Uroczystość	 Misji	 Świętych	 oraz	 nauki	 księ-
dza	 Jacka	 Kucharskiego	 na	 długo	 zapadną	 
w	 sercach	 i	 umysłach	 wiernych.	 Podsumowaniem	
tygodniowych	 rekolekcji	 mogą	 być	 słowa	 Święte-
go	Jana	Pawła	II:	„Zatrzymaj	się.	To	przemijanie	ma	
sens…	Ma	sens…”.

Wójt Gminy Paweł Binkowski podczas wręczania Błogosławieństwa Papieskiego

Xiii edycja feStynu 
„radoSzyczanie dzieciom”

 
	 	 Festyn	 „Radoszyczanie	 Dzieciom”	 bez	 wątpie-
nia	stał	się	nową	tradycją,	wpisaną	w	życie	naszych	
mieszkańców.	Jak	co	roku,	w	ostatni	weekend	 lipca	
Urząd	Gminy	Radoszyce	 z	Wójtem	Gminy	Pawłem	
Binkowskim	na	czele	przy	wydatnej	pomocy	Stowa-
rzyszenia	„Radosze”	organizuje	jedną	z	największych	
gminnych	imprez.	Głównym	celem	festynu,	obok	do-
starczenia	dobrej	zabawy	i	atrakcji,	jest	zebranie	fun-
duszy	na	rzecz	osób	chorych	i	niepełnosprawnych.
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	 	 Termin	 festynu	w	bieżącym	roku	przypadł	na	dni	
26-27	 lipca.	Przygotowania	do	niego	 rozpoczęły	się	
znacznie	wcześniej.	Pracownicy	urzędu	gminy	oraz	
członkowie	stowarzyszenia	po	raz	kolejny	stanęli	na	
wysokości	zadania,	dlatego	już	na	wstępie	w	imieniu	
wszystkich	 uczestników	 zabawy	 składamy	 im	 ser-
deczne	podziękowania	za	trud,	zaangażowanie	i	wło-
żoną		prace.	
	 	 26	 lipca	 	 na	 Placu	 Targowym	 w	 Radoszycach		
Wójt	Gminy	Paweł	Binkowski	dokonał	nieoficjalnego	
otwarcia	festynu.	Tego	dnia	przed	zgromadzoną	pu-
blicznością	wystąpił	miejscowy	 zespół	Mr.	Pol.	Naj-
większe	polskie	przeboje	w	wykonaniu	zespołu	wpro-
wadziły	 zebranych	 gości	 w	 taneczny,	 dyskotekowy	
klimat.	Zapowiedziana	„Biesiada	pod	gwiazdami”	zo-
stała	poprzedzona	konkursem	sprawnościowym	zor-
ganizowanym	przez	firmę	„ZHU	Trans	–	Bet	–	Kom”	
Krzysztof	 Zawrzykraj.	 Konkurs	 polegał	 na	 jak	 naj-
szybszym	przerzuceniu	 450kg	węgla	 z	 jednej	 przy-
czepy	na	drugą.	Rywalizacja	była	zacięta,	ale	 jak	w	
większości	 przypadków	 zwycięzca	 jest	 tylko	 jeden.		
Najszybszym	zawodnikiem	okazał	się	Andrzej	Pete-
licki.		Otrzymał	on	nagrodę		w	postaci	bonu	na	zakup	
towaru,	 którego	 fundatorem	 jest	 firma	 „ZHU	 Trans	
–	Bet	–	Kom”	Krzysztof	Zawrzykraj.	
	 	 Biesiada	pod	gwiazdami	była	okazją	do	sprawdze-
nia	 bądź	 odkrycia	 swoich	 umiejętności	 tanecznych!	
Zabawa	przebiegała	w	wesołej	oraz	hucznej	atmos-
ferze	i	zakończyła	się	późną	nocą.	Mieszkańcy	wraz	
z	gośćmi	opuszczali	teren	imprezy	z	nadzieją	na	jesz-
cze	większą	dawkę	emocji,	którą	dostarczy	im	kolejny	
dzień!
	 	 W	niedzielę,	27	lipca	odbyła	się	kolejna	część	ra-
doszyckiego	 festynu.	 Została	 ona	 rozpoczęta	 arty-
stycznym	występem	dzieci	z	Samorządowego	Przed-
szkola	 w	 Radoszycach.	 Mali	 artyści	 w	 specjalnie	
przygotowanych	 strojach	 prezentowali	 się	 znako-
micie.	Opiekunami	 grup	były:	Anna	Drab	oraz	Lidia	
Chwaścińska.
	 	 Po	 zakończonym	 występie	 głos	 został	 oddany	

Wójtowi	 Gminy	 Radoszyce	 Pawłowi	 Binkowskiemu	
oraz	przybyłym	gościom	w	osobach:	Posła	na	Sejm	
RP	Krzysztofa	Lipca,	Starosty	Koneckiego	Bogdana	
Sobonia,	Wicestarosty	Andrzeja	Marka	Lenarta,	Bur-
mistrza	Miasta	 i	Gminy	Końskie	Michała	Cichockie-
go,	Sekretarza	Gminy	Radoszyce	 Leopolda	Garba-
cza,	Radnych	Powiatowych,	Radnych	Gminy	Rado-
szyce	 z	 Przewodniczącą	Agatą	 Binkowską	 na	 cze-
le,	 Sołtysów	 oraz	 przedstawicieli	 sąsiednich	 gmin. 
Wszystkie	 wystąpienia	 gości	 koncentrowały	 się	 na	
życzeniach	 wyśmienitej	 zabawy	 oraz	 podkreśleniu	
szczytnego	celu	festynu.	Wójt	Gminy	Radoszyce	za-
prosił	wszystkich	do	wspólnej	zabawy.	
	 	 Kolejne	 minuty	 należały	 do	 uczniów	 ze	 Szko-
ły	Podstawowej	w	Grodzisku.	Wychowankowie	Pań	
Barbary	 Zimińskiej,	 Marii	 Kamińskiej,	 Anny	 Grzyś-
ki	oraz	Katarzyny	Szustak	zaprezentowali	zebranym	
układy	 taneczne.	 Muzyka,	 zaplanowany	 ruch	 sce-
niczny,	 rekwizyty,	 a	 przede	 wszystkim	 talent	 dzieci	
wywierały	duże	wrażenie	na	widzach.	
	 	 Swoje	umiejętności	artystyczne	przedstawili	 rów-
nież	 członkowie	 Zespołu	 Artystycznego	 31	 KDHA	
„Pod	10-tką”	 im.	 Jana	Pawła	 II,	 którego	opiekunem	
jest	Krystyna	Lewandowska.	Ogromnym	talentem	za-
chwycili	publiczność	Ania	Toborek	oraz	Mateusz	Ło-
siński,	ponieważ	swoim	śpiewem	odzwierciedlili	pięk-
no	każdej	wykonanej	piosenki.	
	 	 Swoje	 zdolności	 muzyczne	 zaprezentował	 rów-
nież	 zespół	 „Medyk”	 z	Włoszczowy.	 „Młodzi,	 piękni,	
utalentowani”-	 takie	 i	 podobne	 opinie	 otrzymali	 po-
czątkujący	artyści.	
	 	 Kolejnymi	 osobami,	 które	 zaprezentowały	 swoje	
uzdolnienia	 	 były	 Dominika	 oraz	 Bożena	 Zielińskie.	
Swoim	 występem	 artystki	 po	 raz	 kolejny	 zachwyci-
ły	mieszkańców	oraz	gości	 festynu	utwierdzając	 ich
w	przekonaniu	o	swoim	wielkim	talencie.
	 	 W	 klimat	 muzyki	 latynoskiej	 wprowadził	 zebra-
nych	 zespół	 „Trio	 Mariachi”.	 Trzech	 śpiewających	
mężczyzn,	 ubranych	 w	 tradycyjne	 meksykańskie	
stroje,	 z	 gitarami	w	 rękach	 porwało	 serce	 niejednej	
osoby.	Stopy	same	poruszały	się	w	rytm	muzyki.	Pu-
bliczność	zakochała	się	w	zaprezentowanej	muzyce!	
Skandująca	widownia	ponownie	wywołała	meksykań-
ski	zespół	na	scenę.	
	 	 Po	zakończonym	występie	na	krótką	chwilę	głos	
zabrał	Wójt	Gminy	Radoszyce	Paweł	Binkowski.	Po-
informował	wszystkich	zebranych	o	wynikach	Gmin-
nego	Konkursu	Fotograficzno	–	Filmowego	pt.	„Histo-
ria,	tradycje	i	współczesność	mojej	Małej	Ojczyzny”.	
Laureatkami	konkursu	zostały:	w	kategorii	fotografia	
Magdalena	Trojanowska,	w	kategorii	film	Aleksandra	
Myszkowska.	Wójt	Gminy	wyczytał	zwycięzców	oraz	
zaprosił	na	scenę	w	celu	odebrania	nagród	 rzeczo-
wych.	Niestety,	Aleksandra	nie	mogła	zjawić	się	oso-

Okolicznościowe przemówienie gości
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biście.	W	jej	imieniu	gratulacje	oraz	nagrodę	odebra-
ła	dumna	mama	Anna.
	 	 Występ	zespołu	„Trio	Mariachi”	był	przedsmakiem	
głównego	wydarzenia	artystycznego	zaplanowanego	
na	tegoroczną	edycję	festynu.	

