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GMINNE INWESTYCJE
	 Władze	 naszej	 gminy	 przeznaczają	 coraz	 większe	
środki	 finansowe	 na	 inwestycje	 gminne.	 W	 związku	
z	tym	Wójt Gminy Radoszyce Paweł Binkowski	w	celu	
realizacji	 inwestycji	 gminnych	poczyniono	następujące	
kroki:

W ZAKRESIE DROGOWNICTWA

	 W	miesiącu	kwietniu	podpisał	umowę	na	„Przebudo-
wę	dróg	gminnych	na	terenie	Gminy	Radoszyce”,	która	
obejmowała	wykonanie	następujących	zadań:

Zadanie Nr 1	–	Przebudowa	drogi	gminnej	w	miejsco-
wości	Plenna gm. Radoszyce,	
Zadanie Nr 2	–	Przebudowa	drogi	gminnej	w	miejsco-
wości	Szóstaki gm. Radoszyce,	
Zadanie Nr 3	–	Przebudowa	drogi	gminnej	w	miejsco-
wości	Filipy gm. Radoszyce,	
Zadanie Nr 4 – Przebudowa	drogi	gminnej	w	miejsco-
wości	Radoszyce ul. Jana Pawła II,	
Zadanie Nr 5 – Przebudowa	drogi	gminnej	w	miejsco-
wości	Radoszyce ul. Kościelna,	
Zadanie Nr 6 – Przebudowa	drogi	gminnej	w	miejsco-
wości	Radoszyce ul. Szkolna,	

	 Łącznie	 wymieniono	 nawierzchnię	 na	 długości	
2521,00 mb	dróg	gminnych.
	 Koszt	wykonania	zadania	wyniósł	643 190,10 zł. 
	 Jednocześnie	 przy	 wyremontowanych	 drogach	
w	miejscowości	 Filipy i Szóstaki	 zostały	 odtworzone	
rowy	i	zamontowane	przepusty.

	 Zostały	zlecone	remonty	cząstkowe	nawierzchni	dróg	
gminnych	 w	technologii	 powierzchniowego	 utrwalenia	
emulsją	asfaltową	i	grysami	przy	użyciu	zautomatyzowa-
nego	remontera.	W	tym	celu	Gmina	zakupiła	materiały	
do	trzech	remonterów	za	kwotę	10 726,83 zł.	

	 Wyremontowano	 drogi	 polne	 w	 miejscowościach	
Wilczkowice,	 Jakimowice,	 Lewoszów, Huta	 oraz	 na	
odcinkach	Nadworów-Szóstaki	i	Kapałów-Kaliga.	
	 W	 ramach	 bieżącego	 utrzymania	 dróg	 odtworzono	
rowy	 i	 zamontowano	przepusty	w	następujących	miej-
scowościach:	Huta, Pakuły, Lewoszów, Węgrzyn, Fili-
py, Nalewajków, Mościska Małe, Kłucko, Grodzisko, 
Jakimowice, Nadworów.	Na	terenie	całej	Gminy	wyka-
szano	pobocza	i	prowadzono	prace	porządkowe	w	pa-
sach	drogowych.	

	 W	 lipcu	b.r.	Wójt Gminy	 podpisał	 porozumienie	 ze	
Starostą Koneckim	 oraz	 Zarządem Dróg Powiato-
wych w Końskich	dotyczące	odtworzenia	rowów	i	mon-
tażu	przepustów	przy	drogach	powiatowych	na	terenie	
Gminy	m.	 in.	w	miejscowości	Momocicha, Wilczkowi-
ce i w Radoszycach przy ul. Leśnej.	Łącznie	w	latach	
2012-2013	planuje	się	odtworzenie	około	3200 mb	 ro-
wów	oraz	zamontowanie	około	240	m	przepustów.	

Szóstaki

Filipy

Mościska
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W ZAKRESIE KANALIZACJI
I WODOCIĄGOWANIA GMINY

	 W	 lutym	 b.r.	 podpisano	 umowę	 z	 firmą	 „ETGAR”	
Krzysztof	Wójcik,	na	wykonanie	dokumentacji	technicz-
nej	 budowy	 kanalizacji	 burzowej	 w	 ul. Majora Huba-
la,	1 Maja	 i	Kościelnej	wraz	z	włączeniem	do	 istnieją-
cej	 sieci	 kanalizacji	 deszczowej	 w	 ul.	 Rynek	 za	 kwotę	
15 153,60 zł.	 Aktualnie	 opracowano	 koncepcję	 budo-
wy	przedmiotowego	odcinka	sieci	kanalizacji	burzowej	
i	trwają	 procedury	 administracyjne	 związane	 z	 uzyska-
niem	 decyzji	 o	ustaleniu	 lokalizacji	 inwestycji	 celu	 pu-
blicznego.

	 W	miesiącu	czerwcu	b.r.	zakończyła	się	budowa	od-
cinka	 sieci	 wodociągowej	 przy	 ul. Częstochowskiej 
w Radoszycach.	 Koszt	 wykonania	 zadania	 wyniósł	
16 521,89 zł. Wykonany	 został	 również	 odcinek	 sie-
ci	 wodociągowej	 w	 miejscowości	Wyrębów	 za	 kwotę	
17 923,28 zł.	Aktualnie	trwają	roboty	przy	budowie	wo-
dociągu	w	miejscowości	Wiosna-Krzyżówki.	Wójt Ra-
doszyc	uzyskał	pozwolenie	na	budowę	wodociągu	na	
odcinku	Momocicha-Radoszyce	 oraz	 zlecił	 przygoto-
wanie	dokumentacji	projektowej	kolejnego	odcinka	sieci	
wodociągowej	w	miejscowości	Wyrębów.

	 Z	uwagi	na	niewystarczającą	 ilość	wody	dostarcza-
nej	 przez	 istniejące	 studnie	 zlecono	 Przedsiębiorstwu	
Geologicznemu	Sp.	z	o.o.	z	siedzibą	w	Kielcach	opraco-
wanie	 opinii	 hydrogeologicznej	 dotyczącej	 możliwości	
określenia	lokalizacji	ujęć	wód	podziemnych	na	terenie	
gminy.	 W	 dokumencie	 tym	 wskazane	 zostały	 obszary	
o	najkorzystniejszych	 warunkach	 geologicznych	 i	 hy-
drogeologicznych	dla	lokalizacji	ujęć	wód	podziemnych.	
	 W	 lipcu	b.r.	zakończyły	się	prace	związane	z	budo-
wą	kanalizacji	sanitarnej	w	miejscowościach:	Kapałów 
i Mularzów.
	 Koszt	 budowy	 sieci	 kanalizacyjnej	 wyniósł:	
3 988 890,00 zł.

