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WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

Wspólne kolędowanie
Znane i mniej znane, tradycyjne i  bardziej współczesne kolędy zabrzmiały w święto Trzech Króli w Kościele Parafialnym pw. Św. Michała Archa-
nioła w Łagowie. Usłyszeliśmy m.in. Dzisiaj w Betelejm, Wśród nocnej ciszy, , Gdy śliczna Panna, Mizerna Cicha, Gdy się Chrystus rodzi, Nie było 
miejsca dla ciebie, Jeden dzień w roku, Grudniowe noce i wiele innych. 

Przed rozpoczęciem koncertu wszystkich zgromadzonych powitała Wójt 
Gminy Łagów. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wiceminister Obrony Naro-
dowej Beata Oczkowicz, Wójt Gminy Raków Alina Siwonia, Bogdan Gierada 
Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Małgorzata Sitarz Radna Rady Powia-
tu Kieleckiego, Zbigniew Meducki Przewodniczący Rady Gminy Łagów wraz  
z radnymi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. 

Do wspólnego kolędowania przybyłych na koncert kolęd i pastorałek zachęca-
li: młodzież z Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie i Szkoły Podstawowej w Piotrowe 
pod kierunkiem Jacka Wójcika, solistka Agatka Wróbel z zespołu „Zbelutczanie”, 
której akompaniował Grzegorz Starosta, lokalne Koła Gospodyń Wiejskich z Piotro-
wa, Sędka, Sadkowa, Czyżowa, Płucek i Woli Łagowskiej oraz Chór Kościelny przy 
Kościele Parafialnym w Łagowie, Pani Jolanta Zielona i Wiesław Nawrocki 
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Po występach artyści otrzy-
mali z rąk Wiceminister Obrony 
Narodowej Beaty Oczkowicz  
i Wójt Gminy Łagów Pani Małgo-
rzaty Orłowskiej Masternak sta-
tuetki i podziękowania za udział  
w koncercie. 

Szczególne słowa uznania  
i podziękowania Pani Wójt skie-
rowała do ks. Proboszcza Jerzego 
Beksińskiego za pomoc w orga-
nizacji koncertu i przychylność 
do wszelkich wydarzeń organi-
zowanych przez Urząd Gminy  
w Łagowie. 

Na zakończenie Ks. Proboszcz 
Jerzy Beksiński zaproponował aby 
wspólnie wszyscy kolędujący zła-
pali się za ręce i odśpiewali pa-
storałkę „Znak pokoju”. Pomysł 
ten okazał się niezwykle trafiony, 
ludzie potrafili się zintegrować  
i niesamowicie zaśpiewać. Był to 
niepowtarzalny wieczór z melodią 
pastorałek i śpiewem kolęd przy-
byłych mieszkańców. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim za udział  
i zapraszamy za rok!

A. Kędziora
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Na zakończenie konkursu Pani Wójt pogratulowała i wręczyła upomi-
nek dla Zuzanny Łach za zajęcie III miejsca w Świętokrzyskim Konkursie Poezji  
w Języku Angielskim, 
która recytowała 
utwór  J.R.R Tolkiena 
- Far Over The Misty 
Mountains. 

Serdecznie gra-
tulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu 
i zapraszamy za rok. 

M. Łebek

Jasełka przyciągnęły sporą publiczność, byli 
obecni zarówno goście zaproszeni jak i rodzice, 
dziadkowie.  

Na zakończenie każdej akademii nie zabra-
kło też ciepłych słów ze strony Pani Wójt Gminy 
Łagów Małgorzaty Orłowskiej-Masternak, która 
złożyła wszystkim obecnym serdeczne i gorące 

życzenia świąteczne oraz podarowała słodkości 
dla uczniów.   

Dekoracje i śpiew kolęd wprowadziły wszyst-
kich w ciepły i świąteczny nastrój.

A. Kędziora

Jasełka i wigilia w szkołach na terenie gminy 
Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia we wszystkich szkołach na terenie gminy Łagów panował bardzo świąteczny nastrój bowiem 
odbyły się spotkania wigilijne, na których uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w pięknej scenografii nawiązującej do Betle-
jem, przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Była Maryja, Trzej Królowie, pasterze, aniołki i podstępne diabełki, które jak zawsze wprowadzały 
lekki niepokój, ale też spore zainteresowanie wśród najmłodszych uczniów

 Jury w składzie Pani Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska Masternak, 
Pan Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie Wiesław Nawrocki, Pani Dy-
rektor Ewa Mikulko oraz Pani Roksana Ponikowska - nauczyciel języka angiel-
skiego przyznali I miejsce uczennicy naszego gimnazjum - Kindze Grzesik, która 
wykonała utwór Ellie Goulding-”Your Song”. II miejsce wyśpiewała sobie uczen-
nica z Rakowa -Justyna Kania z utworem ”Oh darling”- The Beatles, III miejsce 
zajęła Oliwia Ozga z Rudek – “This is the life”- Amy MacDonald. Wyróżnienia 
- Dominika Jabczyk z Nowej Słupi oraz Roksana Miechowicz z Łagowa.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy atrakcyjne 
nagrody rzeczowe ufundowane przez Panią Wójt Gminy Łagów Małgorzatę 
Orłowską-Masternak. 