	 	 Zgodnie	 z	 zapowiedziami,	 swoją	 obecnością	 za-
szczycił	 nas	 jeden	 z	 najpopularniejszych	 polskich	
piosenkarzy	Rafał	Brzozowski!		Jego	występ	zgroma-
dził	niewiarygodnie	dużą	publiczność.	Zgromadzeni,
a	w	tym	przede	wszystkim	młodzież	była	zachwycona	
występem	gwiazdy.	Artysta	nie	tylko	dał	popis	swoimi	
umiejętnościami	wokalnymi,	ale	przy	okazji	zabawiał	
publiczność	 różnymi	 anegdotami.	Uszy	 zgromadzo-
nych	 chłonęły	 muzykę!	 Fani	 nie	 pozwolili	 artyście	
opuścić	 sceny.	 Rafał	 Brzozowski	 wraz	 z	 zespołem	
kilkukrotnie	 z	 wdziękiem	 i	 uśmiechem	 na	 twarzach	
wkraczali	na	scenę.	Po	zakończeniu	występu	piosen-
karz	rozdawał	autografy	swoim	wielbicielom	do	póź-
nych	godzin	wieczornych.

	 	 Po	 raz	 ostatni	 tego	 wieczoru	 głos	 zabrał	 Wójt	
Gminy	 Radoszyce	 Paweł	 Binkowski.	 Podziękował	
on	wszystkim	uczestnikom	festynu	za	wspólnie	spę-
dzony	 czas,	 a	 darczyńcom	 oraz	 sponsorom	 za	 ich	
hojność	i	wielkie	serce.	Na	zakończenie	Wójt	Gminy	
zaprosił	wszystkich	do		wzięcia	udziału	w	festynie	już
w	przyszłym	roku.

Gwiazda Festynu Rafał Brzozowski

Zespół Trio Mariachi

Dwudniowy	Festyn	„Radoszyczanie	dzieciom”	zakoń-
czył	się	pokazem	sztucznych	ogni.	Wrażenia	i	emo-
cje	 towarzyszące	 fajerwerkom	na	długo	zapiszą	się
w	pamięci	widzów.
	 	 W	trakcie	festynu	rodziny	mogły	skorzystać	z	wie-
lu	przygotowanych	atrakcji	w	postaci	trampoliny,	zjeż-
dżalni,	basenu	wodnego	z	kulami	oraz	wielu	innych,
a	smakosze	słodyczy	mogli	rozkoszować	się	smako-
wymi	watami	cukrowymi	czy	lodami.	Osoby,	preferu-
jące	 inne	gusta	kulinarne	mogły	uraczyć	się	pyszną	
porcją	słynnego	kugla.
			 Członkowie	 Świętokrzyskiego	 Stowarzyszenia
Paralotniowego	 „Bielik”	 przygotowali	 małą	 niespo-
dziankę	 zgromadzonym.	 Jeden	 z	 członków	 stowa-
rzyszenia,	 Wiesław	 Mogielski	 podczas	 lotu	 rozrzu-
cał	nad	tłumem	słodycze.	Spadające	cukierki	z	nieba
były		prawdziwą	sensacją	festynu.
	 	 Występy	artystów	przeplatane	były	różnymi	grami	
i	zabawami	dla	dzieci,	które	przeprowadzała	specjal-
ne	 zaproszona	 grupa	 animatorów.	Dużym	 zaintere-
sowaniem	cieszyła	się	prezentacja	wozu	strażackie-
go	wraz	z	wyposażeniem	jednostki	OSP	Radoszyce.
	 	 Mieszkańcy	oraz	 licznie	przybyli	 goście	wspiera-
li	Stowarzyszenie	 „Radosze”	w	zbiórce	 funduszy	na	
rzecz	 osób	 chorych	 i	 niepełnosprawnych	wrzucając	
do	 puszek	 środki	 finansowe.	 Uczestnicy	 otrzyma-
li	w	zamian	różnego	rodzaju	bony	oraz	fanty.	Zebra-
na	 kwota	 przerosła	 oczekiwania	wszystkich.	Wyno-
si	ona	16	018,20	zł.	Suma	ta	 jest	znacznie	większa	 
w	porównaniu	z	kwotami	uzyskanymi	w	poprzednich	
latach.		
	 	 „Kiedy	 pomagamy	 innym,	 pomagamy	 sobie,	 po-
nieważ	 wszelkie	 dobro,	 które	 dajemy,	 zatacza	 koło
i	wraca	do	nas”.	Flora	Edwards
	 	 Tymi	 słowami	 pragniemy	 podziękować	 wszyst-
kim	 zaangażowanym	w	 przygotowanie,	 organizację
i	uczestnictwo	w		Festynie	„Radoszyczanie	Dzieciom”.	 
Nie	 istnieje	 miara,	 którą	 można	 zbadać	 jakość	 lub	
ilość	 pomocy	 niesionej	 potrzebującym.	 Jedno	 jest	
pewne,	 każda	 „wyciągnięta	 pomocna	 dłoń”	 świad-
czy	o	wrażliwych,	niezastąpionych	sercach	naszych	
mieszkańców.	Do	zobaczenia	za	rok!

Tłum ludzi zebrany podczas festynu
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 164 PieSza Pielgrzymka 
radoSzyce – jaSna góra

	 	 “Nie	wstydzę	się	Ewangelii”	to	motto	tegorocznej,	
164	 już	Pieszej	Pielgrzymki	Radoszyckiej	 na	 Jasną	
Górę,	która	odbywała	się		w	dniach	21	-	29	sierpnia.	
Temat	ten	harmonizuje	z	założeniami	pracy	duszpa-
sterskiej	Kościoła	w	Polsce	w	2014	roku,	który	akcep-
tuje	prawdę:	„	Wierzę	w	Syna	Bożego”.	Jezus	Chry-
stus	 i	 Jego	Ewangelia	 są	 dla	 chrześcijanina	 drogo-
wskazem	na	drogach	życia.
	 	 Tegoroczna	 Pielgrzymka	 była	 także	 dziękczy-
nieniem	 za	 Jubileusz	 650-lecia	 istnienia	 Parafii																						
św.	 apostołów	 Piotra	 i	 Pawła	 w	 Radoszycach	 oraz	
kanonizacji	Jana	Pawła	II.	Wyrazem	tych	intencji	były	
banery,	które	grupa	dumnie	prezentowała	w	drodze.
	 	 Każdy	z	pątników	szedł	z	własnymi	dziękczynny-
mi	lub	błagalnymi	intencjami	oraz	niósł	przed	oblicze	
Jasnogórskiej	Pani	swoje	troski	i	radości.