	 Dokonano	 umocnienia	 kanału	 odprowadzającego	
wodę	z	kanalizacji	burzowej	z	ul.	Rynek	oraz	umocniono	
rów	przydrożny	w	miejscowości	Momocicha.	

	 W	wyniku	podpisanego	przez	Gminę Radoszyce	po-
rozumienia	 z	Powiatem Koneckim	 przebudowana	 zo-
stała	droga	powiatowa	Nr	0401	T	Stąporków	-	Radoszyce	
-	Włoszczowa	w	obrębie	sołectw	Kozów	(Gm.	Smyków)	
i	Górniki (Gm. Radoszyce).	Łączna	długość	przebudo-
wanej	nawierzchni	na	terenie	naszej	gminy	to	727 mb.	
Koszt	poniesiony	przez	Gminę	wyniósł	160 979,00 zł.

ul. Papieża Jana Pawła II

Przebudowana nawierzchnia w Górnikach

Plenna
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W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI

	 Na	przełomie	czerwca	i	lipca	b.r.	na obiekcie sporto-
wo-rekreacyjnym „Na Lasku” w Radoszycach	 zosta-
ło	wybudowane	boisko	do	gry	w	piłkę	plażową.	Cieszy	
się	ono	ogromnym	zainteresowaniem	zarówno	lokalnej	
młodzieży	jak	i	dorosłych.	
	 We	 wrześniu	 b.r.	 zakończyły	 się	 roboty	 związane	
z	budową	 2	 wielofunkcyjnych	 boisk	 sportowych	 z	 na-
wierzchnią	 poliuretanową	 przy	 Szkole	 Podstawowej	
w	Kapałowie	 i	 w	 Jakimowicach.	 Koszt	 budowy	 w/w	
obiektów	wyniósł	458 211,90 zł.	

	 W	 bieżącym	 roku	 w	 ramach	 rządowego	 programu	
„Radosna	Szkoła”	realizowana	jest	budowa	dwóch	„ma-
łych”	placów	zabaw	przy	Szkole Podstawowej w Kłuc-
ku i Górnikach.	 Koszt	 budowy	 w/w	 placów	 wyniesie	
182 693,44 zł. 
 Na	 wniosek	 mieszkańców	Węgrzyna Wójt Gminy	
podjął	decyzję	o	wybudowaniu	boiska	na	terenie	wsi.

	 Prace	 związane	 z	 remontami	 chodników	 wykonali	
pracownicy	gospodarczy	Urzędu	Gminy.

WAKACYJNE REMONTY

	 W	miesiącu	 sierpniu	 tego	 roku	 zamontowano	urzą-
dzenia	wentylacyjne	w	pomieszczeniach	dydaktycznych	
oraz	szatni	budynku	Szkoły Podstawowej w Kapałowie.	
Wartość	przedsięwzięcia	26 070,00 zł.

	 W	sierpniu	b.r.	wymieniono	okna	w	jednej	z	sal	lekcyj-
nych	i	drzwi	w	innej	sali	w	Gimnazjum w Radoszycach	
oraz	 okna	w	 lokalach	mieszkalnych	przy	Szkole Pod-
stawowej w Grodzisku.	 Łącznie	 koszt	wymiany	okien	
i	drzwi	wyniósł	11 536,20 zł.

	 Uszkodzony	został	dach	na	budynku	Szkoły	Podsta-
wowej	 w	 Kłucku.	 Naprawy	wymaga	 całe	 poszycie	 da-
chowe	 i	 część	 orynnowania.	 Koszt	 niezbędnych	 prac	
wyniesie	26 500,00	zł.

	 Ponadto	przeprowadzono	prace	remontowe	i	malar-
skie	oraz	montaż	brakujących	ławek	na	przystankach	na	
terenie	gminy.

Boisko w Jakimowicach

Boisko w Węgrzynie

W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKÓW

	 W	 bieżącym	 roku	Gmina Radoszyce	 zakupiła ma-
teriały	 chodnikowe	o	wartości	55 684,15 zł.,	 z	 których	
wykonane	 zostały	 chodniki	 przy	 ulicy Żeromskiego, 
Słonecznej, Piotrkowskiej, na przystanku „głównym” 
w Radoszycach, przy Szkole Podstawowej w Kłucku.

ul. Żeromskiego

ul. Słoneczna
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 W dniach 28-29 lipca 2012 r. na placu targowym 
w Radoszycach odbył się kolejny, już XI, festyn „Ra-
doszyczanie Dzieciom”. W tym dniu plac targowy 
zamienił się w miejsce wypełnione po brzegi ludźmi, 
gdzie królowała muzyka, taniec, zabawa i smakowite 
jedzenie.

 Festyn zorganizowali: Urząd Gminy Radoszyce, 
Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” oraz 
Stowarzyszenie „Radosze”.
	 Pierwszy	dzień	festynu	rozpoczął	się	w	sobotnie	po-
południe.	Zorganizowano	biesiadę	muzyczną	oraz	wy-
stęp	zespołu	Mr. Pol z Radoszyc.	Odbył	się	też	konkurs	
karaoke,	w	którym	chętni	mogli	wykazać	się	swoimi	wo-
kalnymi	zdolnościami.	Wygrała	Julia Palmowska.
	 Również	w	sobotę	odbył	się	turniej	siatkówki	plażowej	
o	puchar	wójta	gminy.	Zawody	rozegrane	zostały	na	nowo	
powstałym	boisku,	na	gminnym	stadionie	przy	ulicy	Kra-
kowskiej	103.	Turniej	rozegrany	został	„systemem	brazylij-
skim”.	Zgłosiło	się	do	niego		szesnaście	par	m.in.	z	Kielc,	
Szydłowca,	Opoczna,	Radomia,	Łodzi	oraz	drużyny	z	te-
renu	 gminy	 Radoszyce.	 Po	 10-cio	 godzinnej	 rywalizacji	
zwyciężyła	para:	Piotr Kołodziejczyk	i	Łukasz Cudziło.
	 Drugie	miejsce	 zajęli:	Hubert Mogielski	 i	Mateusz 
Gradba,	 a	 trzecie:	Maciej Szewczyk	 i	Tomasz Soko-
łowski.	 Puchary	 oraz	 	 upominki	 wręczył	 zwycięzcom	
i	najlepszemu	 zawodnikowi	 Wójt Gminy Radoszyce 
- Paweł Binkowski.