Let’s sing
10 stycznia 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Łagowie odbył się konkurs piosenki anglojęzycznej pt. “Let’s Sing “. Celami konkursu była  
prezentacja  umiejętności wokalnych jak i językowych uczniów oraz propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki w języku angielskim.  
W konkursie udział  wzięli zarówno nasi uczniowie jak i z gimnazjum w Nowej Słupi, Rudek oraz Rakowa. Wykonywane utwory były bardzo 
zróżnicowane i prezentowały wysoki poziom języka angielskiego wśród uczestników konkursu.
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Wyjazd edukacyjny młodzieży gimna-
zjalnej rozpoczął się wizytą w Sali Tradycji  
1. Bazy Lotnictwa Transportowego. W imie-
niu Dowódcy Sił Powietrznych o lotnictwie 
opowiedział młodzieży Dowódca Centrum 
Operacji Powietrznych - generał dywizji pilot 
Jan Śliwka. 

Punktem kulminacyjnym wizyty była wystawa 
statków powietrznych oraz uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego.

Młodzież miała okazję obejrzeć śmigłowce, 
broń strzelecką, spadochrony i sprzęt ratowniczy. 

Wizyta zakończyła się wręczeniem przez Do-
wódcę płk. pilota Sławomira Mąkosa certyfika-
tów i drobnych upominków, na pamiątkę wizyty  
w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego.

Gimnazjaliści w podziękowaniu za pełen 
atrakcji pobyt wręczyli Dowódcy osobiście wyko-
nany upominek.

Następnym punktem było zwiedzanie miej-
sca obrad polskich parlamentarzystów. Po Sejmie 

Z wizytą w Warszawie

W listopadzie 2013 r. młodzież z Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie zwiedziła I Bazę Lotni-
ctwa Transportowego i Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. 

uczestników wyjazdu oprowadzał poseł Jarosław 
Górczyński.

Zwiedzanie rozpoczęło się od sali Wszech-
nicy Sejmowej, gdzie poseł przybliżył jej historię  
i współczesność polskiego parlamentaryzmu,  
a następnie oprowadził grupę po wybranych bu-
dynkach sejmowych. 

Młodzież z Łagowa zobaczyła m.in.  galerię Sali 
Posiedzeń Sejmu, hol główny, na którym znajduje 
się makieta kompleksu budynków sejmowych. 

Młodzież miała okazję posiedzieć w ławach 
poselskich i poczuć się jak prawdziwy Marszałek 
Sejmu z laską marszałkowska w ręku. 

Zwiedzając gmach Sejmu udało się spotkać 
wielu znanych polityków. Jedną z takich osób był 
poseł Marek Sawicki. Sejmowy gmach większość 
widziało tylko na ekranach telewizyjnych, nato-
miast teraz będąc w samym środku, można było 
porównać swoje wyobrażenia i wczuć się w jego 
atmosferę. 

Wizyta w Sejmie i w I Bazie Lotnictwa Woj-

skowego zrobiła na młodzieży bardzo pozytywne 
wrażenie, a spotkanie z posłem i polskimi pilota-
mi było bardzo ciekawe. 

Składamy serdeczne podziękowania Posłowi 
Jarosławowi Górczyńskiemu i Dowódcy Wojsko-
wego Portu Lotniczego Sławomirowi Mąkosa  za 
czas, który dla nas poświęcił i za skrupulatne 
oprowadzenie nas po gmachu sejmu i porcie 
lotniczym.

A. Kędziora
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„Nowe umiejętności – większe możliwości” 
To tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Czyżów, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy  
i umiejętności oraz organizacja czasu wolnego dla uczniów szkół podsta-
wowych w Czyżowie i Rudzie.

W gm. Łagów są dwie szkoły podstawowe prowadzone przez Stowa-
rzyszenia tj. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Czyżów oraz Stowarzy-
szenie na rzecz Ekorozwoju Sołectw: Melonek – Ruda, Gęsice, Duraczów 
i Zbelutka Nowa. Do SP w Czyżowie do kl. 1-3 uczęszcza 10 uczniów, 
do SP w Rudzie do klas 1-6 uczęszcza 19 uczniów. Jednym z problemów 
z jakimi borykają się szkoły jest brak środków finansowych na zorgani-
zowanie 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 49 000,00 zł na realizacje 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Projekt przewiduje realizacje dodatkowych zajęć z j. angielskiego,  
j. polskiego, matematyki oraz zajęć taneczno teatralnych, których efektem 
końcowym będzie przedstawienie związane z „zieloną gospodarką”.

W ramach projektu zostaną m.in. zakupione pomoce dydaktycz-
ne, materiały biurowe, oraz nagrody w konkursach przedmiotowych. 
Dodatkowo dzieci skorzystają z dwóch wyjazdów edukacyjnych do kina  
i teatru.

Dzięki realizacji projektu uczniowie szkół w Czyżowie i Rudzie będą 
mogły ciekawie spędzić czas wolny, wyrównać swoje braki edukacyjne  
a także pogłębić swoje pasje i zainteresowania.

Małgorzata Borek  
Luiza Szyndlarewicz 

W gminie Łagów nie ma przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest 
gmina. Istnieją inne formy wychowania przedszkolnego – punkty przedszkolne 
prowadzone przez stowarzyszenia i osobę prywatną. Gmina Łagów podjęła 
działania w celu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez informowanie 
rodziców jak ważna jest inwestycja we wczesną edukację przedszkolną dziecka.

Jednym z problemów z jakimi borykają się szkoły, w których znajdują się 
oddziały przedszkolne jest brak dostatecznego doposażenia, które podniosłoby 
jakość pracy w 4,5 oddziałach prowadzonych w tych szkołach, w celu dostoso-
wania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

Działania podjęte w ramach projektu umożliwiają podniesienie standar-
du pracy tych oddziałów, co przyczyni się do zmniejszenia nierówności w upo-
wszechniania edukacji przedszkolnej w regionie. 