  

	 	 Pielgrzymkę	po	 raz	pierwszy	prowadził	ks.	Prze-
mysław	Ilnicki,	wspierany	przez	diakona	Kamila	Ko-
walskiego	i	kleryka	Cezarego	Janiszewskiego.	Trady-
cyjnie	Pielgrzymi	swoją	wędrówkę	zaczęli	od	uczest-
nictwa	we	Mszy	Świętej,	a	następnie	wyruszyli	w	stro-
nę	Jasnej	Góry.	Mieszkańcy,	którzy	nie	mogli	uczest-
niczyć	w	 pielgrzymce	 odprowadzili	 pątników	 do	 ka-
pliczki	 między	 Radoszycami	 a	 Grodziskiem	 wraz
z	 księdzem	 proboszczem	 Józefem	 Tępińskim	 oraz	
Wójtem	Pawłem	Binkowskim.
	 	 W	 tym	 samym	 miejscu	 9	 dni	 później	 Radoszy-
czanie	 z	 Wójtem	 Pawłem	 Binkowskim,	 księdzem	
Proboszczem	 i	 	księdzem	Prałatem	Adamem	Mysz-
kowskim		przywitali	powracających	strudzonych,	ale	
radosnych	pielgrzymów.		Tłumy	mieszkańców	wyszły	
na	ulice,	aby	najpierw	pożegnać,	a	potem	za	kilka	dni	
powitać	pątników.	Są	to	niesamowite	momenty	i	emo-
cje,	kiedy	czuje	się	życzliwość	i	wsparcie	osób	pozo-
stających	w	domostwach,	którzy	wspierają	duchowo	
wszystkich	wyruszających	w	pieszą	wędrówkę.

	 	 Powracający	pielgrzymi	witali	mieszkańców	czer-
wonymi	balonami	w	kształcie	serc,	które	zostały	wy-
puszczone	pod	kościołem	oraz	dwoma	koszami	żół-
to	-	białych	kwiatów,	które	złożyli	pod	pomnikiem	św.	
Jana	Pawła	II	 i	pod	ołtarzem	głównym	kościoła	p.w.	
św.	Apostołów	 Piotra	 i	 Pawła.	 Powrót	 pielgrzymów	
uatrakcyjniła		również	miejscowa	orkiestra.
	 	 W	pieszej	wędrówce	do	Tronu	Jasnogórskiej	Pani	
wzięło	 udział	 228	 pątników.	 Najmłodszą	 pątniczką	
była	 8,5	 miesięczna	 Basia	 Myszkowska,	 a	 najstar-
szym	78	-	letni	Pan	Zygmunt	Relidzyński.	Jak	co	roku	
księdza	przewodnika	wspierał	również	lider	-	Ryszard	
Zajączkowski,	niosący	krzyż	na	czele	grupy.
	 	 Dzięki	 grupie	 muzycznej	 pątnicy	 nie	 odczuwali	
przebytych	kilometrów,	gdyż	grą	na	gitarze	 i	wspól-
nym	 śpiewem	 zagrzewali	 pątników	 do	 marszu.
W	 skład	 grupy	 wchodzili:	 Kamila	 Kowalska,	Marcin	
Sinkiewicz,	Paulina	Szustak,	Bożena	Zielińska,	Do-
minika	Zielińska,	Paweł	Wydra,	Alicja	Śliz,	Julia	Pal-
mowska,	 Monika	 Mączyńska,	 Izabela	 Relidzyńska.	
Muzyczni	 dodatkowo	 umilali	 wieczory	 pielgrzymom	
poprzez	organizowanie	tzw.	pogodnych	wieczorków.
	 	 Nad	 bezpieczeństwem	 pątników	 czuwała	 służba	
porządkowa,	w	której	od	wielu	lat	służy	Radny	Gminy	
Radoszyce	 Włodzimierz	 Pietrusiewicz	 oraz	 Janusz	
Dorosławski,	Łukasz	Myszkowski,	Rafał	Myszkowski,	
Sławomir	Relidzyński,	Michał	Lewicki,	Mariusz	Szym-
czyk.
	 	 Nie	obyło	się	niestety	bez	interwencji	służby	me-
dycznej.	Siostry	pielęgniarki	Zdzisława	Relidzyńska,	
Jolanta	Smulczyńska	 i	Danuta	Siwczyk	 okazały	 się	
niezastąpione	 i	 niezbędne	 przy	 wykonywaniu	 zbie-
gów	przywracających	nogi	 i	 stopy	do	 stanu	umożli-
wiającego	dalszą	wędrówkę.
	 	 Wszystkim	 osobom,	 które	 udzielały	 się	 w	 po-
szczególnych	 służbach	 ksiądz	 przewodnik	 serdecz-
nie	podziękował	podczas	Mszy	Świętej	i	wręczył	upo-
minki.
	 	 Dość	 dużą	 grupę	 stanowiły	 osoby,	 które	 po	 raz	
pierwszy	 zdecydowały	 się	 na	 pieszą	 pielgrzymkę.	
Wielu	z	nich	połknęło	przysłowiowego	“bakcyla”	i	już	
teraz	szykują	się	na	przyszłoroczną	165	Pielgrzym-
kę	 z	Radoszyc	 na	 Jasną	Górę.	Mamy	nadzieję,	 że
w	przyszłym	roku	będzie	więcej	osób,	które	zdecydu-
ją	się	na	taką	formę	zakończenia	wakacji	i	wybiorą	się	
na	pielgrzymi	szlak.

Do	spotkania	za	rok!				

Wymarsz pątników
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obchody 70 rocznicy 
Pacyfikacji radoSzyc

	 31	sierpnia	2014	roku	w	Radoszycach	odbyły	się	
uroczyste	obchody	70	rocznicy	pacyfikacji	Radoszyc.	
Uroczystości	rozpoczęły	się	o	godzinie		10.00	mszą	
świętą	w	 intencji	 Ojczyzny	w	 Kościele	 p.w.	 św.	 św.	
Piotra	 i	 Pawła.	 Tuż	 po	 zakończonych	 modlitwach	
przedstawiciele	władz	 samorządowych,	 goście	 oraz	
mieszkańcy	 gminy	 wspólnie	 udali	 się	 pod	 Pomnik	
Pamięci	w	radoszyckim	rynku,	aby	oddać	hołd	pole-
głym		i	zamordowanym		mieszkańcom	podczas	walk	
w	okresie	II	Wojny	Światowej.

	 Ta	część	uroczystości	 rozpoczęła	się	od	odśpie-
wania	Hymnu	Narodowego,	a	następnie	Wójt	Gminy	
Paweł	Binkowski	przybliżył	zgromadzonym	rys	histo-
ryczny	wydarzeń,	które	miały	miejsce	w	Radoszycach	
w	dniach	2-3	września	1944	roku.	
	 Na	 zaproszenie	Wójta	 Gminy	 swoją	 obecnością	
zaszczycili	 nas	 przedstawiciele	 Muzeum	 im.	 „Orła	
Białego”	w	Skarżysku	–	Kamiennej.	Mieszkańcy	mo-
gli	zapoznać	się	z	prezentowanymi	przez	nich	muze-
aliami	m.in.	 pistoletem	 	maszynowym	MP-40,	moź-
dzierzem,	czy	armatą	przeciwpancerną.
	 Przybyłe	 delegacje	 władz,	 kombatantów,	 straża-
ków,	pracowników	oświaty	 i	młodzieży	złożyły	wień-
ce	 pod	 Pomnikiem	 Pamięci.	 Młodzież	 gimnazjal-
na	 przedstawiła	 krótki	 program	artystyczny,	 przygo-
towany	 przez	 pedagogów	Barbarę	 Janus,	 Ewę	No-
wak	oraz	Klaudię	Stępińską.	Pieśni	patriotyczne		oraz	
wiersze	 w	 wykonaniu	 uczniów	 stworzyły	 niepowta-
rzalny	klimat	uroczystości	i		poruszyły	niejedno	serce.	
	 Po	 zakończonej	 części	 artystycznej	 mieszkań-
cy	uczcili	pamięć	poległych	 i	zamordowanych	minu-
tą	 ciszy,	 zawyły	 syreny,	 odpalono	 race,	 a	 goszczą-
cy	 w	 Radoszycach	 przedstawiciele	 muzeum	 odda-
li	 salwy	 armatnie.	 W	 umysłach	 zebranych	 pojawiły	
się	 przejmujące	 refleksje.	W	 atmosferze	 pełnej	 za-
dumy	 mieszkańcy,	 delegaci,	 przedstawiciele	 władz	

