
Nasza Gazeta
Ł A G O W S K A

KWIECIEŃ - LIPIEC 2014
NR 2 (37)

NR INDEKSU
ISSN 1733-9898

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

Tegoroczne Dni Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa  już za nami. Tradycją stało się, że Dni Łagowa obchodzi się na dwa sposoby estradowo 
– artystycznie oraz organizując honorowe oddawanie krwi. Dzięki Państwu w tym roku udał się zebrać 26,08 l krwi. Zarejestrowanych było 86 
osób, z czego 64 osoby oddało krew. 

Niedzielne świętowanie rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta w intencji mieszkańców Gminy cele-
browana przez proboszcza Parafii pw. Św. Michała 
Archanioła w Łagowie Ks. Jerzego Beksińskiego 

Festyn na Rynku uroczyście otworzyła Wójt 
Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłowska- Ma-
sternak, słowami „...Idea honorowego oddawania 
krwi połączona z gminnym świętem spotkała się  
z Państwa uznaniem, czego dowodem  jest corocz-
nie  liczny w niej udział. To  okazja do integracji 
mieszkańców gminy. Przygotowania mobilizują 
starszych i młodzież do jak najlepszego zaprezen-
towania się, a tym samym  międzypokoleniowej 
wymiany dokonań i wzajemnej nauki. Dni Łagowa 
od samego początku uświetniają swoimi wystę-
pami  dzieci  z gminnych szkół, członkinie kół 
gospodyń wiejskich i zaproszeni artyści. Również  

w tym roku, z czego bardzo się cieszę, takich atrak-
cji nie zabraknie (...). Życzę wszystkim wspaniałej 
zabawy i miłych wrażeń. Apeluję o liczny udział  
w honorowym oddawaniu krwi - pięknej idei po-
mocy potrzebującym”. 

Obchody XVI Dni Łagowa i Honorowego 
Krwiodawstwa skupiło grono zacnych gości: re-
prezentantów władz wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych, samorządowych, przedstawicieli środo-
wisk lokalnych, w tym: firm, organizacji pozarzą-
dowych działających na terenie gminy. 

Tuż po ceremonii otwarcia swoje umiejęt-
ności prezentowali artyści. Impreza wyróżniła się 
bogatym programem artystycznym, dzięki które-
mu uczestnicy mogli obejrzeć przegląd twórczości  
z terenu gminy. Zaprezentowały się Koła Gospodyń 
Wiejskich z Sędka, Płucek, Piotrowa, Sadkowa, 

Woli Łagowskiej i Lechówka. Po nich swoje popi-
sy sceniczne zaprezentowała młodzież, która jak 
zawsze nie zawiodła słuchaczy. Młodzież recyto-
wała, śpiewała i tańczyła. Dużą atrakcją był po-
kaz tańca przygotowany przez Kamilę Drezno  
i Mariusza Zacharskiego - polskich Mistrzów Tańca 
oraz występ pt. „Kot w butach” w języku angielskim.  

Wiele atrakcji i smakowitych degustacji cze-
kało na odwiedzających stoiska podczas festynu, 
które obfitowały w swojskie jedzenie, produkty 
pszczelarskie oraz w słodkie desery.  

Ok. godz. 18:00 na Rynku w Łagowie stało się 
bardzo tłoczono, co oznaczało, że już wkrótce wy-
stąpi gwiazda polskiej piosenki disco-polo – zespół 
„MASTERS”.  Publiczność przywitała zespół gromki-
mi brawami. Melodyjny głos Pawła Jesionowskiego 
nie pozwalał oderwać wzroku i uwagi od sceny. Wo-

ciąg dalszy na stronie 2
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kalista bawił również publiczność poprzez włączenie 
jej do wspólnej zabawy. Wieczorny czas upłynął 
przy muzyce zespołu „K2” z Kielc. 

Serdeczne podziękowanie organizatorzy 
składają sponsorom, którzy wsparli organizację 
imprezy: 

„Budromost”  Starachowice• 
Przedsiębiorstwo Techniczno-Produkcyjne • 
„EKWOD” Sp. z o.o
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. • 
Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych • 
WOD-GAZ
„GEORYT” Krzysztof Witkowski• 
Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o• 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe • 
„Zieliński”
GMC Staszów• 
PKS w Ostrowcu Św.• 
„U misia” wulkanizacja i myjnia samochodowa • 

Pogoda dopisała, humory również, więc pozostaje 
powiedzieć: „Do zobaczenia za rok!”

A. Kędziora

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Uczestników festiwalu oceniało jury w skła-
dzie: Pani Małgorzata Orłowska-Masternak Wójt 
Gminy Łagów, Pani Elżbieta Ginał Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Zbelutce, Pani Małgorzata Bę-
ben Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrowie, 
Pani Barbara Goliat członkini Chóru Kościelnego 
w Łagowie oraz Pan Wiesław Nawrocki Dyrektor 
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie. Przy ocenie 
występów uczestników komisja konkursowa brała 
pod uwagę m.in. dobór repertuaru, poprawność 
intonacji i ogólne wrażenie artystyczne. 

Swoje możliwości wokalne uczniowie mogli 
zaprezentować występując solo, w duetach lub  
w zespołach. Zadaniem uczestników było wyko-
nanie wybranej piosenki polskiej przy akompa-
niamencie instrumentalnym lub do nagranego 
podkładu. Uczniowie przedstawiali własne inter-
pretacje piosenek z gatunku szeroko pojętej muzy-
ki rozrywkowej – wśród nich znalazły się zarówno 
hity sprzed lat (z repertuaru m.in. Edyty Geppert) 
jak i przeboje współczesnych gwiazd sceny mu-

„Śpiewali polskie piosenki”
Ponad 60 młodych wokalistów z terenu gminy Łagów i gmin sąsiednich zmierzyło się z rodzimą muzyką rozrywkową podczas I Festiwalu Polskiej 
Piosenki o „Złotą Nutkę”, który odbył się  15 czerwca 2014 r.  w Łagowie. Festiwal został zorganizowany wspólnie przez Wójta Gminy Łagów 
oraz Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie. 

zycznej (m.in. Sylwii Grzeszczak). Występy były 
dobrze  przygotowane, a młodzi wokaliści włożyli 
niezwykle dużo serca w wykonanie wybranej przez 
siebie polskiej piosenki.

Ostatecznie „Złotę Nutki” trafiły do: I miejsce 
– Aleksandra Herbuś z piosenką „Mam tę moc”,  
II miejsce – Roksana Miechowicz „ Piosenka Księ-
życowa”, III miejsce – Izabela Sławska „Szukaj 
mnie”. Przyznano także kilka wyróżnień, które 

odebrały: Katarzyna Miller, Agata Wróbel, Patrycja 
Wiącek, Emilia Haba, Weronika Kiciok, Zuzanna 
Bera, Jakub Duda, Paulina Cisak, Katarzyna Dudek. 
Osoby wyróżnione dostały dodatkowo szansę zapre-
zentowania się podczas Gminnych Dożynek 2014 r. 

Wszystkim uczestnikom Festiwalu gratulujemy 
i zapraszamy do wzięcia udziału w następnym!

A. Kędziora

SUKCES ZESPOŁU TEATRALNEGO  
„MAŁY ARLEKIN” Z ŁAGOWA

 
Po raz czwarty zespół teatralny prowadzony przez Panie M. Dziobę, M. Walkowicz i M. Durlej wziął udział w 
Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej ,, KIELCE 2014''.

Na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury młodzi aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt. ,, Morskie opowieści 
bardzo dziwnej treści''. Dzieci wykazały się profesjonalizmem , co zostało bardzo wysoko ocenione przez jury, które 
przyznało zespołowi Srebrną Jodłę. Nagrodę odebrały z rąk Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas 
koncertu galowego.

W ramach festiwalu w Szkole Podstawowej w Łago-
wie odbyły się trzydniowe warsztaty teatralne dla człon-
ków zespołu ,, Mały Arlekin''. Zajęcia były prowadzone 
przez Panią Lilianę Wuczyński - Petro , która jest uznanym 
i cenionym reżyserem teatralnym z Wrocławia. Umiejęt-
ności nabyte przez dzieci podczas warsztatów zaowocują 
w przyszłości.

M. Durlej, M. Dzioba, M. Walkowicz
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W pierwszym dniu warsztatów udział 
wzięli dorośli mieszkańcy gminy. Spośród 
zgłoszonych pomysłów największym zain-
teresowaniem cieszyły się m.in. spotkania 
towarzyskie przy muzyce, projekcje filmów, 
spotkania tematyczne, kursy językowe, kursy 
z pierwszej pomocy.

Natomiast w drugim dniu warsztatów dysku-
sja prowadzona była z młodzieżą - uczniami szkoły 
podstawowej  z Łagowa. Pomysłów do spędzania 
czasu wolnego świetlicy nie brakowało. Młodzież 
najchętniej uczestniczyłaby w zawodach sporto-
wych, w wycieczkach rowerowych, wyjazdach na 
basen, grach na X-BOX i zajęciach plastycznych. 
Pojawił się także pomysł uczestniczenia w kursie 
ogrodnictwa. 

Warsztaty w Łagowie prowadziła Pani 
Agnieszka Książek. Odbyły się one w ramach 
projektu pt. „Partycypacja – dyskutujemy, 
decydujemy, działamy”, współfinansowane-
go przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskie-

Warsztaty partycypacyjne  
w gminie Łagów

W dniach 16-17 czerwca 2014 r. odbyły się warsztaty partycypacyjne z mieszkańcami gminy Łagów na temat zagospodarowania czasu wolnego 
w nowopowstającej świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Łagowie. 

W debacie wzięli udział:  Wójt Gminy Łagów 
Małgorzata Orłowska-Masternak, z-ca Komendanta 
Miejskiego Policji w Kielcach mł. insp. Piotr Kania, 
z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Rakowie asp. 
szt. Sławomir Gierek, , Ryszard Mazur – z-ca Wójta 
Gminy Łagów, Jadwiga Milewicz – z-ca Wójta Gminy 
Raków, a także dyrektorzy szkół, sołtysi, radni, przed-
stawiciele GOPS-u, mieszkańcy gmin Łagów i Raków, 
jak również policjanci Komisariatu Policji w Rakowie. 

Na wstępie asp. szt. Sławomir Gierek  przed-
stawił krótką prezentację dotyczącą  statystyki 
przestępstw, zagrożeń, interwencji, wszczętych 
postępowań. Zaprezentowano także efekty działań 
Policji w kontekście ujawniania przestępczości. 
Podkreślano znaczne skrócenie czasu reakcji patroli 
policyjnych na zgłoszenia mieszkańców na terenie 
gminy Raków i Łagów. Prezentacja dotyczyła także 
zagrożeń występujących w ruchu drogowym oraz 
przestępstw/wykroczeń wykrytych na tym polu. 

Celem tej debaty było m.in. przekazanie informa-
cji społeczeństwu o działaniach podejmowanych przez 
Policję dla zwiększenia bezpieczeństwa publicznego 

„Debata społeczna  
- bezpieczeństwo i porządek publiczny”
W dniu 25 czerwca 2014 r. w remizie OSP w Łagowie odbyła się „Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
gminy Łagów i Raków”.  

oraz zebranie przez Policję uwag, spostrzeżeń mogą-
cych jeszcze wpłynąć na jego poprawę tej kwestii.

Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłow-
ska-Masternak podziękowała Panu asp. szt. Sła-
womirowi Gierkowi za dobrą współpracę oraz za 
angażowanie społeczeństwa w proces wspólnego 
decydowania o bezpieczeństwie w ich najbliższym 
otoczeniu. 