W ramach projektu zostanie zakupione doposażenie istniejących już pal-
ców zabaw oraz wykonana bezpieczna nawierzchnia na jednym z placów zabaw  
o pow. 200 m²

Dodatkowo niezbędne jest przeprowadzenie działań umożliwiających dosto-
sowanie wyodrębnionej przestrzeni przedszkolnej do potrzeb dzieci młodszych. 
W ramach projektu istniejące toalety zostaną zmodernizowane i dostosowane do 

możliwości dzieci młodszych oraz do potrzeb personelu. Ponadto zostanie zaku-
pione wyposażenie, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne,  które zapewnia 
lepsze warunki rozwoju dzieci. 

Wartość dofinansowania, o które ubiega się gmina na doposażenie oddzia-
łów przedszkolnych „0” w Piotrowie, Zbelutce, Łagowie i Filii w Lechówku to 
kwota ponad 392 000,00 zł. 

Ponadto w ramach tego samego działania  9.1.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług dedykacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów wspólnie  
z pracownikami Urzędu Gminy w Łagowie złożyło wniosek o doposażenie od-
działu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Czyżowie. Kwota wsparcia,  
o które ubiega się Stowarzyszenie to ponad 87 000,00 zł. 

Dzięki realizacji projektu wzrośnie standard pracy oddziałów przedszkolnych 
a zakupione wyposażenie, materiały i pomoce dydaktyczne wpłyną na lepszy 
rozwój uczniów. 

Małgorzata Borek  
Luiza Szyndlarewicz 

„Doposażenie oddziałów przedszkolnych „0” w SP w Piotrowie,  
SP w Zbelutce; SP w Łagowie i Filii w Lechówku oraz SP w Czyżowie”
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Projekt realizowany na podstawie umowy  
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie 
informuje, iż – w związku z realizowanym projektem 
systemowym, w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego pn.: „Integracja społeczna poprzez 
twórczość ludową” – w dn. 30 listopada 2013 r. za-
kończona została realizacja kursu prawa jazdy kat. B, 
w którym uczestniczyło  5 osób - Beneficjentek pro-
jektu. 

Zakończono realizację kursów prawa jazdy kat. B ramach  projektu 
systemowego pn. „Integracja społeczna poprzez twórczość ludową”

Projekt realizowany na podstawie umowy  
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie informuje, iż – w związku z realizo-
wanym projektem systemowym, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priory-
tet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
pn.: „Integracja społeczna poprzez twórczość ludową” – w dn. 30 października 2013 r.  
rozpoczęta została realizacja kursów zawodowych przez 12 uczestniczek projektu. 
5 osób – uczestniczek projektu uczęszcza na kurs „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” 
- 120 h/osoba, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. 
Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności dot. sprzedaży oraz obsługi kas fiskalnych, 
a także nabycie nowych kwalifikacji zawodowych  przez 5 uczestniczek kursu.  

Rozpoczęto kursy zawodowe w ramach  projektu systemowego  
pn. „Integracja społeczna poprzez twórczość ludową”

Podczas kursu uczestniczki nabywały umiejętności pro-
wadzenia samochodu, celem uzyskania dokumentu prawa 
jazdy, którego posiadanie ułatwi komunikację, a tym samym 
możliwość dotarcia do potencjalnego pracodawcy. 

W ramach kursu każda uczestniczka otrzymała ma-
teriały szkoleniowe, ubezpieczenie od NNW, transport do 
i z miejsca szkolenia, oraz specjalistyczne badania lekar-
skie niezbędne do odbycia kursu. 

4 osoby – uczestniczki projektu uczęszczają na kurs „Kucharz z organizacją przyjęć 
okolicznościowych i obsługą kas fiskalnych”– 120 h/osoba, w tym zajęcia teoretyczne 
i praktyczne. 
Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności dot. kucharstwa, organizacji imprez oko-
licznościowych oraz obsługi kas fiskalnych, a także nabycie nowych kwalifikacji zawodo-
wych  przez 4 uczestniczki kursu. 
2 osoby – uczestniczki projektu uczęszczają na kurs „Opiekun osób starszych, niepełno-
sprawnych i dzieci”– 100 h/osoba, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. 
Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności dot. sprawowania opieki nad osobami 
starszymi, niepełnosprawnymi i dziećmi oraz podniesienie lub zdobycie nowych kwalifi-
kacji przez 2 uczestniczki kursu. 
1 osoba – uczestniczka projektu uczęszcza na kurs „obsługa komputera” dla – 60 h,  
w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne
Celem kursu jest zwiększenie dotychczasowych umiejętności obsługi komputera. 
W ramach szkoleń każda uczestniczka ma zapewnione materiały szkoleniowe, ubezpie-
czenie od NNW, transport do i z miejsca szkolenia, ciepły posiłek w każdym dniu szkolenia 
trwającym co najmniej 6 godzin, ubranie do zajęć praktycznych oraz specjalistyczne bada-
nia, jeżeli specyfika kursu tego wymaga. 
Wszelkie informacje dotyczące kursów oraz projektu można uzyskać w Biurze Projektu 
- w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagowie, ul. Rynek 62, w godzinach pracy 
ośrodka.
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Projekt realizowany na podstawie umowy  
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakończono realizację projektu systemowego  
pn.: „Integracja społeczna poprzez twórczość ludową” 

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna 
oraz zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym, z ternu gminy Łagów. 

Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu skorzy-
stało łącznie 75 osób. W 2013 r. bezpośrednimi odbiorca-
mi projektu było 12 osób, w tym 12 kobiet posiadających  
status osoby bezrobotnej. 