Uczestnicy obchodów

z	Wójtem	Gminy	na	czele	wzięli	udział	w	Patriotycz-
nym	„Marszu	ku	czci	pamięci	poległych	i	zamordowa-
nych	 podczas	 pacyfikacji	 Radoszyc”.	 Miejscem	 do-
celowym	marszu	był	parafialny	cmentarz,	a	dokład-
niej		miejsce	symbolizujące	wieczny	spoczynek	pole-
głych	w	obronie	Ojczyzny.	Jak	wyjaśniono	wcześniej		
„…	wybór	miejsca	do	którego	się	udamy	nie	jest	przy-
padkowy.	Tam,	obok	 tablic	upamiętniających	 imiona
i	nazwiska	bohaterów	znajdują	się	urny	z	ziemią		ze-
braną	w	 	Katyniu	oraz	Oświęcimiu.	To	właśnie	 tam,	
wpatrując	 się	 w	 złote	 napisy	 na	 tablicach,	 patrząc	
na	 obraz	 przestrzelonych	 nagich	 czaszek,	 tulonych	
przez	Matkę	Boską,		słysząc	powiewającą	polską	fla-
gę	oraz	spoglądając	na	polskiego	orła	uświadamiamy	
sobie	czym	tak	naprawdę	 jest	patriotyzm.	Jesteśmy	
wdzięczni	 tym,	 którzy	nie	oddali	Ojczyzny	za	życie,	
lecz	 życie	 za	Ojczyznę.	 To	właśnie	 w	 tym	miejscu,	
na	cmentarzu,	stojąc	naprzeciw	Tablic	Pamiątkowych	
można	 i	 trzeba	 uświadomić	 sobie	 ogrom	 cierpień
i	wielkość	ofiary,	jaką	złożyli	nasi	żołnierze	oraz	lud-
ność	cywilna.	To	dzięki	tym	osobom	mogę	powiedzieć	
:	Jestem	dumny,	bo	jestem	Polakiem….”
	 Na	 parafialnym	 cmentarzu	 odmówiono	 modlitwy	
za	 zmarłych,	 złożono	 wieńce.	 	 Zabrzmiała	 melodia		
pieśni	„Śpij	kolego…”	w	wykonaniu	Agnieszki	Kowal-
skiej.
	 Uroczystości	 z	dnia	31	sierpnia	2014	 roku	miały	
wymiar	szczególny.	Miały	one	na	celu	nie	tylko	odda-
nie	hołdu	Tym,	którzy	oddali	życie	w	obronie	Ojczy-
zny,	ale	również	uświadomienie	najmłodszym	pokole-
niom	wagi	i	znaczenia	wydarzeń	z	tamtych	dni.	Pielę-
gnowanie	historii	oraz	tożsamości	narodowej	jest	nie	
tylko	 naszym	 zbiorowym	 obowiązkiem,	 ale	 przede	
wszystkim	 jesteśmy	 ODPOWIEDZIALNI	 za	 wycho-
wywanie	kolejnych	pokoleń	w	duchu	prawdy	i	patrio-
tyzmu!	Hasło,	które	towarzyszyło	uroczystościom	sta-
nowi	podsumowanie	jak	również	przesłanie	„na	dziś”: 
POLEGŁYM	 I	 ZAMORDOWANYM	 KU	 CHWALE!	
POTOMNYM	KU	PRZESTRODZE!

Złożenie wieńcy
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X edycja koneckiej ryby  
 XV dożynki Powiatowe

	 	 Tegoroczne	święto	Koneckiej	Ryby	oraz	XV	doży-
nek	powiatowych	przypadło	na	dni	20	i	21	września.	
Miejscowościami,	które	w	tej	edycji	gościły	przybyszy	
były	Końskie	oraz	Ruda	Maleniecka.	Patronat	hono-
rowy	 nad	 tym	wielkim	wydarzeniem	dla	 samorządu	
powiatowego	objęli:	Minister	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi		
Marek	Sawicki	oraz	Marszałek	Województwa	Święto-
krzyskiego		Adam	Jarubas.

	 	 Pierwszego	 dnia	 na	 terenie	 Parku	 Miejskiego
w	Końskich	 	miała	miejsce	główna	atrakcja	przygo-
towana	przez	organizatorów	–	Piknik	Mleczny.	Sma-
kosze	nabiału	mieli	okazję	do	degustacji		produktów	
i	przetworów	mlecznych,	tj.	białego	sera,	naleśników	
bądź	pierogów	z	żurawiną	,	miętą	lub	serem.	Ci,	któ-
rzy	preferują	inny	rodzaj	smaków	również	mogli	ura-
czyć	swoje	podniebienia	ogromem	potraw	przygoto-
wanych	przez	Koło	Gospodyń	Wiejskich	z	Korytnicy	
i	Gospodarstwa	Agroturystycznego	 z	Kurozwęk.	Na	
tak	ważnej	dla	regionu	imprezie	nie	mogło	zabraknąć	
rodzimej	Mleczarni	Koneckiej,	której	produktami	rów-
nież	można	było	się	uraczyć.		
	 	 Kolejny	dzień	świąt,		już		wczesnym	rankiem,	roz-
poczęły	 zawody	 wędkarskie	 o	 Puchar	 Starosty	 Ko-
neckiego	–	Bogdana	Sobonia.	Zmagania	wędkarskie	
odbyły	 się	 na	 zbiorniku	 wodnym	 w	 Maleńcu	 .	 Nad	
prawidłowym	 przebiegiem	 zawodów	 i	 przestrzega-
niem	przepisów	współzawodnictwa	czuwała	komisja	
sędziowska,	której	przewodniczył	sędzia	główny		Ja-
rosław	Staciwa.	Spośród	35	zawodników	najlepszymi	
okazali	się	przedstawiciele	Koła	Wędkarskiego	PZW	
Końskie.
	 	 Główne	uroczystości	dożynkowe	w	Rudzie	Male-
nieckiej	poprzedziła	msza	święta	odprawiona	w	miej-
scowym	Kościele	pw.	 św.	 Judy	Tadeusza	w	Rudzie	
Malenieckiej.	 Następnie	 wójtowie	 oraz	 delegacje	
gmin	w	uroczystej	procesji	 udali	 się	na	miejsce	ob-
chodów	dożynkowych.	Każdy	z	przedstawicieli	władz	

Delegacja Gminy Radoszyce

samorządowych	 niósł	 wypieczony	w	 kształcie	 usta-
wowych	granic	gmin	bochen	chleba.	Po	dotarciu	na	
miejsce	wójtowie	z	bochnów	chleba	utworzyli	mapę	
powiatu	 koneckiego,	 po	 czym	 oficjalnego	 otwarcia	
imprezy	 dokonał	 Starosta	 Bogdan	 Soboń.	 Podczas	
uroczystości	głos	zabrali	również	zaproszeni	goście.	
Większość	osób	w	swoich	wypowiedziach	podkreśla-
ła	 istotną	 rolę	 rolnictwa	w	sektorze	gospodarki	oraz	
główne	 przesłanie	 dożynek	 –	 dziękczynienie	 za	 te-
goroczne	 plony.	 Program	 imprezy	 bogaty	 był	 m.in.
w	 muzyczne	 oraz	 taneczne	 występy	 ludowych	 ze-
społów.	 Z	 muzyką	 w	 tle	 przybyli	 goście	 raczyli	 się	
wyśmienicie	 przyrządzoną	 rybą	 i	 innymi	 specjałami	
regionalnej	kuchni.	
	 	 W	 trakcie	 imprezy	zostały	ogłoszone	wyniki	kon-
kursu	 „Piękna	 i	 Bezpieczna	 Zagroda	 –	 Przyjazna	
Środowisku”,	 który	 już	 po	 raz	 szesnasty	 zorganizo-
wała	Świętokrzyska	Izba	Rolnicza.	Reprezentantami	
powiatu	koneckiego,	a	tym	samym	Laureatami	etapu	
wojewódzkiego	zostali	Państwo	Ewa	i	Witold	Mazur
z	miejscowości	Szóstaki.	Gratulujemy!
	 	 Gmina	Radoszyce	przy	współpracy	ze	Stowarzy-
szeniem	 „Radosze”	 z	 Wójtem	 Gminy	 Pawłem	 Bin-
kowskim	na	 czele	 także	wzięła	 czynny	udział	w	 te-
gorocznych	 dożynkach.	 Przy	 okazyjnie	 przystrojo-
nym	stanowisku	Radoszyczanie	częstowali	gości	tra-
dycyjnymi,	domowymi	 	wyrobami	 tj.	smalcem	,	dże-
mem,	marynowanymi	grzybkami,	kiszonymi	ogórka-
mi	czy	tradycyjnie	wypiekanym	chlebem.	Wśród	spe-
cjałów	nie	zabrakło	radoszyckiego	kugla!	Bez	wątpie-
nia	stanowisko	promocyjne	naszej	gminy	budziło	naj-
większe	zainteresowanie.
	 	 Dożynkowe	 uroczystości	 zakończyły	 się	 późnym	
wieczorem.	Mieszkańcy	powiatu	oraz	goście	powra-
cali	do	swoich	domów	z	zadowoleniem	i	uśmiechem	
na	twarzy	po	tak	udanej	imprezie.