A. Kędziora

Od lutego 2014 r.  do czerwca 2014 r.  w gminie Łagów odbywały się 
warsztaty taneczne z dyplomowanymi instruktorami tańca, tj. Kamila 
Drezno - Mistrzyni Tańca, sędzia PZTF i PTT, uczestniczka popularnego 
programu TVN "Taniec z Gwiazdami" oraz Mariusz Zacharski - Mistrz 
Polski w salsa bachata i merenege. 

Przed okresem wakacyjnym grupa dzieci i młodzieży uczestnicząca w warsz-
tatach tanecznych przygotowała nie lada niespodziankę dla swoich rodziców.  
W pokazie tanecznym młodzi tancerze zaprezentowali swoje dotychczasowe 
umiejętności. Znakomicie dobrana do układu muzyka dodatkowo sprawiła, że 
pokaz zamienił się w godny podziwu występ. 

Na zakończenie pokazu Pani Ka-
mila Drezno podziękowała obecnej 
na pokazie Wójt Gminy Łagów Pani 
Małgorzacie Orłowskiej – Masternak 
za współpracę, przychylność i bezpłat-
ne użyczenie sali, w której odbywały 
się zajęcia taneczne. Jednocześnie 
zaprosiła wszystkich na warsztaty 
taneczne od początku roku szkolnego 
2014/2015. 

A. Kędziora

Pokaz tańca w wykonaniu młodzieży z gminy Łagów

go Programu Współpracy z Nowymi Krajami 
Członkowskimi UE. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warszta-

tów za udział i zaangażowanie w życie społeczne 
naszej „małej ojczyzny”. 

A. Kędziora, I. Babicz
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„Czyżów - piękna okolica wszystkich wita i zachwyca...”

Po uroczystej msz św. odprawionej przez Ks. 
Tomasza Weryńskiego Proboszcza Parafii w Bar-
dzie, festyn oficjalnie otworzyła Pani Zofia Go-
dzwon Dyrektor Szkoły Podstawowej z Czyżowa. 
Na ręce Wójta Gminy Łagów Pani Małgorzaty Or-
łowskiej – Masternak złożyła ona podziękowanie 
za bardzo dobrą współpracę i wsparcie finansowe 
festynu w Czyżowie, dzięki któremu dzieci mogły 
do woli korzystać bezpłatnie ze zjeżdżalni, zamku 
dmuchanego i trampoliny.   

Dla miłośników występów artystycznych praw-
dziwie kabaretową biesiadę urządzili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej z Czyżowa,  którzy prócz 
śpiewu i wspaniałej recytacji zaskakiwali publicz-

ność śmiesznymi ripostami i licznymi dowcipami 
nawiązującymi do - czasem niezbyt łatwego życia  
i pracy polskiego rolnika. 

Kolejnym punktem wydarzenia byłyby wystę-
py Kół Gospodyń Wiejskich z Czyżowa i Sędka.  

Na festynie w Czyżowie każdy znalazł coś dla 
siebie. Nawet nagła mokra niespodzianka z nieba 
nie przeszkodziła w dobrej zabawie. W organi-
zację festynu włączyli się nauczyciele, uczniowie  
i rodzice.

Na zakończenie festynu zagrał zespół 
„ECHO”. 

A. Kędziora

Zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznego festynu w dniu 22 czerwca 2014 r. sołectwo Czy-
żów przywitało i zachwyciło przybyłych gości, mieszkańców gminy i pobliskich miejscowości. 

Artystyczne zmagania oceniała komisja  
w składzie: Pani Małgorzata Orłowska- Masternak 
Wójt Gminy Łagów, Hubert Guza - instruktor ds. 
upowszechniania teatru z Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach, Pani Ewa Mikulko – Z-ca Dy-
rektora Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, Elż-
bieta Jaśkowska – nauczyciel ze Szkoły Podsta-
wowej w Piotrowie i Pani Justyna Cedro ze Szkoły 
Podstawowej z Rudy.

Każdy z uczestników konkursu był świetnie 
przygotowany, a publiczność i jury słuchali recy-
tacji z wielką przyjemnością!

Jury bardzo wysoko oceniło umiejętności, 
zaangażowanie i wrażliwość naszych młodych ar-
tystów. Ostatecznie, po naradach, jury wyróżniło 
następujące osoby:

I miejsce – Dawid Herbuś (SP Łagów), Marcin • 
Bąk (SP Piotrów)

II miejsce - Aleksandra Lisińska (SP Łagów), • 
Anna Herbuś (SP Łagów)
III miejsce – Kornelia Włodarczyk (SP • 
Łagów), Zuzanna Grzesik (SP Łagów)

Przyznano również wyróżnianie dla: Katarzyny 
Dudek (SP Łagów) i Wiktorii Tłuścik (SP Piotrów).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo nagrody książ-
kowe.

Konkurs ten był doskonałą okazją do wspólne-
go spotkania z poezją, które rozbudziło wyobraź-
nię, wzbogaciło duchowo. Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom.

Konkurs przygotowały i organizacyjnie nad 
nim czuwały Panie Elwira Wrona i Jolanta Zielon-
ka.

A. Kędziora

„Poezja to świątynia..” - XI Gminny Konkurs Recytatorski
XI Gminny Konkurs Recytatorski „ Poezja to świątynia, w jej chłodzie umysł zaczyna się żarzyć. 
Słowa to zastygłe płomienie..” dla klas IV-VI odbył się 03 kwietnia 2014 r., w Szkole Podsta-
wowej w Łagowie. Do konkursu zgłosiło się 21 uczniów ze Szkół Podstawowych z Łagowa, 
Piotrowa i Rudy.

Zakończona rekrutacja do projektu systemowego  
„Integracja społeczna poprzez twórczość ludową” 

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łagowie w 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie - realizujący projekt systemowy pn.: „Integracja spo-
łeczna poprzez twórczość ludową”,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII  Promocja integracji społecz-
nej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - informuje, iż z dniem 
30.05.2014 r. zakończono rekrutację do udziału w projekcie. 

W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób korzystających ze wsparcia 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie ( 10 Kobiet i 2 Mężczyzn),  w tym  10 osób  zareje-
strowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach jako bezrobotne, 1 osobę nieaktywną zawodowo 
oraz jedną osobę pracującą jako rolnik. Kategoria osób objętych projektem zgodna jest z wytycznymi 
dotyczącymi kategorii beneficjentów jakie zawarte zostały w „SZOP PO KL”, Priorytet VII, Działanie 7.1., 
Poddziałanie 7.1.1. 

Z założenia w projekcie weźmie udział 12 osób, ale odbiorcami pośrednimi są także rodziny osób 
biorących w nim udział oraz społeczność lokalna.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej 12 osób 
objętych pomocą społeczną z terenu Gminy Łagów poprzez przygotowanie do poruszania się po rynku 
pracy, poprawienie sytuacji społeczno – materialnej oraz zwiększenie zaradności i aktywności życiowej 
Beneficjentów Ostatecznych projektu.

W ramach realizacji projektu przewidziane są działania prowadzące do osiągnięcia celu głównego, 
a jego uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu integracji:

społecznej - poprzez organizację i finansowanie poradnictwa, wsparcia indywidualnego i grupo-• 
wego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających 
powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;
zawodowej - przez usługi wspierające (doradca zawodowy, trenerzy, kursy zawodowe, staże);• 
edukacyjnej - zajęcia związane ze zdobywaniem nowych kompetencji i umiejętności zawodowych • 
umożliwiających aktywizację zawodową (kurs prawa jazdy kat. B);

poprzez:
uczestnictwo w warsztatach kompetencji społecznych;• 
doradztwo zawodowe;• 
poradnictwo psychologiczne;• 
kursy zawodowe• 
kurs prawa jazdy kat. B• 
staże.• 
Z uczestnikami projektu zawierane są kontrakty socjalne, które określają zakres zadań do wykonania 

oraz zasady współpracy z Beneficjentami projektu. Przez cały okres uczestnictwa w projekcie świadczona 
jest praca socjalna oraz poradnictwo socjalne.

Informacje nt. projektu można uzyskać w Biurze Projektu znajdującym się w siedzibie GOPS,  
ul. Słupska 3, 26 – 025 Łagów, w pok. nr 3 osobiście lub pod numerem tel.: 41/ 30 11 258. 

Osoba do kontaktu: Marzena Kupka -  pracownik socjalny.
M. Kupka

Poprawa 
infrastruktury 
drogowej
Inwestycje drogowe polegające na budowie, mo-
dernizacji i remontach dróg są dla władz gminy 
priorytetem. Mając świadomość, że odpowiednia 
sieć połączeń drogowych decyduje o poziomie, 
bezpieczeństwie i wygodzie życia mieszkańców  
w swoich planach gospodarczych ujmowane są 
zawsze i realizowane zadania z tego zakresu. 
Dowodem na to są wykonane w ostatnich miesią-
cach inwestycje. 

Drogi tłuczniowe
Gmina Łagów ze środków własnych wybudowała trzy 
odcinki dróg o nawierzchni tłuczniowej w miejscowo-
ściach Wola Łagowska – odcinek o długości 210 m, 
Sedek – odcinek o długości ok. 305 m, Łagów – od-
cinek  o długości ok. 350 m, koszt robót 29 32 zł. In-
westycje te usprawnią komunikację poprzez ułatwienie 
dojazdów do posesji usytuowanych z dala od głównych 
szlaków komunikacyjnych oraz do pól. 

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz 
pieszego na terenie gminy wykonano 498 mb barier 
stalowych na odcinku drogi Łagów-Duraczów oraz  
w miejscowości Wola Łagowska w kierunku Sędka za 
kwotę 46 065 zł. 
Montaż barier był spełnieniem postulatów mieszkań-
ców naszej gminy. 

Remont 
W wyniku gwałtownych opadów deszczu uległ uszko-
dzeniu przepust na drodze gminnej Łagów-Duraczów. 
Remont był konieczny ze względu na zapadnięcie się 
przepustu wodnego oraz zablokowanie przepływu 
wody. W związku z tym umocniono skarpę płytami 
drogowymi, zamontowano bariery ochronne wokół 
przepustu.  
Na wykonane tych prac przeznaczono 5 904 zł z bud-
żetu gminy. 

Referat Gospodarki Komunalnej

Droga wewnętrzna w msc. Łagów

Droga Łagów - Sędek
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Dofinansowanie remontu 
łazienki dla potrzeb świetlicy 
wiejskiej w Łagowie 

W dniu 23 czerwca 2014r. Wójt Gminy Łagów Małgorzata Or-
łowska - Masternak podpisała umowę na realizację projektu pn. 
„Świetlica wiejska miejscem integracji mieszkańców Łagowa – 
modernizacja, przebudowa świetlicy”.

Gmina Łagów wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Samo-
rząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadań w ramach tzw. 
„Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.”. Gmina otrzymała dofinanso-
wanie z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na remont łazienki 
w budynku Remizy OSP w Łagowie w wysokości 10.000 zł. W ramach 
realizowanego przez gminę projektu pn. „Świetlica wiejska miejscem 
integracji mieszkańców Łagowa – modernizacja, przebudowa świetlicy” 
chcielibyśmy uruchomić w naszej miejscowości świetlicę, która będzie 
m.in. miejscem spotkań mieszkańców oraz miejscem realizacji wielu 
ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Otrzymane dofinansowanie będzie w całości przeznaczone na re-
mont łazienki w budynku Remizy OSP. Zakres robót budowlanych obej-
muje wymianę skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, wykonanie okładzin 
i wypraw tynkarskich oraz ułożenie płytek ceramicznych. 