Beneficjentki projektu uczestniczyły w indywidu-
alnych spotkaniach z doradcą zawodowym, z którym 
ustalały Indywidualny Plan Działania. Ponadto każda 
uczestniczka miała możliwość indywidualnych spotkań  
z psychologiem, celem określenia swoich mocnych i słabych 
stron, możliwości oraz predyspozycji zawodowych, uświa-
domienia sobie własnej wartości i in. Podczas „Treningu 
kompetencji społecznych” poruszona została tematyka za-
kładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
oraz warsztaty przedsiębiorczości pn.: „Jak zarabiać na 
twórczości ludowej w Górach Świętokrzyskich?”.

W ramach projektu 5 pań ukończyło kurs zawodo-
wy o tematyce „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”, 
4 panie ukończyły szkolenie pn.: „Kucharz z obsługą kas 
fiskalnych oraz organizacją przyjęć okolicznościowych”,  
2 panie ukończyły kurs „Opiekun osób starszych, niepeł-
nosprawnych i dzieci” oraz jedna pani ukończyła kurs 
„Obsługa komputera”. 

Ponadto 5 uczestniczek projektu odbyło kurs pra-
wa jazdy kat B oraz przystąpiło do egzaminu w WORD  
w Kielcach. 

3 osoby w wieku młodym tj. 15 – 30 lat odbyły mie-
sięczną praktykę zawodową, zgodnie z kierunkiem kursu, 
jaki ukończyły. 

Wszystkie uczestniczki wzięły udział w „Warsztatach 
wizażu, autoprezentacji oraz kreowania własnego wize-
runku w miejscu pracy na spotkanie rekrutacyjne, połączo-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie informuje, iż  z dniem 31.12.2012 r. zakończona została realizacja projektu systemowego pn.: 
„Integracja społeczna poprzez twórczość ludową”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie jest realizatorem w/w projektu od 2008 r. 
Projekt jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, oraz współfinansowany z Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

ne z usługą fryzjerską i kosmetyczną”, 
podczas którego poznawały zasady 
właściwego kreowania własnego wi-
zerunku, stylizacji ubioru i makijażu.  
W ramach warsztatów każda uczest-
niczka miała możliwość zakupu stroju 
na rozmowę kwalifikacyjną. Panie 
otrzymały również zestaw kosmety-
ków i praktyczne porady stylistów nt. 
stosowania makijażu na rozmowę  
z potencjalnym pracodawcą. 

Zakończeniem działań projek-
towych było spotkanie wigilijne wraz  
z konferencją podsumowującą projekt, 
podczas którego omówiono działania podejmowane w ra-
mach projektu oraz ich efekty. 

W spotkaniu, oprócz Beneficjentów Ostatecznych, 
uczestniczyli: Pani Małgorzata Orłowska – Masternak 
– Wójt Gminy Łagów, Pan Ryszard Mazur – Zastępca Wój-
ta Gminy Łagów, Pani Anna Górak – Główny specjalista/ 
Doradca specjalistyczny ROPS w Kielcach oraz pracownicy 
GOPS w Łagowie. 

Podczas spotkania podsumowującego projekt każda 
uczestniczka projektu w 2013 r. otrzymała paczkę świą-
teczną / żywnościową.

Na czas uczestnictwa w projekcie każda z pań otrzy-
mała wsparcie finansowe. 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. 
Projekt „Integracja społeczna poprzez twórczość 

ludową” obejmował działania ponadprogramowe, 
nie występujące w ofercie OPS. Realizowanie tak 
kompleksowego wsparcia nie byłoby możliwe bez 
wsparcia z EFS.

M. Kupka
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Odbiór drogi w Piotrowie
W dniu 15.11.2013r. oddano do użytku wyremontowany odcinek dróg: Piotrów Gułaczów-Piotrów Podłazy (nr338018T) oraz Piotrów – Piórków 
(338013T) dofinansowanych z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. W ramach w/w inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfal-
tową o łącznej długości 2 808 m.

Łączny koszt zadania: 891 480,59 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 
w wysokości 559 647,00 zł, wkład własny gminy 331 533,59 zł.

W odbiorze uczestniczyli: Pani Małgorzata Orłowska-Masternak - Wójt 
Gminy Łagów, Pan Ryszard Mazur - Zastępca Wójta Gminy Łagów, Pan 

Zbigniew Meducki – Przewodniczący Rady Gminy Łagów, Pan Józef Wójcik 
– Radny Gminy Łagów, Pan Tadeusz Kotwa – Radny Gminy Łagów, Wyko-
nawca, Inspektor Nadzoru, Mieszkańcy oraz pracownicy Urzędu Gminy. 

Ponadto w Łagowie przy ulicy Bardzkiej wybudowano chodnik z kostki 
brukowej o długości 750 metrów oraz wykonano zjazdy na posesje i krawęż-
niki. Wartość tego przedsięwzięcia to koszt 198 tys. zł. 

Ostatnią realizowaną inwestycją był remont drogi Sadków – Szumsko 
– Lipiny o długości 1030 metrów. Wartość tego zadania to ponad 471 tys. zł,  
z czego 372 tys. 452 zł samorząd powiatu kieleckiego uzyskał z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji. Pozostałe blisko sto tysięcy przekazały Powiat kie-
lecki i Gmina Łagów.  

Gmina Łagów dofinansowała w/w przedsięwzięcia w 50% wartości za-
dania. 

W odbiorze dróg powiatowych i symbolicznym przecięciu wstęgi uczest-
niczyła Małgorzata Orłowska-Masternak Wójt Gminy Łagów, członkowie 
Zarządu Powiatu w Kielcach - Michał Godowski i Bogdan Gierada. Obecna 
była również radna powiatowa Małgorzata Sitarz oraz dyrektor Powiatowe-
go Zarządu Dróg - Zbigniew Wróbel.

