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Noc Świętojańska 
w Woli Łagowskiej
Kultywując staropolską tradycję, 

Koło Gospodyń Wiejskich z  Woli 
Łagowskiej 26 czerwca zorgani-
zowało festyn pn. „Magia Nocy 
Świętojańskiej”. Uroczyste obchody 
rozpoczęły się mszą świętą na placu 
targowym.

 Q Czytaj na str. 3

Festyn Tradycji 
Ludowej w Sędku

W  niedzielę, 10 lipca w  Sędku 
z  inicjatywy Warsztatu Terapii Za-
jęciowej i  Koła Gospodyń Wiej-
skich w  Sędku odbył się „Festyn 
Tradycji Ludowej”. Imprezę poprze-
dziła msza św. celebrowana przez 
ks. Jerzego Beksińskiego – Probosz-
cza Parafii Łagów. Bezpośrednio po 
niej gospodynie, uczestnicy Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w  Sędku 
oraz miejscowi strażacy tradycyj-
nie częstowali świeżo upieczonym 
chlebem gości oraz mieszkańców 
gminy przybyłych na uroczystość.

 Q Czytaj na str. 4

Dotacje przynazne

20 lipca br. w  Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim odbyło 
się uroczyste wręczenie promes na 
usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych. 

 Q Czytaj na str. 5

 Q Uroczysty moment nadania prof. Kućmie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łagów

Tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Łagów przyznany

50 lat temu powstał nowy budynek szkoły 
w Zbelutce. Z tej okazji 3 lipca br. dyrekcja 
Szkoły Podstawowej w Zbelutce zorganizowała 
uroczystość upamiętniającą to wydarzenie. 

Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą 
w miejscowym kościele, którą odprawił Proboszcz pa-
rafii pw. św. Doroty w Zbelutce - ks. Andrzej Czajkowski 
wraz z księżmi: Krzysztofem Religą i Mirosławem Wło-
darczykiem - absolwentami szkoły w Zbelutce, homilię 
zaś wygłosił ks. Andrzej Miller, wieloletni duszpasterz 
parafii w Zbelutce.

Po uroczystej mszy świętej wszyscy zaproszeni go-
ście oraz absolwenci w  zwartym szeregu przenieśli 
się do budynku szkoły podstawowej. W  przedsionku 
przy wejściu do szkoły, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Zbelutce – pani Elżbieta Ginał wraz z Przewodniczą-
cym Samorządu Uczniowskiego – Danielem Siwonią, 
prof. Wincentym Kućmą – artystą-rzeźbiarzem, absol-
wentem szkoły i panem Pawłem Marwickim - Wójtem 
Gminy Łagów, oficjalnie odsłonili tablicę upamiętniają-

cą 50-lecie istnienia szkoły w obecnym budynku.
Następnie zaproszono wszystkich na plac przed 

szkołą, gdzie przeprowadzono dalszą część uroczysto-
ści. Słowo wstępne wygłosiła Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Zbelutce - pani Elżbieta Ginał, która powitała 
wszystkich zaproszonych gości. Głos zabrał również 
Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego – pan Bogdan 
Gierada, Wójt Gminy Łagów – pan Paweł Marwicki 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Łagów – pan Ma-
rek Bartkiewicz, którzy podziękowali za zaproszenie 
na tę piękną uroczystość. Składając najlepsze życzenia 
z okazji okrągłego jubileuszu podarowali na ręce pani 
Dyrektor okolicznościowy grawerton oraz prezent dla 
szkoły - telewizor LCD.

W  dalszej części organizatorzy przybliżyli historię 
szkoły, a także wszystkich dyrektorów, grono pedago-
giczne oraz pracowników, którzy byli z  nią związani. 
Wspomniani zostali również znani absolwenci szkoły. 
Jednym z  nich jest profesor Wincenty Kućma, który 
osobiście przybył na obchody 50-lecia. 

 Q Czytaj na stronach 2-3
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Uroczystość nadania tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy Łagów podczas 
jubileuszu 50-lecia szkoły w Zbelutce

 Q Jubileusz 50-lecia szkoły w Zbelutce przyciągnął wielu mieszkanców 
Gminy Łagów

 Q Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Zbelutce

 Q Ze swoim programem artystycznym pojawiły się na scenie dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Zbelutce

50 lat temu powstał nowy 
budynek szkoły w Zbelutce. 
Z tej okazji 3 lipca br. 
dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Zbelutce zorganizowała 
uroczystość upamiętniającą 
to wydarzenie. 

Uroczyste obchody rozpoczęły 
się mszą świętą w miejscowym ko-
ściele, którą odprawił Proboszcz pa-
rafii pw. św. Doroty w Zbelutce - ks. 
Andrzej Czajkowski wraz z księżmi: 
Krzysztofem Religą i  Mirosławem 
Włodarczykiem - absolwentami 
szkoły w Zbelutce, homilię zaś wy-
głosił ks. Andrzej Miller, wieloletni 
duszpasterz parafii w Zbelutce.