Ponadto zostaną również wymienione miski ustępowe, umywalki 
oraz istniejąca instalacja elektryczna wraz z osprzętem. 

W ramach tego samego zadania zostaną przeprowadzone prace 
związane z remontem schodów wejściowych do budynku remizy, wy-
mianą balustrady oraz remontem postumentu betonowego przy wejściu 
do kotłowni.

Przeprowadzone prace remontowe zdecydowanie wpłyną na estety-
kę budynku oraz lepsze funkcjonowanie świetlicy wiejskiej. 

Gmina Łagów zakupiła fabrycznie nowy 45 miejscowy autobus marki Autosan, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód jest  
wyposażony w szyny zjazdowe, które umożliwią transport osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Pojazd został zakupiony w try-
bie przetargu nieograniczonego za 
kwotę 549.810 złotych. Pieniądze 
na zakup samochodu w kwocie 
241.551 zł pochodzą ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, 
a w pozostałej części z budżetu 
gminy. Autobus będzie służył m.in. 
podopiecznym Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łagowie oraz 
wszystkim osobom posiadającym 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
które będą potrzebowały wsparcia  
w zakresie przewozu.

Autobus dla osób niepełnosprawnych

W dniu 13.06.2014r. zakończono remont drogi wewnętrznej  
ul. Zapłotnia do Szkoły. Łączna długość drogi wynosi około  
160 mb. Została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej oraz 
odwodnienie.

Całkowita wartość zadania wyniosła 35 254,40 złotych brutto  
i została wydatkowana z środków własnych Gminy.     

Remont drogi umożliwi dzieciom i młodzieży skrócenie dojścia 
do szkoły. Będzie ono również znacznie bezpieczniejsze, bowiem wy-
starczy przejść przez główne, oznakowane przejście dla pieszych obok 
ronda bez konieczności korzystania z przejścia obok remizy OSP, które 
nie jest oznakowane sygnalizacją świetlną. Poprawie ulega estetyka tej 
części miejscowości, a mieszkańcy zyskali łatwiejszy dojazd do swoich 
posesji. 

Remont drogi wewnętrznej  
ul. Zapłotnia do Szkoły

Intensywne prace przy budowie  
nowej siedziby Urzędu Gminy w Łagowie
W dniu 03.07.2014r. dokonano częściowego 
odbioru prac związanych z budową budynku 
Urzędu Gminy w Łagowie. To długo oczeki-
wana inwestycja zarówno przez mieszkańców 
gminy, jak i pracowników samorządowych. 

Dziewiętnastowieczny budynek administra-
cyjny nie spełniał minimum wymogów technicz-
nych dla pomieszczeń biurowych. Mała kubatura, 
zagrzybienie, brak wyposażenia w podstawowe 
udogodnienia spowodowały, że samorządowe 
jednostki zostały umieszczone w różnych budyn-
kach, także nie spełniających kryteriów. 

Zwiększający się systematycznie zakres obo-
wiązków gminnej administracji to dodatkowy atut 
przemawiający za koniecznością budowy siedziby 
władz gminnych z prawdziwego zdarzenia.   

Nowa siedziba urzędu gminy jest już widocz-
na. Powstaje w miejscu poprzedniego budynku, 
który został wyburzony. Lokalizacja budynku nie 
uległa zmianie a taką lokalizację wybrali sami 
mieszkańcy.   

3 lipca 2014r. została odebrana część prac 
wykonanych przy budowie nowej siedziby Urzę-
du Gminy wraz z pomieszczeniami socjalnymi, 
sanitariatami, pomieszczeniami magazynowo – 
gospodarczymi i technicznymi, mających związek 
z podstawową funkcją budynku oraz szaletem 
publicznym a także zagospodarowanie terenu 
przyległego, oraz wykonanie parkingu. W ramach 
przedmiotu umowy wykonawca zobligowany był 
opracować kompletną pełno branżową dokumen-
tację oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Po-
zwolenie zostało wydane decyzją nr 19378/2013  

z dnia 05.10.2013r. i po jej uprawomocnieniu 
rozpoczęły się prace wyburzeniowe, które były 
uciążliwością dla mieszkańców i pracochłonne dla 
wykonawcy. W ramach prowadzonych prac roze-
brano i wyburzono budynek urzędu gminy i budy-
nek gospodarczy. Cierpliwość oraz wyrozumiałość 
dla prowadzonych prac rozbiórkowych pozwoliły 
na szczęśliwe ich ukończenie. W dalszej kolejności 
prowadzone były ziemne roboty budowlane, zala-
ne zostały fundamenty, postawione ściany funda-
mentowe, następnie prowadzono roboty murowe  
i konstrukcyjne oraz prace związane z podłożem  
i posadzkami. Ponadto wykonano przyłącze wodo-
ciągowe i kanalizacyjne. 

Podczas odbioru komisja otrzymała oświad-
czenie kierownika budowy o zgodności wykonania 
zadania zgodnie z dokumentacją  i obowiązują-

cymi przepisami, ponadto atesty i certyfikaty na 
wbudowane materiały, armaturę i urządzenia  
a także protokoły z przeprowadzonych prób, od-
biorów technicznych. Komisja odbiorowa stwier-
dziła kompletność przekazanej dokumentacji, 
nie stwierdzono żadnych usterek podczas wyko-
nywanych robót. Całkowita wartość wykonanych  
i odebranych robót zgodnie z kosztorysem powy-
konawczym wynosi 1.104.758,23 zł.

Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane okolicz-
ności, budowa obiektu w stanie surowym zostanie 
niebawem zakończona. Znajdą tu siedzibę wszyst-
kie gminne jednostki organizacyjne, będzie tu 
również ogólnie dostępna publiczna toaleta. 

Pomieszczenia biurowe będą widne, prze-
strzenne i tak zaprojektowane, aby zapewnić 
komfort dyskrecji wszystkim interesantom, a pra-
cownikom wygodne stanowiska pracy.

Pomyślano także o udogodnieniach dla nie-
pełnosprawnych, którzy bez problemu będą mogli 
skorzystać z pomocy pracowników urzędu. Zostaną 
dla nich zainstalowane podjazdy oraz windy.

Jednym słowem – będziemy mieli nareszcie 
urząd na miarę XXI wieku.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej  
w formule „zaprojektuj-wybuduj” wynosi ponad 
4,4 miliony złotych. Prace zakończą się w pierw-
szej połowie 2015r.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć obra-
zującej postęp pracy przy budowie nowej siedziby 
Urzędu Gminy w Łagowie. 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych Kolumnę przygotował Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 
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pływanie kraulem i na grzbiecie• 
skok startowy ze słupka• 
holowanie na plecach współćwiczącego• 
wyciąganie zatopionych przedmiotów - • 
nurkowanie

Z zakresu wiadomości:
zasady bezpieczeństwa na pływalni – regula-• 
min basenu
przygotowanie do zajęć - zbiórka• 
jak oswajać się ze środowiskiem wodnym• 
znajomość technik pływackich• 
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej• 

Dla trzecioklasistów z terenu gminy Łagów 

była to wspaniała przygoda, gdyż poza możli-
wością poznania technik pływackich, aktywnie 
i miło spędzili swój czas wolny.

G. Lisińska, L. Szyndlarewicz, A. Kędziora

Wypoczynek dla dzieci z gminy Łagów

W ramach projektu pn. "Pomocna dłoń - wsparcie dzieci z terenów klęsk żywiołowych" 
realizowanego przez Hufiec ZHP Łask, współfinansowanego przez NFOŚiGW w War-
szawie, 146 dzieci z terenu gminy Łagów mogło wziąć udział w dwóch 5 - dniowych 
wyjazdach edukacyjnych.

Uczniowie z łagowskich szkół podstawowych 
w ramach realizowanego na terenie gminy 
Łagów projektu „Umiem pływać” uczyli się 
i  doskonalili swoje umiejętności z zakresu 
pływania. Uczniowie uczestniczący w projekcie 
wzięli udział w 10 lekcjach, podczas których 
zdobywali umiejętności pływackie. Pierwsze 
zajęcia polegały na zróżnicowaniu dzieci ze 
względu na predyspozycje ruchowe oraz po-
siadane już umiejętności.

Dzieci pływały na plecach i brzuchu z na-
ciskiem na prawidłową pracę nóg i prawidłowy 
oddech. Nauczyli się zanurzać pod wodą, pływać  
z deską, wykonywać skoki do wody.

Z zakresu umiejętności szczegółowych ucznio-
wie wykonywali i poznali:

ćwiczenia oddechowe• 
ćwiczenia wypornościowe• 
skoki do wody• 
poślizg z deską po odbiciu od dna i ściany• 
pracę nóg i rąk do stylu kraulowego przy • 
ścianie i z pomocą współćwiczącego
pracę nóg i rąk do stylu grzbietowego przy • 
ścianie i z pomocą współćwiczącego
kraulowe ruchy rąk i nóg z prawidłowym • 
oddechem

Uczyli się pływać..

Na tę wyjątkową uroczystość przybyło wielu gości 
m.in. przedstawiciele władz gminy Łagów, władz po-
wiatowych, mieszkańcy gminy i turyści.

Po powitaniu dostojnych gości przez członków Koła 
Gospodyń Wiejskich z Woli Łagowskiej  i jednocześnie 
prowadzących festyn Monikę Jasińską i Michała Gałata, 
głos zabrała Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłow-
ska-Masternak. Gratulowała Paniom z  Koła tak wspania-
łej inicjatywy społecznej, życząc jednocześnie wszystkim 
dobrej zabawy.

Licznie zebrani mieszkańcy gminy i goście mogli wy-
słuchać ludowych piosenek w wykonaniu Koła Gospodyń 
Wiejskich z Woli Łagowskiej oraz Kół Gospodyń Wiejskich 
z Sędka, Lechówka, Sadkowa i Piotrowa. Wszystkim 
uczestnikom festynu czas umilały także laureatki I Festi-
walu Polskiej Piosenki o „Złotą Nutkę” Aleksandra Herbuś 
i Izabela Sławska.

Podczas festynu odbył się „Konkurs Na Najpiękniej-
szy Wianek”.  Komisja w składzie: Wójt Gminy Łagów 
Pani Małgorzata Orłowska- Masternak, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Zbelutce Pani Elżbieta Ginał, Pani Teresa 
Garncarska – Członkini Koła Gospodyń Wiejskich z Sęd-
ka oraz Pan Tadeusz Kotwa - Radny Rady Gminy Łagów, 
nie miała łatwego zadania, gdyż wianki zgłoszone do 
konkursu, a  było ich aż 18, były oryginalne, piękne, 

„Wiła wianki...”
Aby ożywić staropolską tradycję, Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Łagowskiej przy wsparciu Wójta Gminy Łagów Pani Małgorzaty Orłowskiej 
– Masternak zorganizowało festyn pn. „Świętojańskie Wianki”, który odbył się 29 czerwca 2014 r. w Woli Łagowskiej. Festyn rozpoczął się od 
uroczystej mszy św. celebrowanej przez Proboszcza Parafii Łagów Ks. Jerzego Beksińskiego.

kolorowe. Ostatecznie I miejsce zdobyła – Aleksandra 
Włodarczyk, II – miejsce – Krystyna Wojtasińska, zaś 
III miejsce – Zuzanna Domagała. Zwycięzcy oraz wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe 
dyplomy. 

Dla najmłodszych i ich rodziców Nadleśnictwo 
Łagów przygotowało konkursy z nagrodami. Nie brako-
wało chętnych śmiałków, którzy wykazali się znakomitą 
wiedzą na temat znajomości rodzaju drzew, krzewów, 
zwierząt, itp. Niespodzianką dla najmłodszych i nie tyl-
ko była także obecna na festynie Czarodziejka Magda, 
która przewidywała przyszłość i za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki spełniała życzenia.