Na zakończenie Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Master-
nak skierowała ciepłe słowa pod adresem samorządu powiatu kieleckiego 

W gminie Łagów oddano do użytku 
trzy odcinki dróg powiatowych i chodnik
W miesiącu grudniu 2013 r. odbyło się oficjalne oddanie do użytku trzech odcinków dróg powiatowych. Pierwszą oddaną inwestycją była droga 
powiatowa Łagów – Nowy Staw - Duraczów – Melonek w miejscowości Nowy Staw na odcinku 380 metrów. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 
77 tys. zł. W ramach prac położono nową nawierzchnię, wybudowano przepusty pod wjazdami oraz przeprowadzono renowację rowów. Kolejną 
był remont odcinka drogi Orłowiny – Sędek przez wieś Sędek o długości 210 metrów. Całkowity koszt budowy drogi wyniósł ok. 63 tys. zł. 

- wyrażając zadowolenie z inwestycji i bardzo dobrej współpracy z Zarządem 
Powiatu w Kielcach. Cieszymy się bardzo, że możemy wspomóc finansowo 
powiat, gdyż wszystkie drogi będą służyły naszym mieszkańcom.

Referat inwestycji i zamówień publicznych
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Całkowita wartość zadania to 423 662,98 złotych brutto, dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 80%, pozostała kwota to wkład 
własny gminy. 

W odbiorze uczestniczyli: Pani Małgorzata Orłowska- Masternak- Wójt 
Gminy Łagów, Pan Ryszard Mazur- Zastępca Wójta Gminy Łagów, Pan Zdzi-
sław Zwoliński – Radny Gminy Łagów, Wykonawca, Inspektor Nadzoru, Soł-
tys oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Referat inwestycji i zamówień publicznych

Rynek w Łagowie po rewitalizacji
W dniu 08.11.2013r. dokonano odbioru zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku w Łagowie” dofinansowanego w ramach działania 413 „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.  
W ramach w/w inwestycji zagospodarowano centrum miejscowości Łagów poprzez wykonanie miejsca rekreacyjnego obejmującego małą archi-
tekturę oraz aranżację zieleni, oświetlenie terenu oraz przyłącze wodno kanalizacyjne.

 Całkowity koszt zadania: 65 613,67 zł, 
dofinansowany ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wy-
sokości 20 000 zł,  pozostała część ze środ-
ków własnych gminy. Jest to kolejny odcinek 
drogi w sołectwie usprawniający komunikację  
i łączność z drogami gminnymi i powiatowy-
mi, a także wpływający na poprawę bezpie-
czeństwa.  

Gmina Łagów oddała do użytku cztery wyre-
montowane odcinki dróg wewnętrznych o łącznej 
długości  2 350 mb o nawierzchni tłuczniowej. 

Koszt zadnia został pokryty, ze środków 
własnych gminy. Są to kolejne odcinki dróg 
wyremontowanych w Sołectwie Piotrów, które 
usprawnią komunikację i łączność z drogami 
gminnymi i powiatowymi, a także wpływają-
ce na poprawę bezpieczeństwa.  

Drogi tłuczniowe
Gmina Łagów wyremontowała drogę dojazdową w m. Płucki – Obręb nr 11 działka  
o nr ewid. 15, (od drogi gminnej nr 338015T Łagów Małacentów do drogi powiatowej 
nr 0340T Lechówek – Płucki Łagów). Odcinek o długości 550 mb został wykonany w na-
wierzchni tłuczniowej, o szerokości 3.5 m.

1. Droga dojazdowa w m. Piotrów – Obręb nr 10, 
działka o nr ewid.124/2, (od drogi powiatowej  
nr 0343T Piotrów – Gułaczów w kierunku lasu)
- długość odcinka 300 m  
- szerokość drogi 4.0 m 
2. Droga dojazdowa w m. Piotrów – Obręb nr 10, 
działka o nr ewid. 1217/2, (od drogi powiatowej  
nr 0343T Piotrów – Gułaczów w kierunku Łagowa) 
- długość drogi 1 600 m 
- szerokość drogi 4.0 m 
3. Droga dojazdowa w m. Piotrów – Obręb nr 10, działka 
o nr ewid. 728, (od drogi gminnej nr 338018 Piotrów 
Gułaczów – Piotrów Podłazy w prawą stronę do lasu).
- długość odcinka 350 m 
- szerokość drogi 4.0 m
4. Droga dojazdowa w m. Piotrów – Obręb  
nr 10, działka o nr ewid. 425, (od drogi gminnej 

nr 338018 Piotrów Gułaczów – Piotrów Pod-
łazy na wprost w stronę lasu).
- długość odcinka 100 m 
- szerokość drogi 3.0 m 

Referat Gospodarki Komunalnej
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Na realizację zadania uzyskano dotację ze 
środków WFOŚ i GW w Kielcach. 