Po uroczystej mszy świętej wszy-
scy zaproszeni goście oraz absol-

wenci w zwartym szeregu przenieśli 
się do budynku szkoły podstawo-
wej. W przedsionku przy wejściu do 
szkoły, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Zbelutce – pani Elżbieta Gi-
nał wraz z Przewodniczącym Samo-
rządu Uczniowskiego – Danielem 
Siwonią, prof. Wincentym Kućmą – 
artystą-rzeźbiarzem, absolwentem 
szkoły i panem Pawłem Marwickim 
- Wójtem Gminy Łagów, oficjalnie 
odsłonili tablicę upamiętniającą 
50-lecie istnienia szkoły w obecnym 
budynku.

Następnie zaproszono wszyst-
kich na plac przed szkołą, gdzie 
przeprowadzono dalszą część uro-
czystości. Słowo wstępne wygło-
siła Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w  Zbelutce - pani Elżbieta Ginał, 
która powitała wszystkich zapro-
szonych gości. Głos zabrał również 
Członek Zarządu Powiatu Kielec-
kiego – pan Bogdan Gierada, Wójt 
Gminy Łagów – pan Paweł Marwic-
ki oraz Przewodniczący Rady Gmi-
ny Łagów – pan Marek Bartkiewicz, 
którzy podziękowali za zaproszenie 
na tę piękną uroczystość. Składając 
najlepsze życzenia z okazji okrągłe-
go jubileuszu podarowali na ręce 
pani Dyrektor okolicznościowy gra-
werton oraz prezent dla szkoły - te-
lewizor LCD.

W  dalszej części organizatorzy 
przybliżyli historię szkoły, a  także 
wszystkich dyrektorów, grono pe-
dagogiczne oraz pracowników, któ-
rzy byli z nią związani. Wspomnia-
ni zostali również znani absolwenci 
szkoły. Jednym z nich jest profesor 
Wincenty Kućma, który osobi-
ście przybył na obchody 50-lecia. 
Korzystając z  jego obecności, na 
wniosek Koła Gospodyń Wiej-
skich ze Starej Zbelutki oraz miesz-
kańców sołectw: Sadków, Starej 
Zbelutki i  Zbelutki Nowej, radni 
Gminy Łagów na sesji 1 lipca 2016 

r. jednogłośnie podjęli uchwałę Nr 
XXV/217/16 w  sprawie nadania 
tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Łagów Panu prof. Win-
centemu Kućmie. Przewodniczący 
Rady Gminy Łagów przedstawił 
uchwałę w  sprawie nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Gminy 
Łagów. Treść laudacji prof. Kućmy 
odczytał Wójt Gminy Łagów. Z  jej 
treści wynika, iż Wincenty Kućma, 
rodowity zbelutczanin, absolwent 
tutejszej szkoły, to twórca wiel-
ce zasłużony dla polskiej sztuki, 
autor wybitnych dzieł obecnych 
w  polskiej przestrzeni społecznej, 
prowadzący działalność artystycz-
ną w  zakresie cykli rysunków, cy-
kli fotograficznych, medalierstwa, 
małych form rzeźbiarskich, pła-
skorzeźb, projektowania i realizacji 
rozwiązań pomnikowych, wnętrz 
sakralnych, witraży, przestrzeni 
urbanistycznych. Artysta swoje 
prace eksponował na około sześć-
dziesięciu wystawach za granicą, 
osiemdziesięciu wystawach zbio-
rowych w  kraju i  ponad trzydzie-
stu wystawach indywidualnych. 
Brał udział w  wielu konkursach, 
uzyskując ponad 50 nagród i  wy-

różnień. Został odznaczony m. in. 
Orderem Polonia Restituta II klasy 
Komandorskim z  Gwiazdą, Zło-
tym Medalem „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”, Złotym Medalem 
Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 
nagrodą im. św. Brata Alberta za 
twórczość w dziedzinie rzeźby pa-
triotycznej i sakralnej.

Ten blask uznania i  nagród dla 
naszego laureata oświetla także 
Zbelutkę, a tym samym Gminę Ła-
gów, jako że w  swojej twórczości 
często powraca do swojej rodzinnej 
miejscowości, rozsławiając w  ten 
sposób jej dobre imię. Akt nadania 
honorowego obywatelstwa wręczyli 
wspólnie Wójt Gminy Łagów, Prze-
wodniczący Rady Gminy Łagów 
wraz z radnymi sołectwa Zbelutka: 
Bogusławem Siwonią i Pawłem Ma-
chulem. Po tej uroczystości zapro-
szono przybyłych gości do szkoły 
na projekcję filmu na temat Pana 
profesora pt. „Czas refleksji”.

Po części oficjalnej przyszedł 
czas na część artystyczną. Na scenie 
zaprezentowały się dzieci z  przed-
szkola, uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w  Zbelutce, a  także Koła 
Gospodyń Wiejskich z  Sadkowa 
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„Magia Nocy Świętojańskiej”  w Woli Łagowskiej

Kultywując staropolską 
tradycję, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Woli Łagowskiej 
26 czerwca zorganizowało 
festyn pn. „Magia Nocy 
Świętojańskiej”. Uroczyste 
obchody rozpoczęły się mszą 
świętą na placu targowym, 
koncelebrowaną przez 
Proboszcza Parafii Łagów - ks. 
Jerzego Beksińskiego oraz ks. 
Mieczysława Surusa.