XI Festyn „Radoszyczanie Dzieciom”

Zespół Mr. Pol z Radoszyc

Julia Palmowska
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	 Niedziela	 -	 drugi	 dzień	 imprezy	 rozpoczął	 się	 od	
oficjalnego	powitania	przez	wójta	uczestników	i	zapro-
szonych	gości,	wśród	których	byli	m.in.	przedstawicie-
le	władz	powiatu	koneckiego	oraz	władze	ościennych	
gmin.	Czas	wypełniły	gry,	zabawy	i	konkursy	m.in.	na	
temat	historii	Radoszyc,	czy	Lokalnej	Grupy	Działania	
„Nad	Czarną	i	Pilicą”.	Wystąpiły	zespoły	31 KDHA „Pod 
10-tką” pod opieką p. Krystyny Lewandowskiej, 
Mr. Pol z Radoszyc, Pentatotic.	Imprezę	uświetnił	wy-
stęp	kabaretu	PUK z Krakowa,	 który	swoimi	popisa-
mi	rozbawiał	zebranych.	Gwiazdą	wieczoru	był	zespół	
„Skaner”.
	 Podczas	dwóch	dni	festynu	skosztować	można	było	
regionalnej	potrawy	-	Kugla,	a	także	innych	specjałów.
	 W	trakcie	przeprowadzonej	zbiórki	pieniędzy	dla	naj-
bardziej	potrzebujących	dzieci	z	terenu	naszej	gminy	ze-
brano	14 029,70 zł.	Tradycyjnie	przeprowadzono	loterię,	
w	której	można	było	wygrać	wiele	cennych	nagród.

Zawodnicy podczas gry

Pokaz fajerwerków

	 XI festyn „Radoszyczanie Dzieciom”	 zakończony	
został	widowiskowym	pokazem	sztucznych	ogni,	które	
rozświetliły	niebo	nad	Radoszycami.
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	 Program festynu udało się w pełni zrealizować 
dzięki hojności sponsorów, którym serdecznie dzię-
kujemy.	Są	to:	Apteka	„MELISA	s.c.	Monika	Sękowska-
Plech,	Robert	Plech;	Przedsiębiorstwo	Handlowo-Usłu-
gowe	Krzysztof	Stefański;	Przedsiębiorstwo	Produkcyj-
no-Handlowo-Usługowe	 Andrzej	 Janus;	 Stacja	 Paliw	
-	 Zenon	 Komisarski;	 Żurawska	 Bożena	 -	 Sklep	Wielo-
branżowy;	Firma	Handlowa	-	Barbara	Kowalczyk;	Zakład	
Fryzjerski	-	Ewa	Michalska;	Usługi	Fryzjerskie	-	Justyna	
Popiel;	Sklep	Wielobranżowy	„U	ELIZY”	-	Eliza	Garłow-
ska;	„PIZZERIA	TROPICANA”	-	Agata	Relidzyńska;	Sklep	
Odzieżowy	„MODNISIA”	-	Mirosław	Hendel;	Kwiaciarnia	
„ANIA”	-	Anna	Przyjemska;	„MAKRO”	-	Janina	Laskow-
ska;	 „SEZAM”	 Sklep	Wielobranżowy	 -	 Barbara	Mazur;	
Hurtownia	 Chemiczna	 „GROSS”	 -	 Rafał	 Grochowski;	
„OLIWIA”	Salon	firan	-	Magdalena	Ciszek;	Przedsiębior-
stwo	 Produkcyjno	 –	Handlowo	 –	 Usługowe	 „WALDI”	 -	
Tomasz	 Wielgus;	 Sklep	 Wielobranżowy	 -	 Małgorzata	
Wiśniewska;	RTV	MIX	AGD	Sprzedaż	Naprawa	Montaż	
-	Adam	Zielonka;	APTEKA	-	Anna	Żak;	Przedsiębiorstwo	
Usługowo	–	Handlowe	„ELMECH”	-	Ryszard	Sijka;	Przed-
siębiorstwo	Produkcyjno	–	Handlowe	„MELON”	-	Monika	
Adamiec;	Przedsiębiorstwo	Usługowo	–	Handlowe	„DA-
REK”	-	Dariusz	Piątek;	Zakład	Usługowo	–	Produkcyjno	
–	Handlowy	Usługi	Fryzjerskie	-	Zofia	Janus;	Zakład	Fry-
zjerski	-	Ewa	Ciechanowska;	Zakład	Handlowo	–	Usługo-
wy	„TRANS	–	BET	–	KOM”	-	Krzysztof	Zawrzykraj;	Sprze-
daż	 Hurtowa	 i	 Detaliczna	 Mięsa	 i	 Wyrobów	 Mięsnych	

oraz	Artykułów	Spożywczych	-	Elżbieta	i	Artur	Makuch;	
Przedsiębiorstwo	Produkcyjno	–	Handlowe	„DUET”	Hurt	
–	Detal	 -	Dorota	Pałgan;	CERADBUD	Sp.j.	Radoszyce;	
Przedsiębiorstwo	Produkcyjno	–	Handlowo	–	Usługowe	
„ART.	–	KOM”	-	Mariusz	Pawłowski	Sklep	Hydrauliczno	
-	 Przemysłowy;	 Przedsiębiorstwo	 Produkcyjno	 –	 Han-
dlowe	 „LACK	–	MED”	 -	Andrzej	Skrobisz;	Włodzimierz	
Przyjemski;	Sklep	Spożywczo	–	Przemysłowy	-	Elżbieta	
Laskowska;	Anna	i	Zdzisław	Wiklak	z	Kapałowa	-	„Masar-
nia	pod	Lasem”;	Sklep	wielobranżowy	-	Justyna		Petrus;	
Firma	Usługowo	–	Handlowa	„AUTO	–	MOTO”	-	 Iwona	
i	Wiesław	Mogielscy;	Wulkanizacja	i	Komputerowe	Wy-
ważanie	Kół	Sprzedaż	Ogumienia	-	Grzegorz	Pietrasiak	
Okręgowa	Stacja	Kontroli	Pojazdów;	Ośrodek	Szkolenia	
Kierowców	 „VENUS”	 -	Rafał	Szustak;	Pizzeria	 „ROMA”	
-	Jacek	Zaleśny;	Gospodarstwo	Szkółkarskie	-	Relidzyń-
ski	 Krzysztof;	 „ARTQUARTIA”	 -	 Karol	 Michalski;	 FOTO	
VIDEO	STUDIO	-	Grzegorz	Lesiak;	Stacja	Paliw	„Orlen”	
-	Elżbieta	Bartos;	Anna	i	Jerzy	Woźniak;	Przewóz	Osób	
i	Towarów	-	Edward	Binkowski;	GS	Radoszyce;	Staciwa	
Sławomir	oraz	wielu	sponsorów	anonimowych.

 Dziękujemy również wszystkim przygotowującym 
i czuwającym nad przebiegiem festynu, członkom Stowa-
rzyszenia „Radosze”, pracownikom Urzędu Gminy, straża-
kom, policjantom, zespołom muzycznym, solistom, nade 
wszystko uczestnikom dwudniowego święta Radoszyc.
 Za rok kolejna edycja festynu. ZAPRASZAMY!

Uczestnicy festynu
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Narodziny nowego miesz-
kańca Gminy Radoszyce.