Ok. godz. 18:00 zapłonęło ognisko i nastał cha-
rakterystyczny dla tej chwili nastrój. To wtedy nastąpił 
moment tworzenia korowodu świętojańskiego i przy-
gotowywania się do puszczania wszystkich pięknych 
wianków, które wraz z prądem rzeki popłyną w dal, by 
spełniać swoją czarodziejską rolę i połączyć dwoje prze-
znaczonych sobie ludzi. Korowód świętojański wyruszył 
z orkiestrą na czele, nad pobliską rzekę puszczać wianki 
przy śpiewie świętojańskiej pieśni. Po uroczystym pocho-
dzie korowód wrócił do zabawy, którą do końca imprezy 
poprowadził zespół MARKET. Organizatorzy pragną po-
dziękować wszystkim miłośnikom Nocy Świętojańskiej, 

którzy wzięli udział w tej  plenerowej imprezie, w tym 
koleżankom z sąsiednich Kół, za podtrzymywanie trady-
cji i utrzymywanie więzi międzypokoleniowej.

A. Kędziora

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Od 19 do 23 maja br. 116 dzieci prze-
bywało w Załęczu Wielkim w Ośrodku Szkole-
niowo-Wypoczynkowym ZHP „Nadwarciański 
Gród”, a od 2 do 6 czerwca br. 30 dzieci przeby-
wało w Zakopanem.

W ramach projektu dzieci miały zapew-
niony transport, zakwaterowanie, wyżywie-
nie, opiekę medyczną i wsparcie psycholo-
giczne oraz szereg atrakcji. Podczas pobytu 
odbywały się zajęcia warsztatowe kształtu-
jące postawy proekologiczne, promujące za-
sady zrównoważonego rozwoju, podnoszące 
świadomość ekologiczną i prozdrowotną. 
Zorganizowano zajęcia i wyjazdy rekreacyj-
ne np. zwiedzanie kopalni soli 
w Wieliczce, piesze wycieczki 
górskie, wizytę w Centrum 
Edukacji Ekologicznej oraz na 
basenach termalnych, warsz-
taty grupowe i indywidualne  
z psychologiem również kon-
kursy ekologiczne  z nagroda-
mi. 

Dzieci, które uczestniczyły w tych kil-
kudniowych wyjazdach przeżyły niezapo-
mniane i miłe chwile, w atrakcyjny sposób 
mogły podnieść swoją wiedzę ekologiczną  
i prozdrowotną. 

Wójt Gminy Łagów serdecznie dziekuje 
Panu Grzegorzowi Dziubkowi - Wicewojewodzie 
Świetokrzyskiemu, phm. Edwardowi Kondra-
tiukowi - Komendantowi Hufca ZHP Łask im. 
Dywizjonu 303 oraz Pani Beacie Oczkowicz 
- Wiceminister Obrony Narodowej za ogromen 
zaangazowani i pomoc w zorganizowaniu wy-
jazdu dla dzieci z terenu gminy Łagów. 

M. Danek

„Cały Łagów czyta dzieciom”

W czerwcu 2014 r. w Szkole Podstawowej w Łagowie od-
była się akcja pn. „Cały Łagów czyta dzieciom”. Inicjato-
rem akcji był młodszy samorząd uczniowski pod opieką 
Marzeny Dzioby, Moniki Durlej i Małgorzaty Walkowicz. 

Zaproszeni gości w osobach : Wójt Gminy Łagów Małgo-
rzata Orłowska- Masternak, Zastępca Wójta Gminy Łagów Ry-
szard Mazur, Aneta Krowińska Dyrektor Banku Spółdzielczego 
w Ostrowcu Św. O/Łagów, Marzena Kuczyńska, Ks. Mariusz 
Kusiak, Wiesław Nawrocki, Ewa Mikulko oraz Monika Durlej, 
czytali głośno dzieciom baśnie całego świata. 

To cenna inicjatywa, która motywuje dzieci do samodziel-
nego sięgnięcia do książek oraz uczy też wrażliwości na słowo  
i rozwija umiejętność wyraźnego czytania na głos.  

 A. Kędziora
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Festyn rozpoczął się uroczystą mszą św. ce-
lebrowaną przez Ks. Marka Bieniasza Proboszcza 
Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Piórkowie. 

Po mszy św. zaproszonych gości oraz przyby-
łych mieszkańców gminy i okolicznych miejscowo-
ści przywitały: Pani Maryla Domagała – Prezes 
Stowarzyszenia „Koła Gospodyń Wiejskich z Pio-
trowa” i Pani Małgorzata Bęben – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Piotrowie. 

Po części oficjalnej rozpoczęło się biesiadowa-
nie, a te chwile umilały  panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z Piotrowa, Lechówka, Sadkowa, Sęd-
ka, Płucek, Czyżowa i Woli Łagowskiej. Motywem 
przewodnim występów Kół Gospodyń Wiejskich 
była  ludowa muzyka świętokrzyska, która tema-
tycznie nawiązywała do piękna Ziemi Kieleckiej. 
Występy Pań z Kół przeplatały występy muzyczne  
i taneczne dzieci ze Szkoły Podstawowej Piotrowa. 

Niezwykłą frajdą dla najmłodszych było we-

Ach kieleckie jakie cudne...

Ach kieleckie jakie cudne ….to hasło tegorocznej Piotrowskiej Majówki, która odbyła się 18 maja 2014 r. Celem tegorocznej imprezy była 
promocja walorów przyrodniczych i turystycznych powiatu kieleckiego wśród uczestników festynu. 

sołe miasteczko i konkurs plastyczny pn. „Skarby 
architektury powiatu kieleckiego”. 

Gwiazdą majówki była kapela Braci Witkowskich, 
ze Stanisławem Witkowskim na czele. Bracia Witkowscy 
porwali do tańca rzesze miłośników muzyki ludowej. 

Na zakończenie festynu wręczono upominki 
dzieciom biorącym udział w konkursie plastycznym. 

Uczestnicy festynu nie mogli się nudzić,  
o czym świadczyły dobre humory i gorący aplauz 
przez cały czas trwania zabawy.  Do końca festynu 
wszystkich bawił zespół THE COVER.

Serdeczne podziękowanie organizatorzy 
składają sponsorom, którzy wsparli organizację 
imprezy: 

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św.1. 
„GEORYT” Krzysztof Witkowski2. 
„Kruszywa Pietrzak” Stanisław Pietrzak3. 
Agnieszka i Sylwester Łata 4. 
Dorota i Wiesław Gadowscy5. 

Agnieszka i Grzegorz Tłuścik6. 
Anna i Marcin Sitarscy7. 
Agnieszka i Marcin Podsiadło8. 
Sławomir i Anna Błońscy9. 
Krzysztof i Bożena Błońscy10. 
Kamila i Robert Błońscy11. 
Edyta i Jerzy Lisińscy12. 
Grażyna i Zdzisław Dziarmaga13. 
Bożena i Stanisław Wójcik14. 
Elżbieta i Józef Wójcik15. 
Małgorzata i Michał Włodarczyk16. 

A. Kędziora

Głównym celem organizacji festynu była 
wspólna zabawa całych rodzin, jak i samych dzie-
ci. Dla wszystkich przygotowane było wiele atrak-
cji: pokaz CAPOEIRY, pokaz sztuki walki Karate, 
konkursy sportowe, gry, zabawy, malowanie twa-
rzy, przebieranie w postaci z bajek, przesłuchania 
do I Festiwalu Polskiej Piosenki o „Złotą Nutkę”, 
przejażdżki kucykiem, koniem, darmowa wata cu-
krowa i inne. Podczas pikniku swoje umiejętności 
teatralne, wokalne, taneczne i sportowe zaprezen-
towali uczniowie ze szkół z terenu gminy Łagów. 
Wśród uczestników Dnia Dziecka dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się dwa kolorowe dmuchańce, 
tj. zjeżdżalnia i zamek, a wóz policyjny odwiedza-
ły licznie dzieci zainteresowane aspektem pracy 
stróżów prawa. Z wypiekami na twarzach oglądały 
wyposażenie, dopytywały o zasady działania. Fe-
styn zakończyła dyskoteka. 

Wszystkie te niezapomniane przeżycia możli-
we były dzięki przychylności Wójta Gminy Łagów 
Pani Małgorzaty Orłowskiej – Masternak, która 
życzyła dzieciakom udanej zabawy i wszystkiego 
najlepszego nie tylko w dniu ich święta. 

Niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zaba-
wa oraz wspólnie spędzony czas sprawiły, że ten 
wyjątkowy dzień, pełen radości i uśmiechu, można 
zaliczyć do bardzo udanych. 

A. Kędziora

Dzień dziecka w Gminie Łagów 
Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Gminie Łagów, stały już element w kalendarium imprez, połączone były z 15-leciem klubu AA działającego 
na terenie naszej gminy.  Atrakcjom oraz dobrej zabawy nie było końca. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Zaproszonymi gośćmi, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością byli: Beata Oczkowicz 
Wiceminister Obrony Narodowej, st. kpt Bog-
dan Niezgoda z Komendy Miejskiej PSP w Kiel-
cach, Bogdan Gierada Członek Zarządu Powiatu 
Kieleckiego, Małgorzata Sitarz Radna Rady Po-
wiatu Kieleckiego, radni, sołtysi z terenu gminy 
Łagów. 

Na wstępie wszystkich zgromadzonych 
powitała Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Łagowie  Małgorzata Orłowska-Ma-
sternak, która złożyła serdeczne podziękowania 
druhom ochotnikom za ich gotowość niesienia 
pomocy mieszkańcom gminy jak również ży-

Obchody Dnia Strażaka 

w gminie Łagów

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w gminie Łagów odbyły się 03 maja 2014 r. Cała uroczystość rozpoczęła się zbiórką strażaków przed ko-
ściołem w Zbelutce Starej. Następnie pododdział w kolumnie marszowej z pocztami sztandarowymi, prowadzony przez Prezesa Zarządu OSP  
w Sadkowie dh Władysława Łatę oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego dh Małgorzatę Orłowską – Masternak przemaszerował do kościoła, 
gdzie tradycyjnie odprawiona została msza święta w intencji strażaków - ochotników koncelebrowana przez księży Andrzeja Czajkowskiego 
Proboszcza Parafii pw. Św. Doroty w Zbelutce oraz ks. Marka Bieniasza Proboszcza Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Piórko-
wie. Po uroczystej mszy pododdziały strażaków z Sadkowa, Sędka, Łagowa i Piotrowa wraz z zaproszonymi gośćmi przejechały do Remizy OSP 
Sadków, gdzie miała miejsce część oficjalna.

czyła pomyślności, wielu lat w zdrowiu, suk-
cesów w życiu zawodowym, w pracy społecznej 
i szczęścia w życiu osobistym. Następnie głos 
zabrali zaproszeni gości, którzy także dołączyli 
się do życzeń dla strażaków. 

Uroczystość ta była okazją do wręczenia od-
znaczeń dla najbardziej zasłużonych strażaków, 
którego dokonali Beata Oczkowicz i st. kpt. Bog-
dan Niezgoda. 

Złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzy-
mali : dh Krzysztof Religa, dh Kazimierz Szustak

Srebrne medale „Za zasługi dla pożarnictwa” 
trafiły do: dh Mariusza Masternaka, dh Piotra Ko-
twa i dh Marcina Gadowskiego.

Brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa”  
wręczono: dh Mirosławowi Lisińskiemu, dh Małgorzacie 
Orłowskiej – Masternak , dh Stanisławowi Wójcikowi. 