Stoisko promocyjne Gminy Radoszyce oraz Stowarzyszenia Radosze
podczas Dożynek Powiatowych
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70 rocznica bitwy Pod gruSzką
	 	 Dzień	29	września	1944	roku	na	trwale	wpisał	się	
w	historię	Gruszki,	Jóźwikowa	i	okolicznych	wiosek,	
stał	się	dniem	poświęcenia	i	chwały.
	 	 Tego	dnia	70	lat	temu	partyzanckie	oddziały	Kie-
lecczyzny	podjęły	walkę	o	wolność,	 	godność	 i	 nie-
podległość,	 	stoczyły	bitwę	z	przeważającymi	siłami	
niemieckimi	w	obronie	rodzin,	tradycji	i	polskości.
	 	 W	niedzielę	28	września	2014	roku	odbyło	się	uro-
czyste	 upamiętnienie	 tamtych	 wydarzeń,	 oddanie	
hołdu	 uczestnikom	 bitwy,	 a	 zwłaszcza	 partyzantom	
poległym	w	bitwie	pod	Gruszką.
	 	 Tłumy	 mieszkańców	 województwa	 świętokrzy-
skiego,	 mazowieckiego,	 małopolskiego	 i	 innych,
a	 zwłaszcza	 mieszkańcy	 Gminy	 Radoszyce,	 chcą-
cy	 oddać	 cześć	 bohaterom	 tamtych	 dni,	 przybyły	
tego	dnia	na	miejsce	bitwy,	a	konkretniej	na	polanę	
na	skraju	lasu,	który	wtedy	dawał	schronienie	przed	
ogniem	nieprzyjaciela.

	 	 Pamięć	 o	 bohaterach	 tamtych	 wydarzeń	 trwa	
do	 dziś.	 Dowodem	 tego	 byli	 biorący	 czynny	 udział
w	uroczystości	harcerze,	uczniowie	koneckiego	ZDZ,
orkiestra	wojskowa	z	Radomia,	naoczni	świadkowie,	
weterani,	a	wśród	nich	płk	 	Antoni	Połowniak,	 który	
przybliżając	zebranym	obraz		bitwy	apelował	o	kulty-
wowanie	tych	obchodów,	o		troskę	i	dbałość	o	nasze	
dziedzictwo.
	 	 Uczestnictwo	 w	 rocznicowych	 uroczystościach	
Wicemarszałka	Sejmu	RP	VI	 i	VII	 kadencji	 Jerzego	
Wenderlicha,	który	objął	uroczystość	patronatem	ho-
norowym,	 nadało	 im	 rangi	 i	 doniosłości.	 Nie	 zabra-
kło	również	innych	przedstawicieli	politycznych	m.in.	
szefa	wojewódzkich	struktur	SLD	-	Andrzeja	Szejny,	
szefa	 powiatowych	 struktur	 SLD-	 Roberta	 Plecha	
oraz	wielu	organizacji	kombatanckich	z	województwa	
i	całej	Polski.	Gminę	Radoszyce	reprezentowali:	Pa-
weł	Binkowski	–	Wójt	Gminy,	Leopold	Garbacz	–	Se-
kretarz	Gminy	oraz	Włodzimierz	Pietrusiewicz	–	Wi-

Odczytanie Uchwały Rady Gminy Radoszyce

Złożenie wieńcy przez przedstawicieli władz gminnych

ceprzewodniczący	Rady	Gminy.

Mieszkańcy Gminy Radoszyce w hołdzie poległym

Salwa honorowa
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dwie Stulatki
 w gminie radoSzyce!

	 	 Od	dawien	dawna	w	Gminie	Radoszyce	nie	świę-
towano	 tak	 okrągłego	 Jubileuszu!	 Setna	 rocznica	
urodzin	 to	 wielkie	 i	 niezwykłe	 wydarzenie	 zarówno	
w	życiu	samej	 Jubilatki	 	 jak	 i	 lokalnej	 społeczności.
Co	więcej,	w	bieżącym	roku	w	naszej	gminie	święto-
waliśmy	podwójnie	 !	 	Panie	Helena	Majchrzak	oraz	
Marianna	Wydra	obchodziły	setną	rocznicę	urodzin.
Na	ten	piękny	wiek	składają	się	lata	pełne	doświad-
czeń,	dni	szczęścia	oraz	łez,	minuty	pięknych,	a	cza-
sami	smutnych	przeżyć…	
	 	 Jako	pierwsza,	dnia	10	maja	swój	okrągły	 jubile-
usz	 świętowała	 Pani	 Helena	 Majchrzak	 z	 miejsco-
wości	Wyrębów,	a	24	września	kroku	w	kolejny	wiek	
życia	 dotrzymała	 koleżance	 Pani	 Marianna	 Wydra
z	miejscowości	Jóźwików.
	 	 Z	okazji	tak	doniosłych	Jubileuszy	Wójt	Gminy	Ra-
doszyce	Paweł	Binkowski	wraz	z	kierownikiem	Urzę-
du	Stanu	Cywilnego	w	Radoszycach	Małgorzatą	Mi-
chalską	zorganizowali	okolicznościowe	spotkania,	na	
które	 przybyli	 liczni	 goście.	Wśród	 nich	 znaleźli	 się	
zaproszeni	goście,	sołtysi,	 reprezentantki	Kasy	Rol-
niczego	 Ubezpieczenia	 Społecznego,	 sąsiedzi	 oraz	
rodzina	 wraz	 z	 najbliższymi.	 	 Na	 obu	 spotkaniach	
był	 tort,	 kwiaty,	 prezenty	 oraz	 serdeczne	 życzenia.
Jubilatki	 otrzymały	 listy	 gratulacyjne	 od	 byłego	 już	
premiera	Donalda	Tuska	oraz	Wojewody	Świętokrzy-
skiego	Bożentyny	Pałki	-	Koruby.

	 	 Podczas	 takich	wizyt	każdemu	nasuwa	się	pyta-
nie	 o	 receptę	 na	 długie	 lata	 życia.	Obie	Panie	mó-
wią	zgodnie	:	podstawowymi	czynnikami	wpływający-
mi	na	długowieczność	są	zdrowy	tryb	życia	połączo-
ny	z		ofiarną	pracą,	także	dla	innych	ludzi.
	 	 W	 imieniu	 całej	 społeczności	 gminnej	 składamy
Pani		Helenie	oraz	Pani	Mariannie	serdeczne	życzenia	
zdrowia	i	wszelkiej	pomyślności	na	następne	lata!