WIADOMOŚCI Z „OŚRODKA ZDROWIA”

	 Marcel,	bo	 to	o	nim	mowa	przy-
szedł	na	świat	13	lipca	2012	r.	o	go-
dzinie	1045	w	radoszyckim	„ośrodku	
zdrowia”	 dzięki	 szybkiej	 i	 profesjo-
nalnej	pomocy	 lek. Jacka Wójcika 
i dyrektor placówki Barbary Sier-
szyńskiej.
	 Chłopiec	 i	 jego	 mama	 zarówno	
w	czasie	porodu	jak	i	po	nim	czuli	się	
dobrze.	 Marcel	 urodził	 się	 bez	 żad-
nych	komplikacji.	Dzisiaj	jest	okazem	
zdrowia.	 Może	 właśnie	 ta	 nietypowa	
akcja	jest	sygnałem	do	stworzenia	od-
działu	położniczego	w	naszej	gminie?	
Dyrektor	opowiada	–	Przebieg	porodu	
był	bardzo	dynamiczny	lecz	jak	poka-
zało	życie	 jesteśmy	przygotowani	na	
każdą	sytuację.
	 Rodzicom	chłopca	serdecznie	gra-
tulujemy	 i	 życzymy	wiele	 wytrwałości	
i	cierpliwości	w	wychowywaniu	syna.

	 W	PZOZ	w		Radoszycach	istnieje	
możliwość	korzystania	z:

	 Najskuteczniejszej	 metody	 le-
czenia	 obrzęku	 limfatycznego	 po	
mastektomii-t	Kompleksowej	Terapii	
Przeciwobrzękowej	 (KTP),	 w	 skład	
której	wchodzi:

1.	Drenaż	limfatyczny	manualny
2.	Kompresjoterapia (bandażowa-
nie lub odzież uciskowa)
3.	Pielęgnacja	skóry
4.	Ćwiczenia

Kompresjoterapia
-	czyli	leczenie	poprzez	ucisk,	Jest	to	
jedna	z	najstarszych	metod	 leczenia	
chorób	układu	 żylnego.	Podczas	 le-
czenia	tą	metodą	stosuje	się,	bandaże	

elastyczne,	 które	 zapobiegają	 zasto-
jom	krwi	żylnej	i	powstawaniu	obrzę-
ków.	Kompresjoterapia	nie	może	być	
stosowana	m.in.	przy	owrzodzeniach	
nóg,	 stanach	 zapalnych	 skóry	 oraz	
miażdżycy	kończyn	dolnych.

Bandażowanie
-	 polega	 na	wielowarstwowym	owi-
janiu	 całej	 kończyny	 objętej	 obrzę-
kiem,	począwszy	od	palców.	W	bez-
pośrednim	 kontakcie	 ze	 skórą	 jest	
bawełniany	 rękaw,	celem	 jej	ochro-
ny.	 Następnie	 kończynę	 owija	 się	
miękkimi	opaskami	z	waty	lub	gąbki.	
Powodują	one	równomierny	rozkład	
ucisku	 oraz	 zapobiegają	 otarciom	
miejsc	wrażliwych,	 takich	 jak	 skóra	
dłoni,	nadgarstka,	dołu	łokciowego.	
Zewnętrzną	 warstwę	 tworzą	 nisko	
rozciągliwe	 bandaże	 elastyczne.	
Bandaże	nakłada	się	spiralnie,	a	ko-
lejne	 warstwy	 zachodzą	 na	 siebie	
około	50%	szerokości	bandaża.	Za-
pewnia	 to	 równomierne	 rozłożenie	
i	stopniowanie	 ucisku,	 przy	 czym	
największy	 ucisk	 powinien	 przypa-
dać	na	część	dystalną	kończyny.
	 Niezwykle	ważne	jest	prawidłowe	
nałożenie	 bandaży,	 aby	 kompresja	
nie	sprawiała	pacjentowi	bólu,	a	po-
wodowała	 odpływ	 płynu	 limfatycz-
nego	zgodnie	z	fizjologicznym	prze-
biegiem	naczyń	chłonnych.
	 Kolejny	zabieg	możliwy	do	wyko-
nania.

Kinezjotaping
-	 to	 specyficzny	 sposób	 oddziały-
wania	 na	 organizm	 poprzez	 skórę	
i	mięśnie	przy	pomocy	specjalnie	kle-
jonej	taśmy.	Dzięki	temu	uzyskujemy:	
wpływ	 na	 poprawę	 funkcji	 mięśni,	
poprawę	 mikrokrążenia,	 aktywację	
systemu	 limfatycznego,	 aktywację	
endogennego	 systemu	 znieczulenia,	
wspieranie	 funkcji	 stawu.	 Może	 być	
stosowana	w	każdej	grupie	wiekowej.
	 Efekty	 uzyskuje	 się	 dzięki	 spe-
cjalnej	taśmie,	która	została	wynale-
ziona	jako	elastyczny,	wodoodporny,	
przepuszczający	 powietrze,	 samo-
przylepny	 Tape,	 który	 odpowiadał	
właściwościom	elastycznym	ludzkiej	
skóry.	Ściśle	określony	sposób	kle-

jenia	za	pomocą	„Kinezjotaping“	sty-
muluje	 układ	 limfatyczny,	 poprawia	
krążenie,	 reguluje	 tonus	 mięśniowy	
i	 aktywuje	 układy	 uśmierzające	 ból.	
Na	tej	podstawie	wyłoniły	się	różno-
rodne	 możliwości	 zastosowania	 go	
w	profilaktyce,	fizjoterapii	sportowej,	
przy	 różnego	 rodzaju	 problemach	
bólowych,	 ortopedii,	 dziedzinie	 zaj-
mującej	 się	 naczyniami	 limfatyczny-
mi	 i	wielu	 innych.	 W	 związku	 z	 tym	
Kinezjotaping	 zmniejsza	 dolegliwo-
ści	 bólowe,	 pobudza	 uszkodzone	
mięśnie,	 likwiduje	 obrzęki	 chłonne,	
koryguje	wady	postawy	oraz	popra-
wia	mikrokrążenie.