Odznakę „Strażaka Wzorowego” otrzymali: 
dh Paulina Sitarska, dh Michał Stróżecki, dh Sła-
womir Kwiatek, dh Zdzisław Zwoliński.

Dh Jerzy Szczukiewicz otrzymał odznaczenie 
za wysługę 55 lat w działalności strażackiej. 

Na zakończenie uroczystości druhom za-
śpiewały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
z Sadkowa. 

A. Kędziora

Nad całością czuwały Panie Monika Durlej, 
Małgorzata Walkowicz i Marzena Dzioba, które 
przygotowały konkurs od strony organizacyjnej.

Komisja Konkursowa wyłoniła następujących 
zwycięzców:

I miejsce – Agnieszka Herbuś, Szymon Tyrała• 
II miejsce – Emilia Haba, Kamil Kołbuc• 
III miejsce – Patrycja Wiącek, Kacper Durlej• 
Wyróżnienia – Wiktoria Szyk,  • 
Dominika Łata, Adrian Kozłowski.

XII Gminny Konkurs recytatorki rozstrzygnięty!
W  czwartek 27 marca 2014 r. w Szkole Pod-
stawowej w Łagowie odbył się XII Gminny Kon-
kurs Recytatorski dla klas I-III. W konkursie 
uczestniczyło 32 uczniów ze szkół podstawo-
wych Gminy Łagów, m.in. Łagowa, Piotrowa, 
Rudy i Czyżowa. Uczestnicy pięknie recytowali 
wiersze i poprzez język literacki wyrażali emo-
cje. Zmagania konkursowe dzieci oceniała Ko-
misja Konkursowa w składzie: Pani Małgorza-
ta Orłowska – Masternak Wójt Gminy Łagów, 
Hubert Guza - instruktor ds. upowszechniania 
teatru z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kiel-
cach, Wiesław Nawrocki – Dyrektor Gminne-
go Zespołu Szkół w Łagowie, Zofia Godzwon 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czyżowie  
i Pani Ewa Mikulko – Z-ca Dyrektora Gminne-
go Zespołu Szkół w Łagowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo nagrody 
książkowe. Serdecznie gratulujemy wszystkim 

uczestnikom i zapraszamy do zmagań poetyc-
kich w następnym roku.

A. Kędziora

Zakończenie roku szkolnego to szczególny moment. Dyplomy i nagro-
dy, kwiaty, podziękowania i radość na twarzach uczniów odbierających 
świadectwa. Po okresie wytężonej pracy i nauki uczniowie czekali na 
wymarzone i zasłużone wakacje. 

W piątek 27 czerwca 2014 r. we wszystkich szkołach z terenu gminy 
odbyły się uroczyste akademie zamykające rok szkolny 2013/2014. 

Uczniowie otrzymali wymarzone świadectwa z wyróżnieniem, nagrody 
książkowe oraz stypendia za naukę. Wręczone zostały również nagrody za 
udział w konkursach oraz za 100 % frekwencję. 

Podziękowania otrzymali także rodzice, którzy przez cały rok włączali się 
w działania na rzecz szkoły. Po części oficjalnej odbyły się spotkania z wycho-
wawcami klas. Były wspólne rozmowy i refleksje, było wiele radości, ale też  
i łez wzruszenia - szczególnie wśród uczniów kończących szkołę. 

W zakończeniach roku w gminnych szkołach uczestniczyła m.in. Wójt 
Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Masternak i Kierownik Biura Obsługi 
Szkół w Łagowie Pani Luiza Szyndlarewicz. W szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest gmina Łagów,  Wójt Gminy Łagów wręczyła stypendia dla 
uczniów ze średnią ocen 5,0. Natomiast w szkołach podstawowych w Ru-
dzie i Czyżowie Wójt Gminy Łagów wręczyła absolwentom nagrody książkowi  
i dyplomy. 

Pani Wójt Gminy Łagów wszystkim uczniom życzyła udanych wakacji 
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły!

A. Kędziora

Nareszcie wakacje!
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W kategorii szkół podstawowych pierwsze trzy 
miejsca zdobyli:

Kornelia Gałka  1. 
– Szkoła Podstawowa w Piotrowie
Aleksandra Skrzyniarz  2. 
– Szkoła Podstawowa w Łagowie
Jakub Ożygała  3. 
– Szkoła Podstawowa w Zbelutce

W kategorii uczniowie gimnazjum zwyciężyli:
Paweł Flis – Gimnazjum w Łagowie4. 
Radosław Bera – Gimnazjum w Łagowie5. 
Dawid Dulnik – Gimnazjum w Łagowie6. 

Laureatami tegorocznej edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej zostali Kornelia Gałka 
ze Szkoły Podstawowej w Piotrowie i  Paweł Flis 
z Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie (Publiczne Gimnazjum w Łagowie), 
którzy reprezentowali naszą gminę w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Kielcach. 
W nagrodę za wygraną w eliminacjach gminnych laureaci wyjadą na obóz 
szkoleniowy dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz młodzie-
ży zainteresowanej działalnością OSP. Pozostali uczestnicy Turnieju otrzymali 
nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Fundatorem wszystkich nagród 
był Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Masternak. Na zakończe-
nie Turnieju wszystkim uczestnikom pogratulowała Prezes Gminnego Zarządu 
Oddziału ZOSP w Łagowie Pani Małgorzata Orłowska-Masternak, która ży-
czyła zwycięzcom powodzenia w kolejnych etapach konkursu, już na szczeblu 
powiatowym.

 A. Kędziora

Etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju  
Wiedzy Pożarniczej  
Wzorem lat ubiegłych w dniu 17.03.2014 w Gminie Łagów odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobie-
ga pożarom” - eliminacje gminne. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, 
zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji 
ruchu strażackiego. Do eliminacji gminnych przystąpiły szkoły podstawowe z Łagowa, Zbelutki, Rudy i Publiczne Gimnazjum z Łagowa. Udział 
wzięło ogółem 18 uczestników. Zgodnie z regulaminem młodzież uczestniczyła w II grupach: I grupa - uczniowie szkół podstawowych, II grupa 
- uczniowie gimnazjum. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Łagowie Pani Małgorzata Orłowska – Masternak powitała zawodników  
i opiekunów. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał st. kpt. mgr inż. Artur Potrzeszcz z Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Eliminacje 
były przeprowadzone w formie pisemnej. Uczestnicy wykazali się bardzo dużą znajomością zagadnień z zakresu pożarnictwa i ochrony prze-
ciwpożarowej.

„Edukacja ekologiczna w gminie Łagów 
na rok 2014 – problemy nieprawidłowego 
gospodarowania odpadami:  
dzikie wysypiska i szkodliwe skutki 
spalania odpadów”

W dniu 10 lipca 2014r. Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-Masternak podpisała 
umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach na realizację zadania „Edukacja ekologiczna w gminie Łagów na rok 2014 – 
problemy nieprawidłowego gospodarowania odpadami: dzikie wysypiska i szkodliwe 
skutki spalania odpadów”. 

W ramach zadania edukacyjnego przewidziano przeprowadzenie na terenie całej gminy Ła-
gów działań edukacyjnych, których celem jest kształtowanie właściwych postaw wobec środowi-
ska oraz poszerzenie wiadomości  z zakresu środowiska i ekologii przyrody wśród mieszkańców 
gminy Łagów. Jest to kontynuacja działań edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi, prowadzonej przez gminę Łagów w 2013 roku w zakresie prawidłowego gospoda-
rowania odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: dzikie 
wysypiska odpadów i szkodliwe skutki spalania odpadów w paleniskach domowych na działkach 
i polach, a szczególnie w obliczu obowiązków samorządu terytorialnego i mieszkańców w związku 
z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Działania edukacyjne w ramach w/w zadania skierowane będą do wszystkich mieszkańców 
gminy Łagów zarówno części dorosłej jak również do dzieci i młodzieży. W ramach zadania 
zostaną rozdane materiały szkoleniowo-informacyjne, które będą zawierały informacje na temat 
problemów gospodarowania odpadami i zanieczyszczenia powietrza związane z lokalizacją „dzi-
kich wysypisk” oraz spalania śmieci w palenisku domowym, na działce czy na polach. Kolejnym 
etapem zadania będą konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej przeprowadzone we 
wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Łagów. 

Wśród laureatów konkursów zostaną rozdane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektro-
nicznego, pomocy naukowo-dydaktycznych, sprzętu sportowo-turystycznego i artykułów papier-
niczych oraz wydawnictw książkowych. Przewiduje się również zakup nagród rzeczowych w postaci 
pomocy naukowo-dydaktycznych, sprzętu elektronicznego lub sportowo-turystycznego dla placó-
wek oświatowych, które wykażą największe zaangażowanie w zadaniu. 

W ramach zadania zostaną zakupione zgniatarki do butelek typu PET i puszek aluminiowych, 
które zostaną zamontowane na terenie szkół. 

Całkowity koszt zadania zgodnie z umową wyniesie 18.100,00 zł. z czego dotacja stanowi 
90% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie w/w zadania.  

Na kwotę dotacji składają się:
Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 1. 
kwocie – 11.160,00 zł
Środki własne Gminy Łagów – 6.940,00 zł.2. 

K. Zieja, D. Olejarska

27 maja 2014 roku uczniowie klas czwartych i piątych Gminnego Zesopołu Szkół w Łagowie 
udali się na czterodniowa wycieczkę Sudety. W ramach wyjazdu zwiedzili Wrocław, Karpacz, 
Szklarska Porębę i wiele innych ciekawych miejsc. Największe wrażenie wywarł na uczestnikach 
monumentalny Zamek Czocha . To obronny zamek graniczny położony w miejscowości Sucha 
(Czocha), gmina Leśna, nad Zalewem Leśniańskim. Pierwotna nazwa brzmiała prawdopodob-
nie Czajków (1329: castrum Caychow), przed 1945 Tzschocha.

Odkrywamy tajemnicę zamku Czocha

Powstał jako warownia graniczna na pogra-
niczu śląsko-łużyckim w latach 1241–1247 z 
rozkazu króla czeskiego Wacława I. W 1253 prze-
kazany biskupowi miśnieńskiemu von Weisenow 
(Łużyce były wówczas częścią korony czeskiej).

W latach II wojny w zamku mieściła się szkoła 
szyfrantów Abwehry. Prawdopodobnie przechowy-
wano tu urządzenie do dekryptażu depesz radziec-
kich (operacja o kryptonimie Ryba-Miecz).

Po II wojnie światowej zamek przechodził 
różne koleje. Był wielokrotnie okradany, zarówno 
przez Rosjan jak i rodzimych szabrowników, z mebli 
i wyposażenia. Największej kradzieży dopuścił się 
1 lutego 1946 roku burmistrz Leśnej – Kazimierz 
Lech wspólnie z Krystyną von Saurma – zamkową 
bibliotekarką, która odkryła zamkowy schowek – 
wywożąc pełną ciężarówkę mienia zamkowego 
(insygnia koronacyjne Romanowów, 60 popiersi 
carów rosyjskich, 100 ikon, zastawy porcelanowe, 
biżuterię, obrazy), z którą udało mu się przedostać 
do amerykańskiej strefy okupacyjnej. 

 Obecnie właścicielem obiektu jest Grupa Ho-
teli WAM Sp.z o.o. należąca do Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej.

Malownicze zabudowania zamku były tłem 
powstania filmów: Gdzie jest generał?, Wiedź-
min, Legenda, Poza Lasem Sherwood  oraz seriali 
Tajemnica twierdzy szyfrów, Dwa światy, Święta 
wojna oraz Pierwsza miłość.