Tradycyjny tort urodzinowy

Uczestnicy uroczystości

karta dużej rodziny

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system 
zniżek dla rodzin wielodzietnych.
  Już od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej 
trójką dzieci na utrzymaniu może złożyć wniosek 
o wydanie karty. 
  Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom 
wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do 
kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży 
ich wydatki na życie.
  Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki 
rodzinom systematycznie się powiększa.
	 	 Pełną	 listę	 partnerów	 programu	 będzie	 można	
znaleźć	 na	 stronie	 www.rodzina.gov.pl.	 Wszystkie	
miejsca	oferujące	zniżki	będą	opatrzone	logo	„Tu	ho-
norujemy	Kartę	Dużej	Rodziny”.	Karta	Dużej	Rodzi-
ny	przyznawana	jest	każdemu	członkowi	rodziny,	tak-
że	rodzinom	zastępczym	i	rodzinnym	domom	dziec-
ka.	Rodzicom	karta	wydawana	jest	dożywotnio,	dzie-
ciom	do	ukończenia	18	lub	25	lat	w	przypadku	kon-
tynuowania	nauki.	Osoby	niepełnosprawne	otrzyma-
ją	kartę	na	czas	trwania	orzeczenia	o	niepełnospraw-
ności.	 Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez 
względu na dochód.
	 	 Mieszkańcy	gminy	RADOSZYCE	wnioski	o	Kartę	
Dużej	Rodziny	mogą	już	składać	od	16	czerwca	2014	
r.	w	Gminnym	Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Rado-
szycach		ul.	Papieża	Jana	Pawła	 II	Nr	33,	w	godzi-
nach	od	715		do	1515.
	 	 Składając	wniosek	o	przyznanie	Karty	Dużej	Ro-
dziny,	należy	okazać	oryginały	lub	odpisy	dokumen-
tów	 potwierdzających	 uprawnienia	 do	 przyznania	
Karty,	a	w	szczególności:
1.	 w	przypadku	rodzica	oraz	małżonka	rodzica	-	do-
	 	 kument	potwierdzający	tożsamość;	
2.	 w	przypadku	dzieci	w	wieku	do	ukończenia	18.
	 	 roku	życia	-	akt	urodzenia	lub	dokument	potwier-
	 	 dzający	tożsamość;	
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3.	 w	przypadku	dzieci	w	wieku	powyżej	18.	roku	ży-
	 	 cia	-	dokument	potwierdzający	tożsamość	oraz
	 	 zaświadczenie	ze	szkoły	lub	szkoły	wyższej	o	pla-
	 	 nowanym	terminie	ukończenia	nauki	w	danej	pla-
	 	 cówce;	
4.	 w	 przypadku	 dzieci	 legitymujących	 się	 orzecze-
	 	 niem	 o	 umiarkowanym	 albo	 znacznym	 stopniu
	 	 niepełnosprawności	w	wieku	powyżej	18.	roku	ży-
	 	 cia	 -	 dokument	 potwierdzający	 tożsamość	 oraz
	 	 orzeczenie	o	umiarkowanym	albo	znacznym	stop-
	 	 niu	niepełnosprawności;	
5.	 w	przypadku	dzieci	umieszczonych	w	rodzinie	za-
	 	 stępczej	 lub	 rodzinnym	domu	dziecka	-	postano-
	 	 wienie	o	umieszczeniu	w	rodzinie	zastępczej	 lub
	 	 rodzinnym	domu	dziecka;	
6.	 w	przypadku	osób,	o	których	mowa	w	art.	37	ust.
	 	 2	 ustawy	 z	dnia	9	 czerwca	2011	 r.	 o	wspieraniu
	 	 rodziny	 zastępczej	 i	 systemie	 pieczy	 zastępczej
	 	 -	zaświadczenie	o	postanowieniu	w	dotychczaso-
	 	 wej	rodzinie	zastępczej	lub	rodzinnym	domu
	 	 dziecka.

dzień edukacji narodowej
w Szkole PodStawowej

 w grodziSku

„	Bo	nauczyciel	jest	kapitanem,
co	na	okręcie	dookoła	świata,

płynie	wraz	z	nami	przez	szkolne	lata.”

	 	 Ten	 cytat	 z	wiersza	 J.	 Ficowskiego	 „	Wielka	 po-
dróż”	był	mottem	tegorocznych	obchodów	Dnia	Edu-
kacji	Narodowej	w	S.P.	w	Grodzisku.
	 	 W	 uroczystości	wzięli	 udział	 wszyscy	 uczniowie,	
nauczyciele,	pracownicy	obsługi	i	rodzice.	Na	począt-
ku	p.	dyrektor	Elżbieta	Kowalska	podziękowała	za	co-
dzienny	trud	włożony	w	edukację	dzieci	i	złożyła	naj-
serdeczniejsze	życzenia	z	okazji	DEN.
	 	 Następnie	rozpoczęła	się	część	artystyczna	przy-
gotowana	 przez	 klasy	 IV-VI.	 Uczniowie	 zaprezen-
towali	 swoje	 umiejętności	 	 wokalne	 i	 recytatorskie.	
Nie	zabrakło	także	scenek	humorystycznych	z	życia	
szkoły.	Nad	całością	czuwali	opiekunowie	SU	Urszu-
la	Soboń	i	Rafał	Zieliński.
	 	 W	 imieniu	kolegów	życzenia	nauczycielom	 i	pra-
cownikom	obsługi	złożyła	przewodnicząca	Samorzą-
du	Uczniowskiego	 Katarzyna	 Fabicka	 –	 Krakowiak,	
która	na	zakończenie	zaprosiła	grono	pedagogiczne
i	pracowników		szkoły	na	słodki	poczęstunek.	

„Taki duży, taki mały, może świętym być”
 Dzień Papieski w Szkole Podstawowej  

w Grodzisku
	 	 10	października	2014	roku	w	Szkole	Podstawowej	
w	Grodzisku	odbył	 się	uroczysty	apel	 z	okazji	Dnia	
Papieskiego.	
	 	 XIV	Dzień	Papieski	odbywał	się	pod	hasłem	„Jan	
Paweł	II	–	Świętymi	bądźcie”.	Uczniowie	pod	kierun-
kiem	 katechetki	 Marii	 Kamińskiej	 przypomnieli	 naj-
ważniejsze	zasady,	którymi	kierował	się	w	życiu	Jan	
Paweł	 II	 i	 które	 przekazywał	 innym	 ludziom.	 Jedną
z	 nich	 było	 dążenie	 do	 świętości.	 Na	 zakończenie	
apelu	wszyscy	zaśpiewali	znaną	piosenkę	„Taki	duży,	
taki	mały,	może	świętym	być”.	

 „Sprzątanie świata”
akcja ekologiczna w Grodzisku

	 	 Jak	 co	 roku	 uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej
w	Grodzisku	uczestniczyli	w	akcji	„Sprzątanie	świata”.	
	 	 Już	po	raz	21	Fundacja	„Nasza	Ziemia”	zorgani-
zowała	akcję	ekologiczną,	której	głównym	zadaniem	
było	 uprzątnięcie	 zalegających	 śmieci	 wokół	 szkół,
w	 przydrożnych	 rowach	 oraz	 w	 lasach.	 Również
w	tym	roku	uczniowie	z	Grodziska	pod	opieką	wycho-
wawców	chętnie	uczestniczyli	w	akcji.	W	ciągu	godzi-
ny	zebrano	kilkanaście	worków	odpadów	i	nieczystości.
	 	 Tradycyjnie	 po	 akcji	 zorganizowano	 ognisko.	
Uczniowie	 mogli	 zjeść	 pyszne	 pieczone	 kiełbaski,	
porozmawiać,	pobawić	 się	na	boisku	 i	miło	 spędzić	
czas.	 Poczęstunek	 ufundowało	 Nadleśnictwo	 Ruda	
Maleniecka.	

Dzień Edukacji Narodowej w SP Grodzisko
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z życia Szkoły PodStawowej
w kłucku