Bezpłatne szczepienia
i masaże
	 Z	 inicjatywy	Wójta Gminy Rado-
szyce - Pawła Binkowskiego	 od	
1	 października	 2012	 r.	 rusza	 akcja	
bezpłatnych	 szczepień	 ochronnych	
przeciwko	grypie	dla	dzieci.
	 Bezpłatne	 szczepienie	 uzyska	
dziecko	w	wieku	od	4	do	7	lat,	które-
go	rodzice	złożyli	deklarację	leczenia	
swojej	 pociechy	w	 naszym	ośrodku	
zdrowia	w	Radoszycach.
	 Ilość	szczepionek	ograniczona.
	 Od	 24.09.2012	r.	 istnieje	 możli-
wość	korzystania	z	bezpłatnych	ma-
saży	klasycznych	i	terapii	manualnej	
w	PZOZ	w	Radoszycach.
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	 Większość	miejscowości	położonych	na	terenie	gmi-
ny	Radoszyce	od	dawna	słynie	z	tradycji	wędliniarskich.	
W	latach	70-tych	było	ok.	38	małych	wytwórni	wędlin	na	
własne	potrzeby	i	częściowo	na	sprzedaż.
	 Tradycje	wędliniarskie	na	terenie	naszej	gminy	zacho-
wały	 się	 do	dnia	 dzisiejszego.	Specyficzny	 smak	 i	aro-
mat	radoszyckiej	kiełbasy	znalazły	uznanie	w	całym	po-
wiecie,	województwie,	a	nawet	w	innych	regionach	kraju.	

Przykładem	 tego	 zjawiska	
jest	 „Masarnia	 pod	 Lasem”	
Państwa	Anny i Zdzisła-
wa Wiklaków z Kapałowa,	
którzy	 postanowili	 konty-
nuować	 rodzinne	 tradycje	
wędliniarskie	przechodzące	
z	ojca	na	syna	od	trzech	po-
koleń.	Raz	w	tygodniu	przy-
gotowują	około	250	kilogra-
mów	kiełbasy	oraz	inne	wy-
roby,	 które	 rozprowadzają	
we	własnym	gospodarstwie	
w	ramach	sprzedaży	bezpo-
średniej	w	każdą	środę.

	 Czasy	się	zmieniły,	więc	zmieniło	się	też	prawo	twier-
dzą	Państwo	Wiklakowie,	którzy	dołożyli	wszelkich	starań,	
aby	uzyskać	pozwolenie	na	prowadzenie	sprzedaży	pro-
duktów	pochodzenia	zwierzęcego.	Sprzedaż	ta	możliwa	

Nagradzane tradycje

jest	między	innymi	w	ramach	działalności	marginalnej,	lo-
kalnej	i	ograniczonej	(MOL),	a	regulowana	jest	przepisami	
rozporządzenia	Ministra	Rolnictwa	 i	Rozwoju	Wsi	z	dnia	
15	grudnia	2006	r.		w	sprawie	szczegółowych	warunków	
uznania	działalności	marginalnej,	lokalnej	i	ograniczonej.
	 Pan	 Zdzisław	 po	 namowach	 przez	 zaprzyjaźnio-
nych	 klientów	postanowił	w	 2009	 roku	po	 raz	pierwszy	
zaprezentować	 „Kiełbasę Radoszycką”	 w	 konkursie	
wojewódzkim	 „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki 
Regionów”	w	kategorii:	produkty	pochodzenia	zwierzę-
cego.	„Kiełbasa Radoszycka”	zajęła	tam	I miejsce,	co	
było	ogromnym	zaskoczeniem	i	powodem	do	dumy	dla	
Państwa Wiklaków.	
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	 Po	 tym	 konkursie	 Wiklakowie	
postanowili	 ubiegać	 się	 o	wpisanie	
kiełbasy	 na	 Listę	 Produktów	 Trady-
cyjnych,	 które	 stanowi	 potwierdze-
nie,	 jakości	 tradycyjnej	 i	 innowa-
cyjnej	 żywności,	 a	 także	 promuje	
tradycje	 regionalne.	W 2011 roku 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego nagrodził 
Państwa Wiklaków Laurem Trady-
cji i wpisał „Kiełbasę Radoszycką” 
na Listę Produktów Tradycyjnych. 
	 Dzięki	 temu	 mogliśmy	 uczestni-
czyć	 w	 wielu	 targach	 promujących	
naturalną	 żywność	 	 np.	 w	 Łodzi,	
Warszawie,	Słowacji,	gdzie	nasze	wyroby	wędliniarskie	
cieszyły	się	dużym	zainteresowaniem.	Szczególne	uzna-
nie	wśród	Węgrów	zdobyły	podczas	targów	na	Słowacji	
„Kiełbasa	 Radoszycka”	 i	 pasztetowa	 –	 opowiada	 Pan	
Zdzisław.
	 „Kiełbasa Radoszycka”	wytwarzana	jest	na	niewiel-
ką	skalę	metodą	 tradycyjną,	na	bazie	mięsa	z	własnej	
hodowli.	Mięso	 na	 kiełbasę	 jest	mielone,	 a	 częściowo	

krojone	ręcznie.	Następnie	dodaje	się	przyprawy	i	drob-
no	skrojoną	słoninę.	Tak	przygotowane	produkty	miesza-
ne	są	ręcznie	 i	nabijane	do	wcześniej	przygotowanych	
jelit.	 Kiełbasa	 jest	 długo	wędzona	 przy	 użyciu	 drewna	
liściastego,	co	nadaje	jej	specyficzny	smak	i	zapach.	Na-
stępnie	wyrób	jest	zaparzany	w	wodzie	z	dodatkiem	liści	
laurowych	i	ziela	angielskiego.
	 Próbowaliśmy,	palce	lizać.

	 Z	 inicjatywy	 społecznej	mieszkańców	wsi	Szóstaki 
dokonano	 renowacji	 kapliczki	 upamiętniającej	 mord	
hitlerowców	 na	 rodzinach	 Janusów	 i	 Popielów	w	 dniu	
08.04.1944	roku.	
	 Wykonano	nowy	chodnik	z	kostki	granitowej,	 zaku-
piono	dwie	donice	betonowe	oraz	przepust,	wyrównano	
teren	wokół	kapliczki,	zamontowano	nową	tablicę	mar-
murową.
	 Koszty	związane	z	tym	przedsięwzięciem	pokryte	zo-
stały	ze	środków	budżetowych	Gminy	Radoszyce.
	 Mieszkańcy	wsi		po	zakończeniu	robót	zorganizowali	
uroczystość	 upamiętniającą	 dokonanie	 mordu.	 W	uro-
czystościach	 udział	 wzięli:	 Wójt Gminy Radoszyce 
- Paweł Binkowski, ks. proboszcz - Piotr Borciuch, 
Radna - Wiesława Król, Radny - Karol Mazur, Sołtys 

Renowacja kapliczki we wsi Szóstaki
- Grzegorz Pakuła, Prezes OSP Radoszyce - Łukasz 
Janiszewski, Prezes OSP Wilczkowice - Sylwester 
Król wraz z pocztem sztandarowym, rodzinny pomor-
dowanych oraz mieszkańcy.