Uroczystość w  Woli Łagowskiej 
zaszczyciło swoją obecnością wielu 
zacnych gości, m.in. przedstawiciele 
władz powiatowych i  samorządo-
wych, jak również licznie zebrani 
mieszkańcy gminy Łagów. W imie-
niu organizatorów głos zabrała Prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich „Wolanie” z  Woli Łagowskiej 
- pani Monika Jasińska, która powi-
tała wszystkich gości i mieszkańców 

gminy Łagów na tegorocznej impre-
zie w  Woli Łagowskiej. Na wstępie 
głos zabrali: Wójt Gminy Łagów 
– pan Paweł Marwicki wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Łagów 
– panem Markiem Bartkiewiczem, 
którzy podziękowali za zaproszenie 
na festyn i  kultywowanie pięknej 
tradycji nocy świętojańskiej. Na-
stępnie na scenie pojawił się wice-
starosta Kielecki – pan Zenon Janus 
wraz z  członkiem Zarządu Powiatu 
Kieleckiego – panem Bogdanem 
Gieradą. W swoim wystąpieniu rów-
nież podziękowali za zaproszenie na 
tę piękną uroczystość. Pogratulowali 
Paniom z Koła tak wspaniałej inicja-
tywy społecznej, życząc jednocze-
śnie wszystkim dobrej zabawy.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na część artystyczną. Na festynie 
świętojańskim w  Woli Łagowskiej 
zaprezentowały się Koła Gospodyń 
Wiejskich z  terenu Gminy Łagów, 

m. in. gospodarze tegorocznej im-
prezy KGW „Wolanie", oraz KGW 
„Płuckowianki” z  Płucek, KGW 
Piotrów i KGW Sędek.

Na scenie zaprezentowały się tak-
że zaprzyjaźnione Koła Gospodyń 
Wiejskich: „Wilkowianie” z  Wilko-
wa i  Witosławic oraz zespół pieśni 
i tańca „Wierna Rzeka”.

Podczas festynu odbył się kon-
kurs na najpiękniejszy wianek. Jak 
co roku wzięło, w nim udział kilka-
naście osób. Komisja konkursowa 
I  miejsce przyznała pani Krystynie 
Wojtasińskiej, II miejsce przypadło 
KGW Witosławice, zaś III miejsce 
pani Grażynie Gadowskiej. Dla naj-
młodszych przygotowano konkurs 
plastyczny pn. „Świętojański wianek 
w oczach dziecka”. Pierwsze miejsce 
przyznano Maji Kawalec z  Łago-
wa. Wyłoniono także pierwsze trzy 
miejsca w zawodach siłowych w wy-
ciskaniu sztangi leżąc. Najlepszy 

okazał się Arkadiusz Jasiński z Woli 
Łagowskiej. Zwycięzcy oraz wszyscy 
uczestnicy konkursów otrzymali na-
grody i pamiątkowe dyplomy. 

Tuż po rozdaniu nagród można 
było zobaczyć piękne widowisko 
teatralne dzieci i młodzieży z Rako-
wa pt. „Magia nocy świętojańskiej”, 
które było zwieńczeniem festynu 
w Woli Łagowskiej.

Ok. godz. 18:00 zapłonęło ogni-
sko i  nastał charakterystyczny dla 
tej chwili nastrój. Wtedy nastąpił 
moment tworzenia korowodu świę-
tojańskiego, który przeszedł nad po-
bliską rzekę, gdzie wszystkie kobiety, 
na znak szczęścia wypuściły w nurt 
rzeki uplecione wianki,.

Po uroczystym pochodzie koro-
wód wrócił do zabawy z  zespołem 
„Amor”, który porwał wszystkich do 
wspólnej zabawy do późnych godzin 
nocnych.

/A.S./

 Q Pamiątkowe zdjęcie zwyciężczyni konkursu na najpiękniejszy wianek 
świętojański - Pani Krystyny Wojtasińskiej wraz z Przewodniczącą 
KGW Wolanie i Wójtem Gminy Łagów

 Q Występ Koła Gospodyń Wiejskich Wolanie z Woli Łagowskiej, orga-
nizatorów imprezy

 Q Obchody uświetniły swym występem panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Sadkowa i Starej Zbelutki

i  Starej Zbelutki wraz z  absolwen-
tami. Podczas ich występów niejed-
nokrotnie rozbrzmiewały oklaski. 
Dobra zabawa towarzyszyła wszyst-
kim uczestnikom uroczystości. 
Publiczność świetnie reagowała na 
sytuację na scenie, dając się porwać 
do wspólnego śpiewania najbardziej 
znanych i  lubianych piosenek. Na 
koniec wystąpił zespół „Fakt”, który 
porwał wszystkich do wspólnej za-
bawy do późnych godzin nocnych.

Nie ma wątpliwości, iż taka 
uroczystość nie zdarza się co-
dziennie, dlatego wszystkim przy-
byłym szkoda było, że czas tak 
szybko upływa i było żal, że znów 
trzeba się rozstać ze swoimi ko-
legami i  koleżankami ze szkolnej 
ławy. Jednak każdy się pocieszał 
myślą, że za niedługo znów będzie 
można się spotkać w  tak miłym 
i  sympatycznym towarzystwie 
przy okazji kolejnej rocznicy ist-

nienia szkoły w Zbelutce w obec-
nym budynku.