	 	 W	przeddzień	Dnia	Dziecka	w	dniu	29.05.2014r.	
Wójt	Gminy	Radoszyce	-	Paweł	Binkowski	odwiedził	
uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Kłucku	–	Składał	
dzieciom	życzenia	i	częstował	słodkimi	upominkami
z	okazji	zbliżającego	się	Ich	święta.
	 	 Ważnym	wydarzeniem	w	życiu	społeczności	lokal-
nej	było	odejście	na	zasłużoną	emeryturę		Probosz-
cza	Parafii	Kłucko	–	 księdza	Stanisława	Jaworskie-
go.	W	dniu		10.08	2014r.	po	odprawionej	mszy	i	wy-
głoszonym	kazaniu,	księdzu	Stanisławowi	za	14-	let-
nią	 posługę	 kapłańską	 w	 parafii	 Kłucko	 dziękowali:	
przedstawiciele	 Parafian,	 Rada	 Parafialna,	 nauczy-
ciele	 i	 pracownicy	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Kłucku
z	 dyrektorem	Elżbietą	Woźniak,	Wójt	 Gminy	Rado-
szyce	 -	 Paweł	 Binkowski,	 przedstawiciel	 Koła	 Ło-
wieckiego	„Szarak”-	Stanisław	Woźniak,	prezes	Sto-
warzyszenia	 „Hojne	 serce”	 Elżbieta	 Misztal,	 dzieci,	
ministranci	 i	 młodzież.	 Podczas	 uroczystości	 śpie-
wała	schola	pod	opieką	Roberta	Dulewicza.	Koordy-
natorem	całej	uroczystości	pożegnania	księdza	była	
Anna	 Ściegienna	 nauczyciel	 Szkoły	 Podstawowej
w	Kłucku.
	 	 W	 dniu	 04.10.2014	 r.	 uczniowie	 Szkoły	 Podsta-
wowej	 w	 Kłucku	 pod	 opieką	 	 Moniki	 Komisarskiej	
i	 	 Jadwigi	Suder	wzięli	 udział	w	 rajdzie	 rowerowym	
do	miejscowości	Gruszka.	Pod	pomnikiem	upamięt-
niającym	 krwawą	 walkę	 podczas	 II	 Wojny	 Świato-
wej	uczniowie	zapalili	znicze	oddając	cześć	poległym	
partyzantom.
	 	 Dnia	 7.10.2014	 roku	 w	 Szkole	 Podstawowej
w	Kłucku	odbyła	się	akademia	związana	z	wydarze-
niami	 II	Wojny	Światowej	min.70	 rocznicy	wybuchu	
Powstania	Warszawskiego.	Honorowym	gościem	tej	
uroczystości	 był	 Pan	 Ryszard	 Relidzyński	 komba-
tant	AK,	żołnierz	oddziału	Antoniego	Hedy	„Szarego”.	
Z	udziałem	Pana	Relidzyńskiego	odbyła	się	również	
lekcja	historii	w	klasie	V	i	VI.	
	 	 W	dniu	 12.10.2014r.	 odbyły	 się	 uroczystości	 pa-
triotyczne	przy	Grobie	Nieznanego	Żołnierza	w	Wy-
rębowie	 pod	 patronatem	 Wójta	 Gminy	 Radoszyce.
Ze	Szkoły	Podstawowej	w	Kłucku	obecni	byli:	dyrektor	
szkoły	–	Elżbieta	Woźniak,	nauczyciele:	Anna	Ście-
gienna,	Bożena	Łosiak,	Robert	Dulewicz	i	uczniowie.		
Po	części	oficjalnej,	odprawionej	mszy	świętej	polo-
wej	i	złożeniu	kwiatów	na	grobie	przez	Wójta	-	Pawła	
Binkowskiego,	 dyrektora	 szkoły-	 Elżbiety	Woźniak	 i	
posła	 	 na	 sejm-	Andrzeja	 Bętkowskiego,	 uczniowie		
przedstawili	program	artystyczny	przygotowany	na	tę	
okoliczność.	Harcerki:	Maja	Błońska	i	Wiktoria	Miśtal	
pełniły	wartę	przy	Grobie		Nieznanego	Żołnierza.	Na-
stępnie	po	uroczystości	wszyscy	udali	się	na	wspa-

niały	poczęstunek	przygotowany	przez	mieszkańców	
Wyrębowa.

	 	 W	 dniu	 13.10.2014r.w	 Szkole	 Podstawowej
w	Kłucku	odbyła	się	impreza	szkolna	z	udziałem	spo-
łeczności	lokalnej	„Święto	Pieczonego	Ziemniaka”.	
Program		imprezy	:	-	część	artystyczna		z	okazji	Dnia	
Edukacji	 Narodowej	 przedstawiona	 przez	 uczniów
klas	IV-VI	pod	kierunkiem	nauczycieli	Wiesławy	Bąk,	
Renaty	Marczyńskiej	i	Roberta	Dulewicza.
-	przedstawienie	”Spotkanie	z	Panią	Jesienią”	wyko-
nane	 przez	 uczniów	 oddziału	 przedszkolnego,	 kla-
sy	II	i	III	pod	kierunkiem	Anny	ściegiennej,	Kazimiery	
Adach	i	Anny	Zajchowskiej	.
-	pieczenie	ziemniaków,	kiełbasek	,grillowanie	kiełba-
sek	 ,	kaszanki	 	 i	degustacja.	Na	 tę	uroczystość	zo-
stały	wykonane	zaproszenia	 i	 ogłoszenia.	Znalezio-
no	 sponsorów,	 którzy	 rzeczowo	wspomogli	 imprezę	
poprzez	 podarowanie	 drewna	 na	 ognisko,	 ziemnia-
ków,	 kiełbasy,	 kaszanki	 i	 chleba.	 Zaproszono	 wielu	
gości	oraz	emerytowanych	nauczycieli	i	pracowników	
szkoły.	Swą	obecnością	uroczystość	zaszczycili:	Wójt	
Gminy	Radoszyce	–	Paweł	Binkowski,	ksiądz	Stani-
sław	Jaworski,	 ksiądz	Piotr	Zagała,	 sołtys	Sołectwa	
Kłucko	–	Krystyna	Makuch,	przedstawiciel	Koła	Ło-
wieckiego	„Szarak”	w	Stąporkowie	–	Stanisław	Woź-
niak,		Leokadia	 i	Bolesław	Możdżeniowie	–	sponso-
rzy,	Aleksandra	Majchrzak	–	nauczyciel	emerytowa-
ny,	 rodzice	 i	 uczniowie.	 Koordynatorami	 uroczysto-
ści	byli:	dyrektor	szkoły	–	Elżbieta	Woźniak,	nauczy-
ciel	–	Anna	Ściegienna	i	Rada	Rodziców	Szkoły.	Dy-
rektor	 szkoły-Elżbieta	 Woźniak,	 dziękując	 Wszyst-
kim	 Uczestnikom	 Uroczystości,	 podkreśliła	 wspa-
niałą	 współpracę	 i	 pomoc	 ze	 strony	 wszystkich	 ro-
dziców	oraz		wspaniałą	atmosferę	podczas	imprezy.	
Uczniom	podziękowała	za	piękne	wystąpienia,	a	na-
uczycielom	za	przygotowanie	części	artystycznych.
P.	 Wójt-	 Paweł	 Binkowski	 złożył	 życzenia	 nauczy-

Uroczystości patriotyczne w Wyrębowie -część artystyczna w wykonaniu 
uczniów SP Kłucko
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cielom	z	okazji	Dnia	Edukacji	Narodowej,	życząc	im	
zdrowia	 i	wspaniałych	sukcesów	w	pracy	z	dziećmi.
Zorganizowaną		uroczystość	uświetniły:	piękna,	sło-
neczna	pogoda	i	miła,	życzliwa	atmosfera.
	 	 Dnia	17.10.2014	r.	w	Szkole	Podstawowej	w	Kłuc-
ku	14	pierwszoklasistów	miało	swoje	„Pasowanie	na	
ucznia”.	Po	części	artystycznej	przedstawionej	przez	
dzieci	 i	 ślubowaniu,	dyrektor	szkoły-	 	Elżbieta	Woź-
niak	 	długim	ołówkiem	pasowała	każdego	z	nich	na	
ucznia	Szkoły	Podstawowej	w	Kłucku.	W	nagrodę	za	
dzielność	i	odwagę,	pierwszaki	otrzymały	prezenty	od	
rodziców	i	Wójta	Gminy	Radoszyce	-	Pawła	Binkow-
skiego.	Potem	wychowawczyni	–	Mariola	Majchrzak
i	 jej	 uczniowie	 wraz	 z	 zaproszonymi	 gośćmi	 zrobili	
sobie	pamiątkowe	zdjęcie.	Aby	postawić	kropkę	nad	
i,	wszyscy	udali	się	na	przygotowany	przez	rodziców	
na	 tę	 okoliczność	 poczęstunek.	 Radości	 i	 uciechy	
było	co	niemiara.

Ślubowanie klasy I w SP Kłucko - Wójt Paweł Binkowski, 
dyrektor szkoły - Elżbieta Woźniak,

wychowawca - Mariola Majchrzak i uczniowie

„Na Świętej Tekli będziem ziemniaki piekli”

święto Pieczonego ziemniaka
w Szkole PodStawowej

w kaPałowie

  24 września 2014 roku w Szkole Podstawowej
w kapałowie odbyła się impreza z okazji „święta 
Pieczonego ziemniaka”. była piękna pogoda, cie-
kawe zabawy, dobre nastroje i oczywiście pyszne 
pieczone ziemniaki.	
	 	 Na	początku	uczniowie	obejrzeli	krótką	część	ar-
tystyczną,	w	której	wystąpiły	uczennice	klasy	piątej:	
Dominika	Fabicka	 i	Roksana	Świercz.	Wszyscy	wy-
słuchali	najważniejszych	informacji	o	ziemniaku	(po-
chodzenie,	 wartość	 odżywcza,	 	 przysłowia	 o	 ziem-

niakach).	Po	apelu	uczniowie	pod	opieką	nauczycieli	
udali	się	na	boisko	szkolne,	gdzie	czekały	na	nich	cie-
kawe	gry	i	zabawy	z	ziemniakiem	w	roli	głównej.
	 	 Dzieci	mogły	spróbować	swoich	sił	między	innymi	
w	konkursie	na	szukanie	ukrytych	ziemniaków,	rzucie	
ziemniakiem	do	celu,	w	slalomie	z	ziemniakami,	sa-
dzeniu	i	zbieraniu	ziemniaków	czy	w	mini	teście	wie-
dzy	 o	 ziemniaku.	 Na	 zakończenie	 tego	 niezwykłe-
go	święta,	w	którego	organizację	włączyła	się	Rada	
Rodziców,	wszyscy	uczestnicy	mogli	posilić	się	przy	
ognisku	i	zjeść	pyszne	pieczone	ziemniaki	i	kiełbaski.	
Koordynatorem	imprezy	była	pani	Barbara	Laskowska.	