Uroczystości we wsi Szóstaki Kapliczka po renowacji
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Kategoria I (plakat)

szkoły podstawowe:
I	miejsce	-	Kacper	Metrycki,	SP	w	Wilczkowicach
II	miejsce	-	Natalia	Sukiennik,	SP	w	Kapałowie
III	miejsce	-	Marta	Petelicka,	SP	w	Radoszycach
Wyróżnienia:
Kacper	Wydra,	SP	w	Radoszycach
Dariusz	Stoiński,	SP	w	Radoszycach
Monika	Mączyńska,	SP	w	Wilczkowicach

Kategoria II (plakat, praca plastyczna)

Gimnazjum	Nr	1	im.	K.	Wielkiego	w	Radoszycach:
I	miejsce	-	Sara	Samek	

Konkurs Historyczny
p.t. „Z dziejów Królewskiego

Miasta Radoszyce” - rozstrzygnięty
II	miejsce	-	Karolina	Pieśniarska
III	miejsce	-	Patrycja	Pawłowska	
Wyróżnienia:	Paulina	Mularczyk,	Anna	Basiak,	

Kategoria II (prezentacja multimedialna)

Gimnazjum	Nr	1	im.	K.	Wielkiego	w	Radoszycach:
I	miejsce	-	Klaudia	Garłowska
II	miejsce	-	Agnieszka	Zawrzykraj
III	miejsce	-	Cezary	Kruszyna

Kategoria III (test)

Gimnazjum	Nr	1	im.	K.	Wielkiego	w	Radoszycach:
I	miejsce	-	Cezary	Kruszyna
II	miejsce	-	Agnieszka	Zawrzykraj
III	miejsce	-	Klaudia	Garłowska

	 Nagrody	za	uczestnictwo	w	konkursie	zostały	roz-
dane	 podczas	 uroczystych	 obchodów	 zakończenia	
roku	 szkolnego.	 Ponadto	Wójt Gminy Radoszyce 
- Paweł Binkowski	ufundował	nagrodę	niespodzian-
kę	 w	 postaci	 wycieczki	 do	 Zabytkowego	 Zakładu	
Hutniczego	 w	 Maleńcu.	 Uczestników	 wycieczki	 po	
muzeum	oprowadził	dyrektor	-	Emilian Niemiec.	Na	
zakończenie	odbyło	się	wspólne	pieczenie	kiełbasek	
przy	ognisku.

	 13	marca	2012	uczniowie	Szkoły Podstawowej w Ra-
doszycach	wzięli	udział	w	VI Świętokrzyskim Przeglą-
dzie Teatrów Szkolnych w Języku Angielskim.	Zapre-
zentowany	przez	nich	Puss in Boots,	czyli	Kot w Butach,	
okazał	się	najlepszym	przedstawieniem	w	tym	konkursie	
i	został	 nagrodzony	 pierwszym	miejscem!	 Podczas	wy-
stępu	uczniowie	wykazali	się	bezkonkurencyjnymi	umie-
jętnościami	scenicznymi	i	językowymi.	
	 Scenariusz	przedstawienia,	dekoracje	 i	oprawę	mu-
zyczną	opracowała	Pani Monika Girzejowska,		nauczy-
cielka	 języka	 angielskiego,	 która	 czuwała	 również	 nad	
odpowiednim	przygotowaniem	uczniów	oraz	całokształ-
tem	przedsięwzięcia.	Do	sukcesu	w	dużej	mierze	przy-
czynili	się	też	rodzice	młodych	aktorów,	którzy	zapewnili	
przepiękne	kostiumy	dla	swoich	pociech.

Aktorzy ze Szkoły Podstawowej
w Radoszycach najlepsi w województwie

Wycieczka w ZZH w Maleńcu
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	 Zwycięska	grupa	 teatralna	 to	uczniowie	 klas	 IV	 i	 V:	
Jan	 Czarnecki,	 Wiktor	 Samek,	 Natalia	 Stolarska,	 Mi-
kołaj	 Kałwiński,	Martyna	Dutkiewicz,	Mateusz	 Staciwa,	
Krystian	 Relidzyński,	 Kacper	 Wydra,	 Joanna	 Cieślak,	
Dominika	Majchrzak,	Ada	Sadowska,	 Joanna	Myśliwa,	
Martyna	Myszkowska,	 Jakub	Wojtulski,	Paulina	Krążek	
i	Mateusz	Anioł.
	 GRATULACJE!!

	 26	kwietnia	2012r.	dzieci	z	Samo-
rządowego	Przedszkola	w	Radoszy-
cach	 wybrały	 się	 na	 wycieczkę	 do	
Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Ra-
doszycach.	Największe	wrażenie	na	
nich	wywarły	wozy	strażackie,	które	
można	było	obejrzeć	z	bliska.
	 Strażacy	 zaprezentowali	 swoje	
stroje,	pokazali	hełmy	 i	maski	gazo-
we,	 które	 wszyscy	 mogli	 przymie-
rzyć.	Dzieci	obejrzały	wszystkie	urzą-
dzenia	i	sprzęt,	którym	posługują	się	
w	swojej	pracy	strażacy	podczas	ga-
szenia	pożaru	i	ratowania	poszkodo-
wanych	 w	 wypadkach.	 Pan	 strażak	
przypomniał	numery	alarmowe	Stra-
ży	Pożarnej	998	lub	112.
	 Niezwykłym	przeżyciem	okazało	
się	 trzymanie	 węża	 z	 prądownicą	
strumienia	wody.
	 Milusińscy	z	dużą	powagą	wczu-
wali	się	w	rolę	strażaków.	W	dowód	

Wycieczka przedszkolaków do Straży Pożarnej

Przedszkolaki wraz z Komendantem
wdzięczności	 za	 niezapomniane	
chwile	 przedszkolaki	 wręczyły	 stra-
żakom	prace	 plastyczne	wykonane	
specjalnie	na	tę	okazję.

	 Na	koniec	wycieczki	zrobiono	pa-
miątkowe	 zdjęcie,	 a	gdy	 dzieci	 wra-
cały	do	przedszkola,	strażacy	na	po-
żegnanie	włączyli	strażacką	syrenę.



13

ECHO RADOSZYC

	 2	czerwca	w	Szkole Podstawo-
wej w Grodzisku	odbył	się	kolejny	
czwarty	już	Piknik	Rodzinny.	Uroczy-
stość	rozpoczęła	się	akademią	z	oka-
zji	Dnia	Matki	i	Ojca.	Koncert	słowno	
–	muzyczny	przygotowali	uczniowie	
klas	 młodszych	 pod	 kierunkiem	
p. M. Kamińskiej, p. K. Szustak, 
p. W. Zimińskiej i p. B. Mytkowskiej.	
Dziewczęta	z	 tej	szkoły	pod	kierun-
kiem	p.	A.	Grzyśki	wykonały	układy	
taneczne.	Dzieci	wręczyły	rodzicom	
własnoręcznie	wykonane	upominki.	