W ramach zadania przeprowadzono na terenie 
całej gminy szereg działań edukacyjnych. Celem 
tych działań było podniesienie  świadomości eko-
logicznej wśród dorosłej części mieszkańców gminy 
Łagów oraz dzieci i młodzieży szkolnej w zakre-
sie prawidłowego gospodarowania wytwarzanymi  
w gospodarstwach domowych odpadami poprzez  
przeprowadzenie akcji informacyjnych  i konkur-
sów  mających na celu  poprawę stanu środowi-
ska  naturalnego, rozwijanie prawidłowej postawy 
poszanowania środowiska oraz rozwijanie zainte-
resowań związanych z problematyką ochrony śro-
dowiska.  Zorganizowano spotkania informacyjne 
dla dorosłej części mieszkańców w 19 sołectwach 
oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Dodatkowo na po-
trzeby zadania opracowano materiał informacyjny 

Podsumowanie projektu „Edukacja ekologiczna mieszkańców 
gminy Łagów w zakresie gospodarowania odpadami  
ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów”

W roku 2013  Gmina Łagów  zrealizowała  zadanie z zakresu edukacji ekologicznej  pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Łagów  
w zakresie gospodarowania odpadami ze szczególnym uwzględnieniem  segregacji  odpadów  na rok 2013.” 

związany z tematem zadania, który przekazano 
mieszkańcom gminy. 

Na potrzeby zadania sfinansowano kompostow-
niki na odpady organiczne, które umieszczono na te-
renie placówek oświatowych gminy Łagów. Zakupiono 
również zgniatarki do butelek typu PET i umieszczono 
w budynkach użyteczności publicznej tj. UG w Łago-
wie, Ośrodek Zdrowia, Gminna Biblioteka Publiczna, 
Świetlica Środowiskowa, Remizy Strażackie.

Podczas spotkań informacyjnych, przepro-
wadzonych w szkołach uczniowie oprócz udziału  
w prelekcjach  samodzielnie uczyli się odzyskiwać 
surowce poprzez czerpanie papieru.

Kolejnym etapem  zadania były konkursy pla-
styczne da dzieci i młodzieży szkolnej z podziałem 
na grupy wiekowe:
- klasa „0”  – konkurs plastyczny z nagrodami 

na temat: „Eko-ludki”
- klasa  „1-3” – konkurs plastyczny na temat: 

„Chrońmy świat przed odpadami”,
- klasa „4-6” – konkurs plastyczny na temat: 

„Wspólnie dbamy o środowisko”,
- klasa „1-3” gimnazjum – konkurs na temat: 

„Eko-planeta”.
W konkursach wzięło udział 258 uczniów. 

Komisja konkursowa wyłoniła 30 laureatów kon-
kursów plastycznych, których zdjęcia zamieszczono 
w Kalendarzu na rok 2014.

Laureatom konkursów wręczono nagrody rze-
czowe w postaci wydawnictw książkowych, sprzętu 
sportowego –turystycznego oraz  sprzętu elektro-
nicznego. Ponadto dla wszystkich szkół zaangażo-
wanych w akcję edukacyjną przygotowano zestawy 

nagród w postaci sprzętu sportowo-turystycznego.  
Pozostałym uczestnikom konkursów ekologicz-

nych za udział wręczono pamiątkowe dyplomy oraz 
drobny upominek.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w grud-
niu 2013 r. w Zespole Szkół w Łagowie.

D. Olejarska, K. Zieja
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Ten wyjątkowy dzień był okazją do podziękowania 
wszystkim pedagogom za trud i zaangażowanie w na-

Podziękowania dla nauczycieli!
W dniu 11 października 2013r. w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi z gminy Łagów 
świętowali Dzień Edukacji Narodowej. 

uczanie i wychowywanie młodych pokoleń. 
Wójt Gminy Łagów złożyła wszystkim obecnym naj-

serdeczniejsze życzenia: satysfakcji z pracy, pomyślności 
w życiu zawodowym i osobistym, zdrowia, zadowolenia 
i optymizmu. 

Dzień Edukacji Narodowej to także okazja do wrę-
czenia najbardziej zasłużonym pracownikom oświaty 
nagród Wójta Gminy. Pani Małgorzata Orłowska-
Masternak Wójt Gminy Łagów podczas uroczystości 
wręczyła nagrody za wybitne osiągnięcia w zakresie 
pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej, wo-
lontariackiej podejmowanej na rzecz uczniów, szkoły  
i środowiska oraz podziękowała za szczególne zaan-
gażowanie nauczycieli w promocję gminy. Wśród osób 
nagrodzonych znaleźli się: Wiesław Nawrocki - Dyrek-
tor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, Ewa Mikulko, 
Zbigniew Wiącek - z-cy Dyrektora Gminnego Zespołu 
Szkół w Łagowie, Małgorzata Bęben - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Piotrowie; Elżbieta Ginał - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Zbelutce, Jolanta Świt, Jacek 

Wójcik, Elwira Wrona, Jan Bąk, Robert Zieliński, Ag-
nieszka Świtek, Małgorzata Walkowicz, Monika Durlej, 
Marzena Dzioba, Urszula Strzelecka, Małgorzata Woź-
niak-Gulińska, Justyna Duda -  nauczyciele Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie; Justyna Gach, Halina Łucka, 
Stanisława Grad- nauczyciele Szkoły Podstawowej  
w Zbelutce; Sylwia Bac - nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej w Piotrowie. 

Serdecznie wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym 
gratulujemy!

A. Kędziora

Uroczystości rozpoczęły się okolicznościowym progra-
mem tematycznie związanym z historią odzyskania przez 
Polskę niepodległości, starannie przygotowanym pod kie-
runkiem nauczycieli przez młodzież z Gminnego Zespołu 
Szkół w Łagowie. Złożyły się na nie utwory poetyckie, opisy 
wydarzeń z dziejów Polski oraz znane pieśni historyczne. 
Po występie została odprawiona msza św. sprawowana 
przez Ks. Jerzego Beksińskiego. W wygłoszonej homilii 
ks. Proboszcz nawiązał do wartości patriotyzmu, wiary  
w Boga i walki o niepodległą Ojczyznę. Uroczystość mszy 
św. uświetniły poczty sztandarowe: Gminnego Koła Kom-
batantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w Łagowie, 
poczty jednostek ochotniczych straży pożarnych z Łagowa, 
Piotrowa, Sadkowa i Sędka, Gminnego Koła Pszczelarzy  
z Łagowa, poczty Szkoły Podstawowej z Piotrowa i Łago-
wa oraz Koło Łowieckie Nr 17 Knieje. Swoją obecnością  
95 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
zaszczycili także przedstawiciele władz gminnych na 
czele z Panią Wójt Gminy Łagów Małgorzatą Orłowską-
Masternak, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
członkinie lokalnych kół gospodyń wiejskich oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy gminy.