Dyrekcja szkoły w  Zbelutce 
serdecznie dziękuje za pomoc 
w  organizacji uroczystości wła-
dzom gminy, radnym Gminy 
Łagów, sołtysom, Kołom Gospo-
dyń Wiejskich ze Starej Zbelutki 
i  Sadkowa, rodzicom, nauczycie-
lom i  pracownikom Szkoły Pod-
stawowej w  Zbelutce oraz spon-
sorom::

•  pani Alinie Kamińskiej,
•  panu Pawłowi Hanieckiemu,
•  panu Zdzisławowi Dziarmadze,
•  pani Halinie Siwonia,
•  panu Jackowi Sochackiemu,
•  panu Zygmuntowi Grabowskiemu,
•  panu Janowi Kopysiowi,
•  Bankowi Spółdzielczemu w Ostrow-

cu Św., oddział w Łagowie,
•  „Lewiatanowi” Łagów,

/A.S./
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 Q Pani Justyna Dachowska i  Wiloetta Kozłowska podczas oficjalnego 
rozpoczecia uroczystości

 Q Podopieczni Warszatu Terapii Zajęciowej w  Sędku zaprezentowali 
podczas festynu swój program artystyczny

 Q Publiczność z  zainteresowaniem przypatrywała się występom na scenie

Festyn Tradycji Ludowej w Sędku

W niedzielę, 10 lipca w Sędku 
z inicjatywy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej i Koła Gospodyń 
Wiejskich w Sędku odbył się 
„Festyn Tradycji Ludowej”.

Imprezę poprzedziła msza św. cele-
browana przez ks. Jerzego Beksińskie-
go – Proboszcza Parafii Łagów. Bezpo-
średnio po niej gospodynie, uczestnicy 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sędku 
oraz miejscowi strażacy tradycyjnie 
częstowali świeżo upieczonym chle-
bem gości oraz mieszkańców gminy 
przybyłych na uroczystość. 

Po uroczystej mszy św. oficjalnego 
powitania dokonali organizatorzy fe-
stynu: zastępca Wójta Gminy Łagów 
– pan Zbigniew Meducki, Kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sęd-
ku – pani Wioletta Kozłowska wraz 
z  Przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich z  Sędka i  jednocześnie 
sołtysem tej miejscowości – panią 
Justyną Dachowską. Korzystając 
z  okazji Zastępca Wójta Gminy Ła-
gów wręczył dyplomy z  podzięko-
waniem osobom, które włożyły swój 
trud w  przygotowanie tej pięknej 
uroczystości. Podziękowania prze-

kazał na ręce Kierownika Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w  Sędku – pani 
Wioletty Kozłowskiej, Przewodni-
czącej Koła Gospodyń Wiejskich 
z Sędka – pani Justyny Dachowskiej 
oraz Radnego Gminy Łagów – pana 
Wojciecha Błosińskiego.

Następnie głos zabrała Radna 
Powiatu Kieleckiego – pani Danuta 
Żebrowska, która podziękowała za 
zaproszenie i  wyraziła swoje zado-
wolenie z  faktu kultywowania tra-
dycji ludowych, szczególnie tych, 
z których słynie Sędek. 

Kontynuacją uroczystości była 
obfitująca w różnorodność form bie-
siada artystyczna. Na scenie zaprezen-
towały się Koła Gospodyń Wiejskich: 
z Sędka, Piotrowa i Woli Łagowskiej. 
Gościnnie wystąpiły także Koła Go-
spodyń Wiejskich z  Ociesęk i  Wi-
tosławic. Swój program artystyczny 
przedstawili również uczestnicy 
Warsztatu Terapii zajęciowej w Sędku.

Jednym z najbardziej wyczekiwa-
nych momentów festynu był występ 
kapeli „Tęgie Chłopy”, na czele ze 
Stanisławem Witkowskim. Ich mu-
zyka porwała wszystkich do tańca 
i wspólnej zabawy.

Nie sposób było przejść obojętnie 
obok stoiska Koła Gospodyń Wiej-
skich z Sędka, które kusiło pysznym 
chlebem ze smalcem i  domowy-
mi wypiekami. Każdy, kto przybył 
w tym dniu do Sędka, mógł zaspo-
koić głód i  delektować się miejsco-
wymi specjałami. 

Zespół „The Acords” zakończył 
festyn udaną zabawą do późnych 
godzin nocnych.

Całość imprezy została sfinan-
sowana z  Programu Współpracy 

Szwajcarsko-Polskiej Swiss Contri-
bution i Budżetu Gminy Łagów.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim tym, którzy zaan-
gażowali się w organizację uroczy-
stości.

Szczególne podziękowania skła-
dają koleżanki z  Koła Gospodyń 
Wiejskich z  Sędka na ręce Jolan-
ty Czerwiec za poświęcenie i  trud 
włożony w przygotowanie „Festynu 
Tradycji Ludowej”.

/A.S./

 Q Zaproszeni goście przysłuchujący się wystąpieniom ekspertów

Spotkanie informacyjne na temat wsparcia  
przez Unię Europejską przedsięwzięć ekologicznych
1 lipca 2016 roku w remizie 
OSP w Łagowie odbyło się 
spotkanie informacyjne, 
które miało na celu 
wsparcie przedsięwzięć 
przyczyniających się do 
realizacji projektu klimatyczno 
– energetycznego UE. 