Nagrano w nim również teledysk Sylwii 
Grzeszczak Księżniczka.

Elwira Wrona
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Projekt otrzymał dofinansowanie ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 
zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.05.00-26-040/13-00 z dnia 12.02.2014 r.

Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów 
oraz pracowników Urzędu Gminy w Łagowie, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich. 

Celem projektu, który został w całości osiągnięty było podniesienie poziomu wie-
dzy i umiejętności oraz organizacja czasu wolnego dla uczniów szkół podstawowych 
w Czyżowie i Rudzie.

W gm. Łagów są dwie szkoły podstawowe prowadzone przez Stowarzyszenia  
tj. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Czyżów oraz Stowarzyszenie na rzecz Ekoro-
zwoju Sołectw: Melonek – Ruda, Gęsice, Duraczów i Zbelutka Nowa. Jednym z proble-
mów z jakimi borykają się szkoły jest brak środków finansowych na zorganizowanie 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które wzbogaciłyby ofertę edukacyjną placówek 
oraz zapewniłyby uczniom jak najlepsze warunki rozwoju na miarę ich potencjału.

Członkowie Stowarzyszenia w Czyżowie wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy 
w Łagowie wzięli udział w konkursie z działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich, dzięki któremu pozyskali dofinansowanie w wysokości ponad 
49 000,00zł na realizacje dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

W ramach dodatkowych zajęć przeprowadzono 126 godz. zaj. z j. angielskiego, 
63 godz. zaj. z j. polskiego, 63 godz. zaj. z matematyki oraz 84 godz. zaj. teatralno ta-
necznych. Efektem końcowym realizacji zaj. taneczno – teatralnych było przedstawienie 
związane z tzw. „zieloną gospodarką”. Ponadto dzieci wzięły udział w dwóch wyjazdach 
edukacyjnych do kina i teatru. 

Dodatkowo w ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, materia-
ły biurowe oraz nagrody w konkursach przedmiotowych. 

Dzięki realizacji projektu uczniowie szkół w Czyżowie i Rudzie ciekawie spędzili 
czas wolny, mieli możliwość wyrównania swoich braków edukacyjne a także pogłę-
bienia pasji i zainteresowań.

Małgorzata Borek, Luiza Szyndlarewicz 

Zakończyła się realizacja projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” 

Wniosek został złożony do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 
w ramach operacje z zakresu działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Celem zadania jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej po-
przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Ruda 
i Łagów. Ponadto umożliwienie rozwoju tożsamości lokalnej społeczności oraz 
zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Pierwsza cześć planowanego do realizacji zadania będzie polegała na 
zagospodarowaniu terenu przyległego do Szkoły Podstawowej w Rudzie. Będą 
wykonane roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowa i wyposażenie boiska, 
utwardzenie powierzchni gruntu wraz z wyposażeniem w obiekty małej archi-
tektury i zieleń oraz nowe ogrodzenia. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt 
sportowo – rekreacyjny, który będzie służył wszystkim mieszkańcom wsi.

 Druga część zadania obejmuje doposażenie świetlicy wiejskiej w bu-
dynku remizy OSP w Łagowie. W ramach doposażenia zostaną zakupione 
meble kuchenne wraz z zastawą i kompletnym wyposażeniem kuchennym, 
meble biurowe i sprzęt komputerowy, sprzęt sportowo – rekreacyjny. Ponadto 
planowana jest wymiana licznika energetycznego wraz z montażem, odno-
wienie schodów wewnętrznych oraz wykonanie monitoringu zewnętrznego  
i wewnętrznego budynku.      

Pod koniec lat 80-tych w budynku remizy OSP w Łagowie funkcjonował 
Gminny Ośrodek Kultury. Cieszył się on wtedy ogromnym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży. Świetlica była miejscem, gdzie od czasu do czasu odbywały 

się zabawy wiejskie, wesela, spotkania ochotniczej straży pożarnej, spotkania 
i zebrania wiejskie. Był to minimalny, ale często jedyny program świetlicy.  
W okresie między ww. wydarzeniami chętni mogli pograć w tenisa stołowego.

Z biegiem lat zainteresowanie to znacznie zmalało. Jest to związane ze 
zmianami nawyków spędzania czasu wolnego. Ludzie rzadziej się ze sobą spo-
tykają, rzadziej organizują sobie wspólne zabawy i wspólne życie kulturalne. 
Technika coraz częściej wkradała się do naszych domów, do naszej codzienno-
ści. Nowoczesne technologie komunikacyjne tj. internet, komputer, komórka 
zindywidualizowały życie towarzyskie i odbiór kultury. Ludzie zaczęli izolować 
się w domach. Miało to swoje pozytywne i negatywne strony.  

Dziś coraz więcej osób widzi potrzebę zmiany tych nawyków i powrotu 
do tego co było. Poprzez realizowane zadanie chcemy wpłynąć na integrację 
mieszkańców wsi, stworzyć wspólne miejsce spotkań. Z zagospodarowanego 
terenu przy szkole podstawowej w Rudzie będą mogli korzystać mieszkańcy 
oraz przebywający na terenie gmin i wsi turyści. Będzie to miejsce wspólnych 
spotkań, gier i zabaw sportowo – rekreacyjnych. Świetlica wiejska w remizie 
OSP w Łagowie stanie się miejscem, w który będą organizowane spotkania 
okolicznościowe, spotkania kół gospodyń wiejskich działających na terenie 
gminy. Kompleksowo doposażona kuchnia będzie zachęcała do organizowa-
nia wspólnego biesiadowania, czy konkursów kulinarnych, a zakupiony sprzęt 
komputerowy, sportowo – rekreacyjny pozwoli ciekawie spędzić czas dzieciom 
i młodzieży.
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Gmina Łagów złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie 
świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz zagospodarowanie terenu 

przyległego do Szkoły Podstawowej w Rudzie”

Realizacja zadania ma na celu poprawę warunków 
życia mieszkańców naszej gminy poprzez budowę ka-
nalizacji sanitarnej. 

W ramach prac przy sieci kanalizacyjnej wykonano 
dotychczas roboty ziemne i część robót montażowych w 
zakresie budowy kolektorów sanitarnych.

Gospodarka ściekowa ma bardzo duży wpływ na 
jakość i komfort życia mieszkańców. Już spora część 
mieszkańców naszej gminy korzysta z dobrodziejstw 
jakie niesie ze sobą infrastruktura, którą tworzą sieć 
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz 
oczyszczalniami ścieków.

Pamiętać należy, że każdy mieszkaniec ma prawo 
ale także i obowiązek przyłączyć się do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej. 

Oczyszczalnia ścieków w Łagowie odbiera 
rocznie ponad 129 000 m3 ścieków bytowo-
gospodarczych. Ścieki pochodzą z terenu gminy 
Łagów. 

Jakość ścieków oczyszczonych jest systematycznie 
kontrolowana. Przeprowadzana analiza mikrobiolo-
giczna potwierdza spełnienie wymogów określonych 
pozwoleniem wodno prawnym. 

Powstający w oczyszczalni osad ściekowych, po 
odwodnieniu i przejściu przez prasę technologiczną 
wywożony jest na składowisko odpadów. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Płuckach i Ła-
gowie znacznie wpłynie na poprawę warunków życia 
mieszkańców tych miejscowości oraz na poprawę 
stanu środowiska naturalnego. Wykonana sieć kana-
lizacji sanitarnej pozwoli na odprowadzenie ścieków 
bytowych do zbiorczej oczyszczalni ścieków w msc. 
Łagów.
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Zaawansowane prace przy budowie kanalizacji w msc. Łagów i Płucki

Na budowę kanalizacji w msc. Łagów i Płucki gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 107 215,00 zł, w ramach programu, osi 3 „Jakość 
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Zwiedziły Park Miniatur w Krajnie, gdzie 
oglądały rekonstrukcje najciekawszych budow-
li świata. Wiele radości sprawił dzieciom pobyt 
na basenie w Ostrowcu Św., w Starachowicach  
i w Staszowie. Pobyty na basenach uczyły dzieci 
bezpiecznego korzystania z kąpielisk oraz popra-
wiły umiejętności pływackie.

Podczas kolejnej wycieczki do Zespołu Pałaco-
wego w Kurozwękach dzieci zwiedziły podziemia 
pałacu, najwięcej emocji  wzbudziła przejażdżka 
wozem westernowym do zagrody z bizonami oraz 
oglądanie dzikiej zwierzyny.

Natomiast w dniu 14.07.14 zorganizowana 
została wycieczka do „Europejskiego Centrum 

Półkolonie dla dzieci z gminy Łagów
W dniach od 07.07.14 r. do 18.07.14 r.  w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie odbyły się półkolonie pn „Podróże po Kielecczyźnie„ zorganizowa-
ne przez ZMW w Warszawie przy współpracy Wójta Gminy Łagów Małgorzaty Orłowskiej-Masternak i  KRUS w Kielcach, dla 48 dzieci rolników 
z terenu Gminy Łagów  w wieku od 8 do 13 lat. Zajęcia trwały od godz. 8:30 do godz.14:00, miały charakter profilaktyczno-turystyczny, posze-
rzały wiedzę o otaczającym świecie, uczyły różnych form bezpiecznego spędzenia czasu wolnego, przybliżyły atrakcje turystyczne oraz  dorobek 
kulturowy naszego regionu. Uczestnikom zapewniono śniadanie, obiad oraz przywóz i odwóz do domu, wzięli udział w ośmiu wycieczkach 
autokarowych.

Bajki im. Koziołka Matołka” w Pacanowie, gdzie 
oprócz Koziołka Matołka, czekało na dzieci mnó-
stwo atrakcji. Podróż po bajkowym świecie zaczęła 
się od założenia przez dzieci i opiekunów krasno-
ludkowych butów. Wystawa miała charakter mul-
timedialny, poznano także historię bajki polskiej  
i europejskiej.

Odbyła się również wycieczka do kina „He-
lios” w Kielcach na projekcję filmu pt „Jak wytre-
sować smoka 2” w 3D. Dzieci z zaciekawieniem 
obejrzały film, a cisza na  sali potwierdziła, że byli 
zachwyceni filmem.  

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wyciecz-
ka na Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Uczestnicy 

przenieśli się na krótki czas w XVII wiek, poznając  
historię zamku.

 W okresie trwania półkolonii dzieci uczest-
niczyły w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, ko-
rzystając z przyszkolnych obiektów sportowych. 
Propagowaliśmy zdrowy styl życia bez nałogów  
i uzależnień.  

Półkolonie zakończyły się uroczystością pod-
sumowania, podczas którego odbył się konkurs 
plastyczny pn „Zdrowym być i aktywnie żyć”,  
najlepsze trzy prace zostały nagrodzone. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, wy-
prawkę szkolną oraz drobne upominki. 

Bogaty program wycieczek, nie tylko nie po-
zwolił na nudę, ale uczył i bawił. Dla niektórych to 
była jedyna okazja, aby w sposób zorganizowany 
spędzić część wakacji.

Nad bezpieczeństwem i realizacją programu 
czuwały panie: Elżbieta Ginał, Anna Kotwa, Hali-
na Łucka i Barbara Sroka.

E. Ginał
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Gmina zakończyła postępowanie przetargowe 
związane z modernizacją drogi gminnej Nowy Staw- 
Cegielnia nr 338010T poprzez wykonane nawierzchni 
asfaltowej o długości 1130 m, w km 0+270 do km 
1+400.