Po uroczystej mszy św. głos zabrała Pani Wicemini-
ster Obrony Narodowej, która podziękowała Pani Wójt za 
zorganizowanie obchodów upamiętniających odzyskanie 
przez Polskę niepodległości oraz Księdzu Proboszczowi za 

Gminne Obchody Święta Niepodległości
Tegoroczne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w gminie Łagów miały bar-
dzo podniosły charakter. Zostały uświetnione 
udziałem wiceminister Obrony Narodowej 
Beaty Oczkowicz. 

wygłoszone Słowo Boże. W swoim przemówieniu podkreśli-
ła wagę Narodowego Święta Niepodległości przypominając, 
że dla każdego Polaka to dzień szczególny, który skłania 
do wspominania wydarzeń historii i dbania o nią w sposób 
szczególny aby nie zatraciła swojej cennej wartości. 

Po zakończeniu mszy św. uczestnicy obchodów udali 
się do Orłowin - miejsca upamiętniającego niepodległość. 
W otoczeniu licznych pocztów sztandarowych Pani Wicemi-
nister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz i delegacja na 
czele z Panią Wójt Małgorzatą Orłowską-Masternak złożyli 

kwiaty pod krzyżem w Orłowinach dając tym samym wyraz 
uczuciom patriotycznym i okazując cześć poległym.

Uroczystości patriotyczne zakończyły się odśpie-
waniem przez wszystkich zgromadzonych pod krzyżem  
w Orłowinach kilku pieśni patriotycznych. 

Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za wspól-
ne uczczenie tego jakże ważnego dla każdego Polaka 
święta narodowego.

A. Kędziora
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O barbórkowy klimat przed uroczystą mszą 
św. zadbała młodzież z Gminnego Zespołu Szkół 
w Łagowie  , która w czapach górniczych przedsta-
wiła krótki montaż słowno-muzyczny nawiązujący 
do ciężkiej pracy górników, w tle przedstawiając 
prezentację multimedialną ukazującą historię 
górnictwa. Na zakończenie akademii uczniowie 
złożyli Górniczej Braci życzenia bezpiecznej i spo-
kojnej pracy.

Po mszy św. rozpoczęła się dalsza część peł-
na również życzeń, śpiewu i wspaniałej zabawy. 
Pani Wójt Gminy Łagów na ręce przedstawicieli 
kopalń, tj. Kariny Pietrzak – Warda, Stanisława 
Dziubli oraz pracowników z kopalni KKSM Kielce 
złożyła serdeczne życzenia wszelkiej pomyślno-
ści oraz  wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej 
pracy, dobrego zdrowia oraz spełnienia wszyst-
kich marzeń oraz tego aby Święta Barbara nie-
ustannie otaczała górników i ich Rodziny opieką, 

zapewniając poczu-
cie bezpieczeństwa  
i pewności dnia ju-
trzejszego. Podarowa-
ła także przepiękne 
prace malarskie wy-
konane przez uczniów 
z Gminnego Zespołu 
Szkół w Łagowie. 

Dla naszych gór-
ników zaśpiewały 
Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Sęd-
ka, Piotrowa, Płucek  
i Sadkowa. 

Święto barbórkowe swoją obecnością za-
szczycili także przedstawicie powiatu kiele-
ckiego, samorządu gminy Łagów oraz sołtysi, 
dyrektorzy szkół.   

Był to bardzo ważny dzień dla gminy Łagów 
oraz wszystkich jej mieszkańców, przede wszystkim 
ze względu na kultywowanie górniczej tradycji,  
a także kopalnie, z którymi zawodowo związana 
jest większość rodzin z terenu gminy. 

A. Kędziora

„Niech Święta Barbara ma Was 
zawsze w swojej opiece…..”

Główne, tradycyjne uroczystości barbórkowe odbyły się 01.12.2013 r. w Łagowie w Kościele  pw. Św. Michała Archanioła oraz w Remizie OSP  
w Łagowie – tam swoje wspólne święto obchodzili górnicy z gminy Łagów. 
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Obchody jubileuszowe par małżeńskich, które 
przeżyły ze sobą 50 lat rozpoczęły się uroczystą 
mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Michała 
Archanioła w Łagowie. Podczas mszy, padło wiele 
życzeń i gratulacji dla szacownych jubilatów, za 
długoletnie pożycie małżeńskie. Księża podkreślali 
znaczenie trwałości rodziny i związku małżeńskie-
go we współczesnym świecie. 