Organizatorem spotkania był 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach, który jest jednym z part-
nerów projektu pod nazwą „Ogólno-
polski system wsparcia doradczego 
dla sektora publicznego, mieszka-
niowego oraz przedsiębiorstw w za-
kresie efektywności energetycznej 
oraz OZE”. 

Rozpoczął nowy obszar aktywno-
ści w  zakresie ochrony środowiska 
i  działań dla zrównoważonego roz-
woju naszego kraju. 

Cele szczegółowe obejmują 
płaszczyzny dotyczące zwiększenia 
świadomości w zakresie rozwoju go-
spodarki niskoemisyjnej, wsparcia 
gmin w przygotowaniu i wdrażaniu 
PGN, a także wsparcia kierunkowa-
nego na przygotowanie i wdrożenie 
inwestycji w  zakresie efektywności 
energetycznej (EE) i OZE. 

Spotkanie otworzył Wiceprezes 
WFOŚiGW – pan Marek Gos wraz 
z  zastępcą Wójta Gminy Łagów – 
panem Zbigniewem Meduckim. 
Udział w  nim wzięli radni, sołtysi, 
mieszkańcy oraz przedsiębiorcy 

prowadzący działalność na terenie 
gminy. Zainteresowani otrzyma-
li szerokie wsparcie od doradców 
Wojewódzkiego Funduszu, doty-
czące możliwości dofinansowania 
działań ekologicznych, zwiększenia 
efektywności energetycznej i  OZE 

z  programów pomocowych Unii 
Europejskiej. Warunkiem była po-
zytywna ocena PGN-ów, którą za-
opiniowali kwalifikowani doradcy 
energetyczni oceniający Plany Go-
spodarki Niskoemisyjnej. 

/B.D./
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Będzie droga w Woli 
Łagowskiej

Dotacja dla gminy Łagów 
na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych

 Q Zastępca Wójta Gminy Łagów 
odbierający z  rąk Wojewo-
dy promesę na remont drogi 
w Zamkowej Woli

Obrady Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 Q Wspólne posiedzenie Gminnej  Komisji Urbanistyczno - Architekto-
nicznej i przedstawicieli Gminy Łagów

20 lipca br. w Świętokrzyskim 
Urzędzie Wojewódzkim 
odbyło się uroczyste 
wręczenie promes na 
usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. 

Zastępca Wójta Gminy Łagów 
– pan Zbigniew Meducki odebrał 
z  rąk Wojewody Świętokrzyskiego 
promesę dla Gminy Łagów w  wy-
sokości 46.200 zł. Środki z  Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych 
zostaną wykorzystane na remont 
drogi gminnej w Zamkowej Woli. 
Remont będzie polegał na wyko-
naniu warstwy wyrównawczej oraz 
ścieralnej z mieszanki mineralno - 
asfaltowej, odmuleniu istniejących 
rowów, wymianie przepustów oraz 
wyrównaniu poboczy.

Realizacja zadania pozwoli na 
likwidację utrudnień drogowych, 
poprawi dostęp do drogi wojewódz-
kiej. Inwestycja ma na celu suk-
cesywną realizację założeń władz 
Gminy Łagów - poprawę stanu tech-

nicznego infrastruktury drogowej 
i stworzenie spójnego układu komu-
nikacyjnego.

Referat inwestycji  
i zamówień publicznych

Staraniem Wójta Gminy Łagów 
w  roku 2015 został złożony 

wniosek o  dofinansowanie inwe-
stycji pod nazwą „Remont drogi 
gminnej nr 338049T Wola Łagow-
ska (Kącik) -Gęsice w  ramach za-
dania pn. Rozwój infrastruktury 
drogowej na terenie Gminy Łagów 
poprzez remont drogi Wola Ła-
gowska (Kącik)- Gęsice nr 338049T 
w  km 0+000 do 0+555 oraz odbu-
dowa zniszczonego mostu w  ciągu 
drogi gminnej 338029T w  Łagowie 
ul. Dule- Podskale”. Gmina apliko-
wała o  środki w  ramach rządowe-
go Programu Rozwoju Gminnej 
i  Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016-2019. 13 maja 
br. została zatwierdzona zmieniona 
lista projektów zakwalifikowanych 
do dofinansowania w  ramach ww. 
programu. Gmina Łagów uzyskała 
dofinansowanie w  wysokości 50% 
kosztów kwalifikowanych.

Program rozwoju dróg gminnych 
i  powiatowych ma na celu udziela-
nie jednostkom samorządu teryto-
rialnego dotacji celowych z budżetu 
państwa na dofinansowanie zadań 

własnych w  zakresie budowy, prze-
budowy lub remontu dróg powiato-
wych i gminnych. Realizacja progra-
mu ma przyczynić się do powstania 
bezpiecznej, spójnej, zrównoważonej 
i przyjaznej użytkownikom gminnej 
i powiatowej sieci drogowej.

Droga objęta dotacją zostanie 
wyremontowana na odcinku po-
nad 500 metrów. Następny etap tej 
drogi jest w  trakcie opracowania 
dokumentacji technicznej i  plano-
wany jest do realizacji w  kolejnych 
latach. Obecnie droga utwardzana 
jest kamieniem łamanym i narażona 
na częste naprawy. Teraz ma się to 
zmienić. Planowany remont będzie 
kosztował łącznie blisko 300 tysięcy 
złotych. Ostateczna wartość zadania 
zostanie ustalona po wyborze wyko-
nawcy.