Zakres prac będzie polegał na wzmocnienie ist-
niejącej podbudowy tłuczniowej warstwą kruszywa, 
wykonaniu podbudowy w technologii mieszanki mi-
neralno-cementowo- emulsyjnej, warstwy wyrównaw-
czej z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2, warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, obustron-
nych poboczy utwardzonych materiałem kamiennym 
na szerokości 0,5 m, robotach odwodnieniowych  
i wykończeniowych oraz oznakowaniu. Wykonawca ww. 
prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian 
Cieśla, Starachowice.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargo-
we na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Zbe-
lutka – Góry nr 338011T w km 1+560 do 
2+405, dł. 845mb”. Zakres prac obejmuje 
roboty budowlane polegające na wzmocnieniu 
istniejącej podbudowy tłuczniowej warstwą 
kruszywa, wykonanie warstwy wyrównawczej 

z betonu asfaltowego w ilości 50kg/m2, warstwy ście-
ralnej z betonu asfaltowego, poboczy utwardzonych 
materiałem kamiennym, robót odwodnieniowych, wy-
kończeniowych i oznakowaniu.     

Przekazane dofinansowanie pozwoli na moder-
nizację odcinków dróg zniszczonych przez powódź na 
terenie gminy, co przyczyni się do poprawy jakości  
i komfortu życia mieszkańców. Ponadto odbudowane 
drogi znacznie wpłyną na poprawę infrastruktury ko-
munikacyjnej a konieczność remontu wynikała ze stanu 
technicznego, dotychczas były to drogi z licznymi ubyt-
kami i nierównościami. 

Wykonanie modernizacji tych odcinków dróg jest 
zadaniem kluczowym dla gminy, gdyż drogi te służą 
m.in. do dowozu dzieci do szkół oraz dojazdu miesz-
kańców do pracy.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Małżeństwa

Urodzenia

Modernizacja dróg zniszczonych po powodzi 
Gmina Łagów w 2014r otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 250.000 zł. W ramach dofinansowania zostaną 
odbudowane drogi gminne zniszczone po powodzi w 2013r. Zakres rzeczowy prac obejmuje 
wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej. 

23.12.2013 r.  
Partyka Michał 

18.01.2014 r.  
Stępień Lena 

20.01.2014 r.  
Bugajska Maria Magdalena 

22.01.2014 r.  
Dąbrowska Lena Maja  
Gadowska Milena  
Katarzyna 

05.02.2014 r.  
Podsiadło Lena Agata 

16.02.2014 r.  
Zacharski Jakub  
Pietrzyk Nadia Weronika 

25.02.2014 r.  
Kamińska Wiktoria Patrycja 

01.03.2014 r.  
Łata Gabriela 

10.03.2014 r.  
Duda Agata 

16.03.2014 r.  
Bieniek Lena  
Januchta Tomasz 

25.03.2014 r.  
Baran Julia 

28.03.2014 r.  
Kwiatek Martyna Joanna 

16.04.2014 r. 
Fułat Dorota Grażyna 

05.05.2014 r.  
Biesiada Piotr Paweł  
Waśkiewicz Szymon 

09.05.2014 r.  
Skuza Aleksander 

10.05.2014 r.  
Kaczmarczyk  
Sławomir Marcin 

14.05.2014 r.  
Popek Antoni  
Sobański Michał  
Maciej 

21.05.2014 r. 
Siwonia Weronika  
Bera Alicja 

23.05.2014 r.  
Jaworska Maja 

27.05.2014 r.  
Dimirača Amelia 

05.06.2014 r.  
Sarnecki Filip 

11.06.2014 r.  
Łata Błażej 

22.06.2014 r.  
Szczepaniak Maja 

18.01.2014 r.  
Dimirača Adnan i  Gadowska  Katarzyna Dominika 

08.03.2014 r.  
Cichała Tomasz Sławomir  i Kozubowska Barbara 

03.05.2014 r.  
Kargul Kamil Tomasz  i Dziarmaga Edyta Monika 

10.05.2014 
Zdyb Piotr Stanisław  i Jarek Diana Ewa 

24.05.2014 r.  
Bajak Mateusz Grzegorz i  Forgiel Karolina 

17.05.2014 r.  
Kowalik Patryk i  Nowak Ilona Milena 

31.05.2014 r.  
Mirkiewicz Grzegorz Kamil i  Grzesik Anna Dorota 

07.06.2014 r.  
Szczukiewicz Grzegorz  i Szczepaniak Agata Natalia 

07.06.2014 r.  
Kozłowski Wojciech Krystian   
i Włodarczyk Magdalena Ewa  
Maluszczak Karol  i Glibowska Justyna Anna

14.06.2014 r.  
Grzesik Łukasz  Piotr  i Wyrzykowska Patrycja Maria 

21.06.2014 r.  
Urban Marcin  i Wrona Agnieszka Katarzyna  
Małecki Bartosz  i  Wójcik Anna Edyta

Celem w/w zadania jest podniesienie jakości 
życia społeczności lokalnej poprzez stworzenie 
we wsi Czyżów miejsca wypoczynku, rekreacji  
i integracji, umożliwiającej rozwój tożsamości 
społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. 

Teren na którym planowana jest inwestycja to 
teren przy budynku remizy OSP 

w Czyżowie wraz z budynkiem remizy. Prze-
widziane prace do realizacji obejmują roboty 
rozbiórkowe, roboty ziemne polegające na utwar-
dzeniu powierzchni gruntu kostką, wyposażenie 
w obiekty małej architektury tj. ławki parkowe, 
stojak na rowery, grill z betonu, altana, kosz  
i urządzenia siłowni zewnętrznej. Ponadto prace 
będą obejmowały ocieplenie budynku wraz z fun-

damentami oraz poddaszem, wymianę pokrycia 
dachu, budowa ogrodzenia oraz zagospodarowa-
nie terenu w zieleń. 

Przeprowadzone prace remontowe zdecydo-
wanie wpłyną na estetykę budynku i całej miej-
scowości. Ponadto prace remontowe  oraz lepsze 
funkcjonowanie w przyszłości świetlicy wiejskiej. 
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„Modernizacja budynku remizy OSP w Czyżowie  
z przeznaczeniem na cele świetlicy  
i zagospodarowanie przyległego terenu”
W dniu 04.07.2014r. Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska – Masternak podpisała umowę na dofinansowanie realizacji w/w zadania w wy-
sokości 78.054,00 zł. Modernizacja budynku remizy OSP w Czyżowie będzie realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju PROW 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 

Dofinansowanie 
usuwania azbestu  
w gminie
W dniu 26.06.2014r. Wójt Gminy Łagów Małgorza-
ta Orłowska – Masternak podpisała umowę dotacji 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Kielcach z udziałem środ-
ków udostępnionych przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie na realizację zadania „Usuwanie i utyli-
zacja wyrobów zawierających azbest na terenie 
gminy Łagów” w 2014r. 

Koszt realizacji zadania zgodnie z umową wyniesie 
23.889,60 zł, z czego dotacja stanowi 85 % kosztów 
kwalifikowanych zadania. 
Na kwotę dotacji składają się:

środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-• 
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 8.361,36 zł, 
tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania,
środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska • 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 
11.944,80 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych 
zadania,
środki własne Gminy Łagów – 3.583,44 zł,  • 
tj. 15% kosztów kwalifikowanych zadania.
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Wkrótce ruszą kolejne inwestycje 
związane z wykonaniem 
oświetlenia ulicznego
Brak oświetlenia dużej części dróg na terenie Gminy Łagów to problem, na 
który uwagę zwraca wielu mieszkańców. Sytuacja ta powoduje, że porusza-
jący się drogami piesi, w godzinach wieczornych nie mogą czuć się bezpiecz-
nie. Problem ten dostrzegają władze gminy.

W kwietniu br. zostały wykonane nowe odcinki oświetlenia ulicznego wzdłuż 
dróg stanowiących własność gminy w msc. Złota Woda. Pieniądze na ten cel wy-
gospodarowano w budżecie gminy na 2014 rok. Montaż nowego oświetlenia jest 
odpowiedzią na sugestie mieszkańców Złota Woda. W ramach zadania w tym roku 
zostało wykonane 380 mb linii oświetleniowej oraz zamontowano 9 szt. lamp. War-
tość zadania to blisko 17 000 zł. Należy przypomnieć, że w roku ubiegłym wykona-
no rozbudowę oświetlenia w msc. złota woda. Wówczas została podwieszona linia 
oświetlenia ulicznego na podbudowie istniejącej linii  nn  o łącznej długości 1230 m,   
zamontowano 21 szt. lamp. Całkowity koszt zadania to prawie 37 000.

W roku 2013 gmina zakończyła kompleksową modernizację istniejącego oświe-
tlenia ulicznego. Polegała ona na wymianie starych energochłonnych opraw ze źró-
dłami światła rtęciowymi o zbyt dużej mocy (150, 250 i 400W) na nowoczesne, 
energooszczędne oprawy oświetleniowe z wysoko wydajnymi źródłami. Zastosowano 
oprawy o mocach 50W, 70W, 100W i  150W. Podstawowym założeniem realizacji 
inwestycji było to, aby roczne koszty ponoszone na oświetlenie uliczne i utrzymanie 
punktów świetlnych w stosunku do roku ubiegłego (przed modernizacją) nie zwiększyły 
się.  Całkowity koszt tej inwestycji to blisko 420 000 zł. Teraz czas na uzupełnienie bra-
kującego oświetlenia oraz budowę nowych odcinków. W roku ubiegłym gmina zleciła 
opracowanie dokumentacji w zakresie podwieszenia linii oświetlenia ulicznego  na od-
cinku  4 km oraz budowę blisko 2 km nowego oświetlenia. Prace projektowe są już na 
ukończeniu – mówi wójt Małgorzata Orłowska - Masternak. Poprawa bezpieczeństwa 
to jeden z priorytetów działania samorządu. Nie są to jedyne inwestycje w oświetlenie 
uliczne, na jakie liczyć mogą mieszkańcy gminy Łagów. W najbliższym czasie zostaną 
ogłoszone kolejne postępowania, które wyłonią wykonawców oświetlenia na terenie 
naszej gminy.

Urząd Gminy w Łagowie informuje, iż zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany 
danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpie-
nia zmiany. Powyższa informacja dotyczy osób zmieniających miejsce 
zamieszkania, powracających na okres wakacyjny do domu, narodzin, 
zgonu członka rodziny. Niezłożenie nowej deklaracji będzie skutkowało 
wszczęciem postępowania administracyjnego.

INFORMACJA
Wójt Gminy Łagów informuje, iż każdy rolnik, który chce odzyskać 
część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji 
rolnej powinien:
- w terminie od 1 sierpnia 2014 roku  do 1 września 2014 roku złożyć 
odpowiedni wniosek do Wójta w zależności od miejsca położenia 
gruntów wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 roku do 31 
lipca 2014 roku w ramach limitu zwrotu określonego  w 2014 roku. 
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest do 
pobrania w budynku Urzędu Gminy w Łagowie przy ul. Iwańskiej 11 
pokój nr 5.
Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 października 2014 roku 
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką  
w kasie urzędu.  
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Zastosowanie osadów ściekowych do celów rolniczych
Osad ściekowy powstający w wyniku mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych na Oczyszczalni 
ścieków w Łagowie jest ustabilizowany tlenowo i odwodniony. Ustabilizowany osad ściekowy jest mieszaniną osadu 
komunalnego i wapna palonego. Może być stosowany w polowej uprawie roślin na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dn. 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, na wszystkich glebach wymagających 
wapnowania i pod wszystkie rośliny na zasadzie stosowania wapna nawozowego. Na podobnych zasadach jak w po-
lowej uprawie roślin, nawóz może być stosowany w szkółkach drzew i krzewów owocowych. Ziemista konsystencja 
osadu umożliwia jego transportowanie oraz rozprowadzenie na powierzchni gruntu przy pomocy sprzętu rolniczego. 
Ustabilizowany osad ściekowy zawiera makro i mikroelementy takie jak np.: magnez, żelazo, cynk, wapń. Zawartość 
składników odżywczych w suchej masie osadu. Dopuszczalna dawka komunalnego osadu ściekowego zależy od rodzaju 
gruntu, sposobu jego użytkowania, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby oraz zapotrzebowania roślin na 
fosfor i azot. Koszty badania gruntu oraz planu nawożenia na, których będzie stosowany osad zleca i pokrywa Gmina.