	 Po	 części	 artystycznej	 rodzice	
z	dziećmi	 udali	 się	 na	 przygotowa-
ny	poczęstunek.	 	Atrakcji	 tego	dnia	
nie	brakowało,	każdy	mógł	znaleźć	
coś	dla	siebie:	dzieci	mogły	pobawić	
się	w	 basenie	 z	 kulkami,	 poskakać	
na	 trampolinie,	 przejechać	 się	 na	
kucyku,	rodzice	wraz	z	dziećmi	mo-
gli	spróbować	swoich	sił	w	różnych	
konkurencjach	 sportowych	 przygo-
towanych	przez	p. R. Zielińskiego.	
W	czasie	trwania	pikniku	chętni	mo-
gli	zakupić	książki	na	kiermaszu	zor-
ganizowanym	przez	p. U. Soboń.	

	 Całą	 uroczystość	 zakończyło	
wspólne	 pieczenie	 kiełbasek	 przy	
ognisku.

Piknik
rodzinny

	 Informuję,	 że	na	nieruchomościach	 terenu	gminy	Ra-
doszyce	 stwierdzono	 występowanie	 niebezpiecznej	 dla	
zdrowia	ludzkiego	rośliny	–	Barszcz	Sosnowskiego.	Rośli-
na	ta	w	polskich	warunkach	może	dorastać	do	4	metrów	
wysokości,	 liście	duże	pierzastodzielone,	dolne	trójkątne-
go	kształtu	(podobne	do	łopianu).	Kwiaty	na	wysokich	ło-
dygach	zebrane	w	gęsty,	duży	baldach	koloru	białego.

	 Występuje	głównie	na	terenach	wilgotnych,	w	pobliżu	
cieków	wodnych,	kanałów	i	rowów,	także	na	poboczach	
dróg	i	przy	szlakach	turystycznych	oraz	na	nieużytkach	
czy	odłogach.

	 Barszcz	Sosnowskiego	 jest	 rośliną	silnie	zachwasz-
czającą	 teren,	 a	 dodatkowo	 wytwarzają	 parzącą	 sub-

Groźny Barszcz Sosnowskiego !!!

Akademia

Konkurencje sportowe

Oparzenie po kontakcie z rośliną
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	 Na	 terenie	Gminy	Radoszyce	 funkcjonuje	Autoryzo-
wany	Punkt	Zbiórki	(APZ)	usytułowany	w	Komunalnym 
Zakładzie Gospodarczym - ul. Leśna 29,	gdzie	nieod-
płatnie	można	oddać	zużyty	sprzęt	elektryczny	i	elektro-
niczny.	Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 14.00.

INFOLINIA:
(41) 373-69-40

Elektrośmieci?	Nie	na	śmietnik	!

	 Dzikie	 wysypiska	 śmieci	 to	 znany	 temat.	 Ale	 co	
ze	śmieciami,	 które	 nie	 powinny	 się	 znaleźć	 nawet	 na	
śmietniku?!	

	 Wyrzucając	 na	 śmietnik	 zużyte	 baterie	 czy	 sprzęt	
elektroniczny	często	nie	zdajemy	sobie	sprawy,	że	po-
pełniamy	wykroczenie,	 za	które	grozi	 kara	grzywny	do	
5000	zł.	

	 Widok	 odkurzaczy,	 telewizorów	 itp.	 na	 śmietnikach	
nikogo	nie	dziwi.	Jednak	te	przedmioty	zawierają	szko-
dliwe	substancje	(np.	azbest,	rtęć,	brom)	i	stanowią	za-
grożenie	dla	środowiska,	dlatego	nie	mogą	być	składo-
wane	w	dowolnym	miejscu.	

	 Tego	typu	śmieci,	określane	jako	Zużyty	Sprzęt	Elek-
tryczny	i	Elektroniczny,	powinny	być	oddawane	do	spe-
cjalnie	wyznaczonych	–	stałych	lub	czasowych	–	punk-
tów	zbiórki.	Z	takich	punktów	sprzęt	trafia	do	zakładów	

ELEKTROŚMIECI DARMOWY PUNKT ZBIÓRKI 
W RADOSZYCACH!!

recyklingowych,	gdzie	demontuje	się	urządzenia	 i	usu-
wa	szkodliwe	substancje,	a	same	materiały	są	przekazy-
wane	do	użytku	wtórnego.	

	 Co	 zatem	 zrobić	 ze	zużytą	 lodówką,	 suszarką	 czy	
telewizorem?	Należy	je	oddać	do	odpowiedniego	punk-
tu	zbiórki	–	takim	punktem	jest	ten	uruchomiany	w	Ra-
doszycach	 –	Warto	 także	 pamiętać,	 że	 kupując	 nowe	
urządzenie	mamy	prawo	nieodpłatnie	zostawić	w	skle-
pie	zużyte.	Również,	kiedy	oddajemy	sprzęt	do	punktu	
serwisowego	 i	nie	będzie	możliwości	 jego	naprawy,	 to	
możemy	go	tam	zostawić.	W	takiej	sytuacji,	to	punkt	ser-
wisowy	ma	obowiązek	przekazać	sprzęt	do	utylizacji.

stancję	 występującą	 na	 liściach	 i	 łodygach,	
która	może	powodować	zapalenie	 skóry,	błon	
śluzowych	 oraz	 powstawanie	 pęcherzy	 i	 trud-
no	gojących	się	 ran.	Jej	parzące	działanie	na-
sila	 się	 podczas	 słonecznej	 pogody,	 wysokiej	
temperatury	 oraz	 dużej	 wilgotności	 powietrza.	
Szczególnie	 na	 szkodliwe	 działanie	 opisanej	
wyżej	rośliny	podatne	są	dzieci	i	osoby	cierpią-
ce	na	alergie.	

 Wszystkie osoby biorące udział w zwal-
czaniu Barszczu Sosnowskiego, bez wzglę-
du na stosowaną metodę i wykonywaną 
pracę, muszą być dokładnie poinformowane 
o szkodliwości oraz toksycznych i parzących 
właściwościach tej rośliny, a ponadto powin-
ny być wyposażone w ubrania ochronne.