 W  ramach tych prac zostanie 
wykonana nawierzchnia asfaltowa, 
pobocza z  kruszywa, odmulone 
rowy. O realizację tej drogi od daw-
na zabiegali mieszkańcy oraz radny 
i sołtys sołectwa Wola Łagowska.

Referat inwestycji i zamówień 
publicznych

5 lipca w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy 
w Łagowie odbyło się 
posiedzenie Gminnej 
Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej. Uczestniczyli 
w niej członkowie komisji oraz 
przedstawiciele Gminy Łagów. 

Przedmiotem posiedzenia było 
zaopiniowanie dokumentu pod na-
zwą „Ocena aktualności Studium 
uwarunkowań i  kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmi-
ny Łagów oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łagów wraz z analizą zmian 
w  zagospodarowaniu przestrzen-
nym gminy Łagów”. 

Po zapoznaniu się z  opracowaną 
oceną aktualności studium i w wyni-
ku przeprowadzonej dyskusji komisja 
zaopiniowała pozytywnie przedłożo-
ne opracowanie. W  pełni akceptuje 
wieloletni program sporządzania 
miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego oraz zawarte 
wnioski i uznaje, że może on zostać 
przedstawiony do akceptacji przez 
Radę Gminy w Łagowie.

INFORMACJA GOPS ŁAGÓW
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie przypomina 

osobom pobierającym świadczenia rodzinne, świadczenia opie-
kuńcze oraz świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+) 
o niezwłocznym informowaniu o zmianach w sytuacji rodzinnej 
oraz dochodowej, zwłaszcza związanych z:
1.  Uzyskaniem dochodu: (tj. uzyskanie dochodu spowodowane): 

a)  zakończeniem urlopu wychowawczego, 
b)  uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c)  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
d)  uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedeme-

rytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a tak-
że emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wzno-
wieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 
14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, 

f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego 
lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnie-
nia lub innej pracy zarobkowej, 

g)  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

h)  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepi-
sach o ubezpieczeniu społecznym rolników

2.  Wystąpieniem zmian w liczbie członków rodziny,
3.  Wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny poza granice Rzecz-

pospolitej Polskiej.
W przypadku zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzin-

nych, w szczególności zaistnienia okoliczności wymienionych powyżej, 
uzyskania dochodu lub wystąpienia innych okoliczności mających wpływ 
na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym związanych z koniecznością 
ponownego ustalenia prawa do tych świadczeń osoba ubiegająca się 
jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot re-
alizujący świadczenia rodzinne.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postę-
powanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których 
mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobra-
nych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji - koniecznością ich 
zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w GOPS Łagów ul. Ry-
nek 62, 26-025 Łagów pok.46 II piętro tel. 41 343 70 59.
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 Q Decyzja Starosty Kieleckiego w sprawie nieruchomości Gminy Łagów

Decyzja Starosty Kieleckiego 
dotycząca nieruchomości 
stanowiącej mienie gminy
Na wniosek Wójta Gminy 
Łagów zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie 
uznania za mienie gminne 
nieruchomości oznaczonych 
w ewidencji gruntów gminy 
Łagów, obręb Łagów jako 
działki nr 1516 i 1524 (działki 
po byłym Komisariacie 
Policji). 

W wyniku postępowania admini-
stracyjnego Starosta Kielecki wydał 
decyzję zgodnie, z  którą wyżej wy-
mienione nieruchomości o  łącznej 
powierzchni 0,0985 ha uznał za mie-
nie Gminy Łagów. 

Więcej informacji na ten 
temat na stronie internetowej 
www.lagowgmina.pl 

Nowe władze Oddziału 
Gminnego Związku OSP 
w Łagowie
24 czerwca w remizie 
OSP w Łagowie odbył się 
zjazd  oddziału gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej w Łagowie. Zebranie 
otworzył Prezes Zarządu 
Gminnego Związku OSP RP 
druh Jerzy Szczukiewicz, 
który powitał zebranych 
i zaproponował na sekretarza 
zebrania druha Zdzisława 
Zwolińskiego, natomiast 
na przewodniczącego, 
Wójta Gminy Łagów 
– Pawła Marwickiego. 
Kandydatury podczas 
głosowania zaakceptowano 
jednomyślnie.

Przewodniczący przedstawił po-
rządek obrad. Zjazd Gminny wybrał 
jedną komisję mandatową, wybor-
czą oraz komisję uchwał i wniosków. 
Członkami komisji zostali: Jan Kro-
wiński, Eugeniusz Bińczak, Tadeusz 
Herbuś.