Łamigłówki dla mądrej główkiKolumnę przygotował B. Bomba

W niedzielę, 13 lipca po raz 3 w Sędku odbyła się  
wyjątkowa impreza - "Święto Chleba”.

Obchody "Święta Chleba" rozpoczęła msza św. celebro-
wana przez ks. Witolda Kobę.  Bezpośrednio po niej, miej-
scowe gospodynie częstowały świeżo upieczonym chlebem 
uczestników obchodów.  

Następnie oficjalnego rozpoczęcia imprezy dokona-
ły: Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-Masternak, 
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z Sędka i sołtys 
Justyna Dachowska oraz Prezes Stowarzyszenia „Sami 
Swoi Sędek” Jolanta Czerwiec.

Pani Wójt Gminy Łagów witając gości i mieszkańców 
gminy skierowała piękne słowa: „Tym świętem pragniemy 
uszanować chleb - symbol ciężkiej pracy rolników. Pra-
gniemy podkreślić jego wartość, dla każdego z nas (...) 
Spotykamy się dziś i świętujemy, aby nasze dzieci wie-
działy, jak wygląda wypiek chleba, zdawały sobie sprawę 
ile pracy trzeba wykonać do wyjęcia pachnących bochnów 
z piekarniczego pieca (...) Dzisiejszym świętem chcemy 
także uświadomić wszystkim, szczególnie młodzieży, że 
szacunek dla chleba jest jednocześnie szacunkiem dla 
pracy każdego człowieka (...) Wszystkim przybyłym życzę 
zadowolenia z uczestnictwa  w III Święcie Chleba w Sędku 
i dobrej zabawy”. 

Piękna, słoneczna pogoda, niezwykle urokliwa sce-
neria miejsca uroczystości oraz jej bogaty program spra-
wiły, że w „Święcie Chleba” licznie uczestniczyli zarówno 
mieszkańcy gminy oraz goście z poza jej terenu.

Kontynuacją uroczystości była obfitująca w różnorod-

Święto Chleba w Gminie Łagów

5. Bardzo śmieszna figurka.  
Ani rusz bez sznurka

6. Zamień 38 m 7 cm na:

 a) centymetry 
b) milimetry 
c) kilometry

7. Zamień 7 kg 7 dag na: 

 a) dag b) gramy 
c) qwintale d) tony

8. W kwadraty wpisz liczby aby działani 
a były zgodne:

 a)   ¨ : 4* 5 + 35 = 70 
b) ( ¨ +13) : 3 + 7 – 2 = 17 
c) ( ¨ : 6 + 4) * 2 : 7 = 2 
d) ( ¨ * 4 – 13) * 3 – 54 = 45 
e) ( ¨ : 6 + 3) * 4 – 39= 5 
f) ( ¨ * 4 - 14) + (26 : 2 - 5) = 36

9. Jak nazywa się najmniejszy ptak na świecie  
– wróbel, koliber czy jeżyk?

10. Pół jabłka i trzy ćwierci jabłka to:

 a) całe jabłko   
b) pięć ćwierci jabłka    
c) trzy połówki    
d) cztery ćwierci

11. Jak nazywa się stolica europejska najwyżej  
położona stolica w Europie.

12. Kto powiedział o Ziemi „a jednak się kręci” ?

1. Ze smakiem będzie chrupał żołędzie.

2. Choć nie jest kowalem umie kuć wytrwale.  
Choć nie jest doktorem leczy drzewa chore.

3. Musi być w kinie, lecz nie w teatrze  
gdy film oglądam na niego patrzę.

4. Jeśli w lesie bywasz i hasasz radośnie uwagę zwróć na grzyba co na drzewach rośnie. 

Zadanie pn. „Zakup drzew i krzewów miododajnych 
oraz ich nasadzenie na terenie gminy Łagów” realizowane 
było na siedmiu działkach należących do gminy. 

Nasadzeń dokonano przy Szkołach Podstawowych  
w Czyżowie i Piotrowie, przy Ośrodku Twórczości Ludowej 
w Sędku, w parku w centrum Łagowa, przy Schronisku 
Młodzieżowym w Łagowie, przy pompowni w Woli Łagow-
skiej oraz przy boisku sportowym w Gęsicach.  

W ramach dofinansowania zakupione zostały sa-
dzonki jarząbu szwedzkiego, jarząbu pospolitego, klonu 
jawora, klonu tatarskiego, irgi poziomej, karagany sybe-
ryjskiej, oliwnika wąskolistnego, pigwowca japońskiego  
i róży pomarszczonej.  

W ostatnim czasie bardzo popularne stało się za-

kładanie ogrodów iglastych, co powoduje zmniejszanie 
się świata owadów, a to stanowi duże zagrożenie dla 
pszczelarstwa. 

Zmieniający się krajobraz, coraz liczniej-
sze zabudowania, powodują, że wiele roślin  
i związanych z nimi owadów (pszczół, trzmieli, motyli), 
traci swoje siedlisko i bezpowrotnie znika z naszego 
otoczenia. W takiej sytuacji nasadzanie drzew i krzewów 
miododajnych przy naszych domach, szkołach i innych 
miejscach publicznych może stać się ważnym czynnikiem 
tworzenia alternatywnych środowisk dla wielu rzadkich 
gatunków. Owady nie wymagają wiele, więc bardzo waż-
ne jest aby wspomagać je nawet drobnymi nasadzeniami, 
tak aby miały miejsca do bytowania oraz pokarm dla 
siebie i swych larw. 

Drzewa i krzewy miododajne dla Gminy Łagów
W ramach umowy zawartej z Powiatem Kieleckim gmina Łagów otrzymała dwa tysiące złotych na 
zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych.

Powiat KieleckiGmina Łagów

ność form biesiada artystyczna. Na scenie zaprezentowały się 
wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Łagów, gościn-
nie wystąpiło także Koła Gospodyń Wiejskich z Ociesęk. Dla 
wszystkich zaśpiewała Zuzanna Bera – laureatka I Festiwalu 
Polskiej Piosenki o „Złotą Nutkę” oraz zespół „Zbelutczanie”.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów 
„Święta Chleba” był występ kapeli „Tęgie Chłopy” na 
czele ze Stanisławem Witkowskim i solistką z Sędka 
Marią Kowalik. Ich muzyka porwała wszystkich do 
tańca.

Nie sposób było przejść obojętnie obok stoiska Koła 
Gospodyń Wiejskich z Sędka, które kusiło pysznym chle-
bem ze smalcem i domowymi wypiekami. Każdy, kto 
przybył w tym dniu do Sędka mógł zaspokoić głód i delek-
tować się miejscowymi specjałami.  

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

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, za zaan-
gażowanie i współpracę oraz pomoc w organizacji "Święta 
Chleba".

Zgodnie z ustawą o odpadach art. 12 zakazuje się stosowania 
komunalnych osadów ściekowych:
a) na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody;
b)  na terenach ochrony pośredniej stref ochrony ujęć wody,
c) w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegają-

cych do brzegów jezior i cieków,
d) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na 

terenach czasowo podtopionych i bagiennych,
e) na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
f) na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących  

w szczególności piaski luźne i słabo bagniste oraz piaski 
gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje 
się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni 
gruntu,

g) na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10 %,
h) na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,  

w przypadku ich ustanowienia w akcie prawa miejscowego 
wydanym na podstawie art.60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 
r. – Prawo wodne,

i) na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyro-

dy niewymienionymi w pkt. 1, jeżeli osady ściekowe zostały 
wytworzone poza tymi terenami,

j) na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m 
od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji 
żywności,

k) na gruntach na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, 
z wyjątkiem drzew owocowych, 

l) na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych 
i warzyw , których części jadalne bezpośrednio stykają 
się  z ziemią i są spożywane w stanie surowym - w ciągu  
18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,

m) na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki, 
n) na gruntach wykorzystanych do upraw pod osłonami.

Rolników zainteresowanych pozyskaniem oraz zagospo-
darowaniem osadu ściekowego na swoim gruncie prosimy  
o kontakt telefoniczny pod numerem (41) 30-74-121 w. 29  
lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łagowie. Osad 
jest przekazywany nieodpłatnie, rolnik musi posiadać własny 
transport do odbioru osadu z oczyszczalni ścieków.
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Serdeczne podziękowanie organizatorzy składają 
sponsorom, którzy wsparli organizację imprezy:

Krzysztof i Maria Żuk, Apteka Łagów1. 
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św.2. 
Dorota i Wiesław Bera3. 
Teresa i Zbigniew Bera4. 
Grażyna i Zdzisław Dziarmaga5. 
Marek Dziurzyński6. 

Dom weselny „Finezja” w Woli Łagowskiej7. 
Jolanta i Marcin Gadowscy8. 
Agnieszka Grenda „AT Cleaning” 9. 
Stefan Partyka10. 
Dorota i Grzegorz Tyrała11. 
„U misia” wulkanizacja i myjnia samochodowa12. 
Barbara i Andrzej Kotwa13. 

A. Kędziora

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Kryteria jakie musiały spełniać osoby ubie-
gające się o stypendium określone są w uchwale 
Rady Gminy z dnia 12 czerwca 2013 r. w spra-
wie określenia zasad udzielania stypendiów na-
ukowych dla absolwentów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i zasadniczej szkoły zawodowej, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Łagów.

Najlepszymi z najlepszych w roku szkol-
nym 2013/2014 okazali się: Radosław Bera, 
Zuzanna Łach, Wiktoria Czerwik i Lidia Kurek 
z Publicznego Gimnazjum w Łagowie; Karolina 
Kot, Izabela Sławska, Mateusz Flis, Klaudia 
Grudzień, Karol Kamiński, Aleksandra Lisińska 
i Jakub Maj ze Szkoły Podstawowej z Łagowa; 
Magdalena Dulnik, Karol Kargul i Dominik Ru-

siecki – Szkoła Podstawowa ze Zbelutki oraz 
Kornelia Gałka ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Piotrowie.

Pani Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłow-
ska-Masternak w swoim wystąpieniu pogratulo-
wała wyników i życzyła absolwentom powodze-
nia w dalszej nauce. Jednocześnie podziękowała 
za sumienną pracę i zaangażowanie nauczycie-
lom, bez których nie byłoby takich wyników oraz 
rodzicom za wsparcie.

Wszystkim wyróżnionym oraz wszystkim 
uczniom życzymy dalszych sukcesów edukacyj-
nych oraz ciekawych, inspirujących, bezpiecz-
nych i pod każdym względem udanych wakacji.

A. Kędziora

Stypendia Wójta Gminy Łagów rozdane!

11 uczniów szkół podstawowych i 4 gimnazjalistów odebrało z rąk Wójta Gminy Łagów 
Pani Małgorzaty Orłowskiej – Masternak stypendia w wysokości 600,00 zł  za bardzo dobre 
wyniki w nauce i osiągnięcie średniej ocen 5,0.