 Wójt Gminy Radoszyce
 /-/Paweł Binkowski

Barszcz Sosnowskiego
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	 12	sierpnia	b.r.	na	gminnym	stadio-
nie	 przy	 ulicy	 Krakowskiej	 103	w	Ra-
doszycach	 odbyły	 się	 obchody	 65 - 
lecia Gminnego Klubu Sportowego 
„Partyzant” Radoszyce.
	 Imprezę	 rozpoczęło	 wręczenie	
nagród	 w	 konkursie	 plastycznym	
pt.	„Bezpieczne	wakacje	-	Sport?	Tak!	
Alkohol?	Nie!!!”
	 Po	przywitaniu	 licznie	zgromadzo-
nych	uczestników	obchodów	wręczo-
no	 podziękowania,	 nagrody,	 odzna-
czenia	 oraz	 grawertony	 Honorowym	
Członkom	Klubu.
	 Kolejnym	punktem	programu	było	
wręczenie	nagrody	drużynie	 juniorów	
za	zajęcie	pierwszego	miejsca	w	lidze	
okręgowej	w	sezonie	2011/2012.
	 Na	ręce	sponsorów	klubu	złożono	
podziękowania.
	 Kronikarz	p. Włodzimierz Pietrusie-
wicz	 przedstawił	 rys	 historyczny	 klubu	
prezentując	m.in.	nazwiska	byłych	preze-
sów	klubu	(Ryszard Stanisław Myśliwy, 
Urszula Wydra, Wiesław Basiak, Jan 
Gorzelak, Leon Stanisław Kitliński, 

65 - lecie GKS „Partyzant” Radoszyce

Ryszard Myszkowski, Leszek Myśliwy, 
Marian Wąsik, Bogusław Wojciecho-
wicz, Maciej Nieduziak, Henryk Cie-
ślak, Sławomir Staciwa),	 przypomniał	
również	byłych	 zawodników	 i	 działaczy	

klubu	oraz	kibiców	(Władysław Barcicki, 
Krzysztof Binkowski, Tadeusz Bielecki, 
Mieczysław Czarnecki, Kazimierz Le-
wandowski, Kazimierz Wąsik, Nikodem 
Zawrzykraj, Kazimierz Zawrzykraj, Ire-
neusz Zimiński, Wojciech Golański, Jan 
Dorobek, Andrzej Binkowski, Grzegorz 
Komisarski, Bogdan Komisarski, Tade-
usz Kowalski, Tadeusz Moszczyński, 
Włodzimierz Chwaściński, Andrzej Sin-
kiewicz, Andrzej Spasiński, Krzysztof 
Ścisłowicz, Krzysztof Wydra, Benedykt 
Zimiński, Krzysztof Zawrzykraj, Kamil 
Zawrzykraj, Radosław Zawrzykraj, Ma-
riusz Laskowski, Zbigniew Młynarczyk)	
uhonorowano	 dyplomami	 i	 okoliczno-
ściowymi	 pamiątkami.	 Wręczono	 także	
odznaczenia	ŚZPN	 (Tadeusz Pronobis, 
Włodzimierz Pietrusiewicz, Stanisław 
Basiak, Leon Stanisław Kitliński, Rado-
słąw Chwaściński, Jarosław Komisar-
ski, Maciej Cichecki) i RW LZS (Wie-
sław Krupa, Ryszard Myśliwy, Urszula 
Wydra, Stanisław Staciwa, Czesław 
Zieliński, Leszek Myśliwy, Jacek Wój-
cik, Mirosław Wąsik, Mieczysław Po-
piel, Kuba Kos, Grzegorz Mechelewski, 
Andrzej Stępień, Jacek Kołodziejczyk, 
Stanisław Bomba, Mateusz Szymczyk, 
Jarosław Komisarski).
	 Nie	 zabrakło	 podziękowań	 dla	
sponsorów,	 którzy	 ufundowali	 tablicę	
wyników	 umieszczoną	 na	 budynku	
GKS	 „Partyzant”	 Radoszyce	 i	 na	 co	
dzień	wspierają	klub	swoją	ofiarnością.
	 Klubowi	 gratulujemy.	 Sponsorom	
dziękujemy.

Juniorzy z trenerem

Goście jubileuszowych uroczystości
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Kolejne sukcesy Klubu Karate
i Sportów Walki „Tiger” Radoszyce

	 Rok	2012	 rozpoczął	 	 się	dla	 za-
wodników	 naszego	 klubu	 bardzo	
pomyślnie.	 Po	 wygraniu	 plebiscytu	
na	 najlepszego	 trenera	 roku	 2011	
w	powiecie	 koneckim	 przez	 sensei	
Janusza Krawczyńskiego	 i	zajęciu	
drugiego	 miejsca	 wśród	 sportow-
ców	przez	Anetę Myszkowską.

	 18	 lutego	 2012	 r.	 nasi	 zawodni-
cy	 wystartowali	 w	 zawodach	 Kara-
te	 Kyokushin	 IKO	 Sosai	 dla	 dzieci	
w	wieku	8-14	lat.	Zawody	odbyły	się	
we	Frysztaku	koło	Jasła.	Startowało	
140	zawodników	z	klubów	Polski	Po-
łudn.	-	Wschód.

Wyniki naszych zawodników:

Rocznik	1998-2000	kat.	+55	kg
I	m.	-	Sylwia Kowalewska
II	m.	-	Wiktoria Kowalewska
III	m.	-	Jolanta Myszkowska

Rocznik	2002-2003	kat.	-	50	kg	
dziewczęta
I	m.	Agnieszka Kowalska
III	m.	Anna Wilk

Rocznik	2003	kat.	-	50	kg	chłopcy
III	m.	Jakub Wielgus

	 Kolejny	start	 to	10	marca	2012	 r.	
Ogólnopolski	 Turniej	 Karate	 Kyoku-
shin	Warsaw	Open.	W	zawodach	wy-
startowało	96	zawodników.	Zawodni-
cy	 Klubu	 Karate	 z	 Radoszyc	 spisali	
się	bardzo	dobrze,	zdobywając:

Chłopcy	rocznik	2003-2004
III	m.	Jakub Wielgus
Dziewczęta	rocznik	2001-2002
II	m.	Anna Wilk
III	m.	Zuzanna Myszkowska
Kadetki	1999-2000
II	m.	Wiktoria Kowalewska

III	m.	Jolanta Myszkowska
Młodzicy	1997-1998
II	m.	Paweł Gawęda
Kadetki	starsze
I	m.	Aneta Myszkowska
II	m.	Sylwia Kowalewska
Seniorzy
III	m.	Patryk Gawęda

	 16	 czerwca	 2012r.	 rozegrano	
w	Piekoszowie	I	Otwarte	Mistrzostwa	
Regionu	 Świętokrzyskiego	 w	 Ka-
rate	 Kyokushin.	 Zawodnicy	 KKiSW	
„Tiger”	 Radoszyce	 zdobyli	 dwa	
srebrne	 medale:	 Sylwia Kowalew-
ska	i	Michał Zbroszczyk,	a	brązowy	
Wiktoria Kowalewska.

	 14	 lipca	 2012r.	 w	 rumuńskim	 Si-
biu	 odbyły	 się	 Mistrzostwa	 Europy	
w	Karate	Kyokushin	IKO	Sosai.	Tytuł	
Mistrzyni	Europy	w	kat.	dziewcząt	do	
lat	14	zdobyła	Sylwia Kowalewska.	
Trener	 zawodniczki,	 sensei	 Janusz 
Krawczyński	 był	 jednym	 z	 sędziów	
na	tych	zawodach.
	 Życzymy	dalszych	sukcesów!