Projekt „Umiem pływać” w Szkole Podstawowej 
w Kapałowie

  w Szkole Podstawowej w kapałowie realizo-
wany jest projekt „umiem pływać”. uczestniczą 
w nim uczniowie klasy trzeciej, którzy pod opieką 
wychowawczyni pani małgorzaty Smołuch, wyjeż-
dżają na basen i uczą się pływać pod okiem profe-
sjonalnych instruktorów. 

	 	 Projekt	 zakłada	 bezpłatny	 udział	 uczniów	 w	 po-
zalekcyjnych	 zajęciach	 sportowych,	 których	 celem	
jest	 upowszechnianie	 aktywności	 fizycznej	 oraz	na-
bycie	podstawowych	umiejętności	pływania.	Główne	
cele	 programu	 to	 także:	 profilaktyka	 przeciwdziała-
nia	i	korygowanie	wad	postawy,	wyrównywania	szans	
w	dostępie	do	infrastruktury	sportowej	poprzez	obję-
cie	 projektem	w	 szczególności	 uczniów	 zamieszka-
łych	w	miejscowościach,	w	których	nie	ma	krytej	pły-
walni,	edukacja	w	zakresie	bezpiecznego	korzystania
z	akwenów	wodnych.		
	 	 Zajęcia	 dla	 uczniów	 zostały	 zaplanowane	w	wy-
miarze	20	godzin	dla	każdego	uczestnika	z	często-
tliwością	zajęć	1-2	 razy	w	 tygodniu.	Nasi	uczniowie	
chętnie	 uczą	 się	 pływać,	 a	 oprócz	 tego	mają	moż-
liwość	 poznania	 nowych	 kolegów	 i	 koleżanek,	 a	 to
z	 uwagi	 na	 fakt,	 że	 w	 projekcie	 uczestniczy	 także	
Szkoła	Podstawowa	w	Górnikach.
	 	 Projekt	 trwa	 od	 1	 września	 do	 15	 grudnia	 2014	
roku,	a	jego	koordynatorem		jest	Wojewódzki	Szkolny	
Związek	Sportowy	w	Kielcach.	

Dzień Papieski „Jan Paweł II – Świętymi
Bądźcie!”

  10 października 2014 roku w Szkole Podstawo-
wej w kapałowie odchodzono dzień Papieski.
w akademii przygotowanej przez panią monikę 
wydrę wystąpili uczniowie klasy piątej.
	 	 Co	to	jest	świętość?	Ilu	świętych	wyniósł	na	ołta-
rze	Jan	Paweł	II?	Jak	można	być	świętym	w	każdym	
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PaSowanie na PrzedSzkolaka
w Samorządowym PrzedSzkolu

w radoSzycach z Siedzibą
w grodziSku

	 	 10	 października	 2014r.	 	 odbyła	 się	 uroczystość	
Pasowania	 na	 Przedszkolaka.	 Dzień	 tak	 długo	 wy-
czekiwany	przez	każdego	maluszka	 i	starszaka.	Po	
wielu	próbach	 i	przygotowaniach	wreszcie	nadeszła	
ta	chwila,	w	której	to	dzieci	z	grupy	I	Smerfy	i	grupy	III	
Biedroneczki	miały	się	stać	prawdziwymi	przedszko-
lakami.	

	 	 Dzieci	 odważnie	weszły	 na	 scenę	 przy	 akompa-
niamencie	 piosenki	 następnie	 jak	 najlepiej	 potrafiły	
zaprezentowały	 swój	 program	 artystyczny.	 Dum-

Występ artystyczny przedszkolaków

tradycyjnie akcja” SPrzątania 
świata „w Samorządowym 

PrzedSzkolu w radoSzycach
z Siedzibą w grodziSku

					W	 dniu	 25	 września	 przedszkolaki	 i	 nauczyciel-
ki	grup:”	Gumisi		“	Anna	Drab,		“Biedroneczek	“		Ma-
ria	 Laskowska,	 “Muchomorków”,	 	 Monika	 Lewicka,	
“	 Pszczółek”	 	 Lidia	 Chwaścińska	 czynnie	 wspiera-
li	inicjatywę	na	rzecz	środowiska	biorąc	udział	w	ak-
cji	 “Sprzątania	 Świata”.	 Starsze	 przedszkolaki,	 za-
opatrzone	w	rękawiczki	i	plastikowe	worki,	wyruszyły
w	teren	z	ochotą	i	uśmiechem	zbierały	śmieci	w	oko-
licy	przedszkola.	Akcja	odbyła	się		w	formie	zabawy,	
dzieci	 dowiedziały	 się,	 że	 	 należy	dbać	o	przyrodę,	
chronić	ją	by	korzystać	z	jej	uroków.	Jeśli	świat	będzie	
czysty	-	zdrowa	będzie	żywność,	powietrze,	woda.	To	
wpajamy	dzieciom	od	najmłodszych	lat.

Przedszkolna akcja sprzątania świata

dniu?	Odpowiedzi		między	innymi	na	te	pytania	mo-
gliśmy	usłyszeć	podczas	krótkiego	apelu.	A	kto	może	
być	świętym?	Na	to	pytania	uczniowie	odpowiedzie-
li	 iście	 śpiewająco,	 przedstawiając	 znaną	 piosenkę	
„Taki	duży,	taki	mały,	może	świętym	być”.
	 	 Jak	można	przeczytać	na	stronie	Fundacji	„Dzie-
ło	Nowego	Tysiąclecia”	 temat	świętości,	 jako	funda-
mentalny	w	nauczaniu	Kościoła	i	tym	samym	w	myśli	
Ojca	Świętego	Jana	Pawła	II	powraca	jako	treść	ko-
lejnego	Dnia	Papieskiego.	Niewątpliwie	świętość	jest	
dla	dzisiejszego	świata	tematem	z	jednej	strony	wsty-
dliwym	i	wręcz	niechcianym,	a	z	drugiej,	czasem	co	
prawda	 nie	wprost,	 ale	 niezwykle	 pożądanym.	Nie-
którzy	 zdają	 się	 nie	 interesować	 świętością	w	 ogó-
le,	czasem	odrzucają	ją	jako	niemożliwą	do	osiągnię-
cia	lub	nawet	nikomu	niepotrzebną.	Tolerują	świętość
o	tyle,	o	ile	dotyczy	ona	pragnień	innych.	Jednak	wca-
le	niemała	rzesza	ludzi	poszukuje	świętości,	łaknie	jej	
i	za	nią	tęskni.
	 	 Warto	przy	okazji	takiego	dnia	pomyśleć	o	podsta-
wowych	wartościach	duchowych	i	przypomnieć	sobie	
naukę	naszego	świętego	rodaka	–	Jana	Pawła	II.	

nie	wszystkie	 	wypowiedziały	 tekst	 przysięgi	 przed-
szkolnej,	a	tytuł	przedszkolaka	każdemu	maluszkowi	
nadała	sama	pani	Dyrektor.	Pewnie	nie	jednemu	ro-
dzicowi	ze	wzruszenia	zakręciła	się	łezka	w	oku.	Dla	
upamiętnienia	 tej	 uroczystości	 przedszkolaki	 otrzy-
mały	dyplomy	i	udały	się	na	słodki	poczęstunek.
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Opracowana koncepcja 
budowy ronda w Radoszycach

Widok projektowanego przedszkola
wraz z zagospodarowaniem terenu

Wizualizacja budynku PZOZ
po planowanej rozbudowie

Więźba dachowa budynku przedszkola 
przy ul. Żeromskiego przed wyłączeniem 
z użytkowania
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Wizualizacja projektowanej
Świetlicy w Kapałowie

Plac zabaw w Węgrzynie

Lekcje pływania w ramach 
Programu Umiem Pływać