Zebrani wysłuchali sprawozdań 
Zarządu Oddziału Gminnego OSP 
RP w  Łagowie za lata 2011-2016, 
które przedstawił Prezes Zarządu 
Gminnego - dh Jerzy Szczukiewicz.  
Następnie Przewodniczący Gmin-
nej Komisji Rewizyjnej dh Czesław 
Masternak przedstawił wniosek ko-
misji o udzielenie absolutorium dla 
ustępującego Zarządu Gminnego 
OSP. Wniosek zaopiniowano pozy-
tywnie.  Przewodniczący  zebrania 
odczytał Uchwałę Nr 1/2016 zjazdu 
oddziału gminnego Związku OSP 
RP w  Łagowie w  sprawie rozpa-
trzenia sprawozdania z działalności 
Zarządu Gminnego i  Komisji Re-
wizyjnej Oddziału Gminnego oraz 
udzielenia absolutorium ustępują-
cemu Zarządowi Oddziału Gmin-
nego Związku OSP RP. Zebrani 

zatwierdzili uchwałę jednomyślnie. 
I  wysłuchali sprawozdania  komisji 
mandatowej, która ustaliła quorum 
i członków Zarządu Gminnego. Jego 
skład został powiększony o  Wójta 
Gminy Łagów, którego kandydaturę 
zebrani zaakceptowali jednomyślnie 
(Uchwała Nr 2/2016). 

Następnie zebrani zatwierdzili 
skład Zarządu Gminnego przyj-
mując jednogłośnie Uchwałę Nr 
3/2016 w tej sprawie.  W następnym 
głosowaniu zebrani jednomyślnie 
wybrali Komisję Rewizyjną w skład 
której weszli druhowie: Rajmund 
Wróblewski, Jacek Rusiecki, Hen-
ryk Grzesik. Jej przewodniczącym 
został Jacek Rusiecki, sekretarzem 
- Henryk Grzesik, zaś członkiem – 
Rajmund Wróblewski. 

Zebrani zatwierdzili skład nowe-
go Zarządu gminnego, który stano-
wią: 

Prezes – Paweł Marwicki,
Wiceprezes – Władysław Łata,
Wiceprezes – Jan Wodyński,
Komendant gminny – Zdzisław 

Zwoliński,
Sekretarz – Kazimierz Czekaj
Skarbnik – Jerzy Szczukiewicz
Członkowie: Paweł Garstka, Cze-

sław Masternak, Piotr Domagała, 
Wojciech Błosiński. Delegatami na 
zjazd powiatowy zostali wybrani: 
Paweł Garstka i Zdzisław Zwoliński.

Na zakończenie zebrani przyjęli 
jednogłośnie Uchwałę Nr 1/2016 Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w sprawie określenia liczby 
członków Prezydium, wyboru jego 
składu, w  tym prezesa, wicepreze-
sów, sekretarza, skarbnika i komen-
danta gminnego związku oraz przed-
stawicieli do Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP.  Na zakoń-
czenie zebrania odbyła się dyskusja. 
Po niej zebranie zakończono.

/A.S./

Informacja dotycząca  
konkursu fotograficznego  

„Carpe Diem – wakacje  
w Gminie Łagów”

Przypominamy, iż trwa konkurs fotograficzny, którego tematyką są 
wakacje w gminie Łagów. Treść zdjęć może być związana z ciekawym 
wydarzeniem, krajobrazem, postacią lub obiektem. Adresatami kon-
kursu są uczniowie do 16 roku życia ze szkół z terenu gminy Łagów. 
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 2 zdjęcia, 
do których należy dołączyć zgodę rodziców dotyczącą udziału w w/w 
konkursie. Propozycje konkursowe należy przesłać na płytach CD lub 
DVD na adres Urzędu Gminy w Łagowie (ul. Rynek 62, 26-025 Ła-
gów) z dopiskiem Konkurs Fotograficzny. Zdjęcia można nadsyłać do 
31 sierpnia. Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje dostępne 
są na stronie internetowej www.lagowgmina.pl w zakładce Konkurs fo-
tograficzny „Carpe Diem – wakacje w Gminie Łagów”.
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WTZ REALIZUJE PROJEKT „GDZIE SROKA KASZĘ WARZYŁA…”

 Q Wspólne zdjęcie uczestników Warszatu Terapii Zajęciowej w Sędku przed wejściem do bazyliki na Świętym Krzyżu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach pro-
gramu współpracy z nowymi krajami członkowskimi  

Unii Europejskiej

W  trakcie realizacji projektu 
„Gdzie sroka kaszę warzy-

ła…”, współfinansowanego przez 
Szwajcarię w  ramach szwajcarskie-
go programu współpracy z nowymi 
krajami członkowskimi Unii Euro-
pejskiej, uczestnicy Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej w Sędku udali się na 
dwa wyjazdy studyjne do Muzeum 
Wsi Kieleckiej w  Tokarni, podczas 

których wzięli udział w warsztatach 
garncarskich, kowalstwa i  plastyki 
obrzędowej.

Podczas tych warsztatów uczest-
nicy samodzielnie mogli wykonać 
ozdoby z bibuły i papieru oraz zro-
bić drobne naczynia gliniane, co 
sprawiło im wiele radości.

W ramach tegoż projektu odbyła 
się również wycieczka do Muzeum 

Przyrodniczego na Św. Krzyżu, 
gdzie uczestnicy wzięli udział w lek-
cji edukacyjnej, dzięki której posze-
rzyli swoją wiedzę o zasobach przy-
rodniczych naszego regionu.

Warsztat Terapii Zajęciowej gościł 
lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, 
które przeprowadzały warsztaty 
kuchni regionalnej, wypieku chleba 
metodą tradycyjna, koronkarstwa, 

tańca i śpiewu regionalnego.
10 lipca 2016 roku zorganizo-

wano Festyn Tradycji Ludowych, 
podczas którego uczestnicy po-
chwalili się nabytymi umiejęt-
nościami szerszej publiczności. 
Wystąpili na scenie, prezentując 
swoje umiejętności wokalne. Prze-
prowadzili również pokaz wikli-
niarstwa i bibułkarstwa.

Warsztat Terapii Zajęciowej z wizytą w Warszawie

 Q Wycieczka z Sędka przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

14 lipca 2016 r. uczestnicy 
oraz pracownicy WTZ 
w Sędku wybrali się na 
wycieczkę do Warszawy. 
W planie było zwiedzanie 
Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego oraz wizyta 
w Sejmie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Jako pierwszy zwiedzony został 
Sejm. Gmach oglądany dotychczas 
na ekranach telewizyjnych stał się 
rzeczywistością. Sejmowymi kory-
tarzami uczestników wizyty opro-
wadzał przewodnik, który zadbał o 
to, aby wyszli oni nie tylko z więk-
szą wiedzą, ale i satysfakcją bycia w 
najważniejszej instytucji państwo-

wej. Następnie cała grupa udała się 
do sejmowej jadalni na obiad.

Wycieczka sfinalizowana została 
wizytą w Warszawskim Ogrodzie 
Zoologicznym. Zwiedzanie roz-
poczęło się od  akwarium, w  któ-
rym  zaprezentowane  zostały róż-
ne gatunki ryb. Następnie grupa 
obejrzała poszczególne sektory ze 

zwierzętami. Pobyt w stolicy bę-
dzie bardzo mile wspominany, po-
nieważ to, co zobaczyli uczestnicy, 
wzbogaciło ich wiedzę i dostarczy-
ło wielu emocji.   

Pracownicy Warsztatu  
Terapii Zajęciowej  

w Sędku
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 Q Drużyna z Piotrowa - zwycięzca tegorocznego turnieju

II Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy
8 lipca 2016 r. na boisku 
ORLIK w Łagowie odbył się II 
Otwarty Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy. 

Do rozgrywek zgłosiło się osiem 
drużyn, które zostały podzielone 
na dwie czterozespołowe grupy. Po 
rozegraniu meczów najlepsze oka-
zały się w grupie pierwszej Let’s go 
champ przed Lechówkiem, a w dru-
giej Radlin przed Piotrowem. 
W  meczach półfinałowych Radlin 
pokonał dopiero w rzutach karnych 
Lechówek 2-0, natomiast Piotrów 
wygrał z Let’s go champ 1-0.W me-
czu o 3 miejsce Let’s go champ po-
konał po karnych Lechowek 3:2. 
Natomiast w  finale lepszy okazał 
się Piotrów, pokonując zdecydowa-
nie Radlin 5-2. Już po godzinie 24 
najlepszym drużynom wręczono 
puchary. Nagrodami indywidual-
nymi zostali wyróżnieni: najlepszy 
bramkarz-Paweł Pustuła z Piotrowa, 
najlepszy strzelec-Damian Piotro-
wicz, zdobywca 5 bramek, również 
z Piotrowa.

/G.S./

 Q Spotkanie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łagowie podsu-
mowujące pierwszy rok działalności

Podsumowanie pierwszego 
roku działalności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

5 lipca 2016 r. w budynku 
remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łagowie odbyło się 
uroczyste spotkanie  
35. członków Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (UTW). 

Uczestnicy i  zarząd UTW spon-
tanicznie i  z  zadowoleniem pod-
sumowali pierwszy rok działalno-
ści stowarzyszenia. Na spotkanie, 
członkowie UTW przygotowali 
poczęstunek. Przy tańcach, śpiewie 
i  radosnych wspomnieniach z  od-

bytych wycieczek, wyjazdów do 
muzeum i teartru, zajęć gimnastyki, 
nauki posługiwania się internetem, 
póżnym wieczorem opuścili salę 
w budynku remizy OSP w Łagowie.

Władze Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku dziękują władzom gminy 
i  sponsorom za pomoc w  realizacji 
tego spotkania i  całego programu 
UTW w Łagowie z roku 2015/2016.

Do zobaczenia w  nowym roku 
akademickim.

Prezes UTW w Łagowie
Halina Janowicz

Procedura i warunki ubiegania się  
o zwrot podatku akcyzowego  

zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 

w sierpniu 2016 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej 
napędowy używany do produkcji rolnej, powinien złożyć odpowiedni 
wniosek do Wójta Gminy Łagów w terminie:

•  od 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku wraz z faktu-
rami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 
lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na 
stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.min-
rol.gov.pl), w zakładce zwrot podatku akcyzowego, jak również w Urzę-
dzie Gminy w Łagowie przy ul. Rynek 62 I piętro, pokój nr 35.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi 
w terminie:

•  1 - 31 października 2016 roku, gotówką w kasie Urzędu Gminy lub 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została ustalona w wy-
sokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Maksymalnie na 1 hektar użytków rolnych przysługuje 86 litrów oleju 
napędowego, czyli limit zwrotu podatku w 2016 roku wynosić będzie 86 
zł x ilość ha użytków rolnych.

Anna Rycąbel