Po mszy św. w Remizie OSP w Łagowie odbyła 
się dalsza część uroczystości, którą otworzyła Wójt 
Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-Masternak. 
Pani Wójt powitała Jubilatów, ich rodziny i przyja-
ciół oraz zaproszonych gości. Zwracając się do Sza-
nownych Jubilatów powiedziała – „Minęło ponad 
50 lat od chwili, kiedy połączył Was los, kiedy wie-
dzeni uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście 
sobie słowo „Tak”’ i włożyliście obrączki. Mimo róż-
nych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie 
dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że 
darzyliście się wzajemnym uczuciem i poszanowa-
niem. Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla 

Złote Gody w gminie Łagów

Świętowali 50 LAT RAZEM

W niedzielę 26 stycznia 2014 r.  w niezwykle uroczystej oprawie 9 par małżeńskich z gminy Łagów  świętowało Jubileusz 50- lecia pożycia 
małżeńskiego. W tym wyjątkowym wydarzeniu, Małżonkom towarzyszyła najbliższa rodzina i przyjaciele. Na spotkaniu obecni byli również 
przedstawiciele samorządów województwa, powiatu i gminy. 

tych, którzy zawarli teraz lub mają zamiar zawrzeć 
związek małżeński (...)Z tej tak miłej okazji Jubi-
leuszu Waszego pożycia małżeńskiego, w imieniu 
własnym oraz obecnych przedstawicieli samorzą-
du gminy Łagów , składam Wam drodzy Jubilaci 
najserdeczniejsze gratulacje  przeżycia tak pięknej  
i długiej wspólnej drogi życia. Serdecznie dzięku-
ję za wkład pracy, za dobre wychowanie Waszych 
dzieci, za przykład życia i cierpienia, za nieprzespa-
ne noce i każdy siwy włos na Waszej skroni. Życzę 
Wam Drodzy Państwo długich i pogodnych lat życia 
w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegas-
nącej miłości najbliższych, zrealizowania wszystkich 
zamierzeń i planów, życia w szczęściu, miłości  
i wszechobecnym dostatku”.

Następnie Wójt Gminy Łagów oraz Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego w Łagowie dokonali 
wręczenia odznaczeń - pamiątkowych medali Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego, kwiatów oraz podarunków. 

Podniosłą chwilę obecni uczcili symboliczną 
lampką szampana i odśpiewaniem sto lat dla 
Jubilatów 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego medale Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali:

Bęben Stanisław i Maria z Płucek
Dziarmaga Tadeusz i Mariana ze Złotej Wody
Gałka Stanisław i Maria ze Złotej Wody
Grzesik Jan i Stanisława z Nowego Stawu
Kozłowski Czesław i Leokadia z Gęsic
Piątek Henryk i Marianna z Nowej Zbelutki
Sławski Edward i Zofia z Woli Łagowskiej
Wieczorek Stanisław i Maria z Czyżowa
Zięba Eugeniusz i Aniela z Łagowa

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek. Jubilatów i ich gości w ta-
necznych rytmach bawił zespół „THE COVER”. 

A.Kędziora
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Eugeniusz i Aniela Zięba Czesław i Leokadia Kozłowscy

Edward i Zofia SławscyJan i Stanisława Grzesik

Tadeusz i Marianna Dziarmaga Stanisław i Maria Gałka

Henryk i Marianna PiątekStanisław i Maria Bęben

Stanisław i Maria Wieczorek

Złote Gody  
w gminie Łagów

Świętowali
50 LAT RAZEM
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Łączny koszt realizacji pierwszego etapu: 3.119.493,63 zł, dotacja celo-
wa z budżetu państwa w wysokości 50%, pozostała kwota to wkład własny 
gminy. 

W odbiorze uczestniczyli: Pani Małgorzata Orłowska-Masternak - Wójt 
Gminy Łagów, Pan Ryszard Mazur - Zastępca Wójta Gminy Łagów, Pan Ta-

Zakończono I etap budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w msc. Wola Łagowska
W dniu 08.11.2013r. dokonano odbioru pierwszego etapu zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Łagowska, gm. Łagów. 
W ramach rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o długości ponad 8 km; sieć kanalizacji tłocz-
nej o długości prawie 4 km oraz dwie tłocznie ścieków.  

deusz Kotwa – Radny Gminy Łagów, Wykonawca, Inspektor Nadzoru, Sołtys 
oraz pracownicy Urzędu Gminy. 

Mamy nadzieję, że ta inwestycja przyczyni się do poprawy życia i zdrowia 
mieszkańców naszej gminy. 

Referat inwestycji i zamówień publicznych

Termomodernizacja 
Schroniska 
Młodzieżowego  
w Łagowie

W dniu 30.12.2013r. odbył się odbiór końcowy in-
westycji pn.: Termomodernizacja budynku wchodzą-
cego w skład Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie 
(Schronisko Młodzieżowe).

Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie termo-
modernizacji budynku oraz zmianę sposobu użytkowa-
nia części podpiwniczenia Schroniska na pomieszczenia 
kotłowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynku Schroniska  
i Domu Nauczyciela. 
Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- docieplenie ścian;
- instalację nowej kotłowni węglowej, kompleksową 

modernizację instalacji c.o i c.w.u.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 368.638,00 zł. 

Inwestycja w całości pokryta z budżetu gminy.
Referat inwestycji i zamówień publicznych

Gmina Łagów przystąpiła do projektu pn “Partycypacja – dyskutujemy, decy-
dujemy, działamy”, który realizowany jest w ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpra-
cy, Priorytet: “Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego 
uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju”. Liderem 
projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów “Bałt”, a jego 
partnerami Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz CPIE des Pays de I’Oise.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie z mieszkańcami gminy warsztatów 
partycypacyjnych w celu osiągnięcia konstruktywnych informacji na temat: „Zagospo-
darowania czasu wolnego mieszkańców gminy Łagów w nowopowstającej świetlicy 
wiejskiej w Łagowie”. Planowany czas przeprowadzenia warsztatów to przełom marca 
i kwietnia 2014 r. 

Informacja o konsultacjach będzie ogłoszona na stronie internetowej www.lagowgmi-
na.pl oraz na tablicach ogłoszeń UG w Łagowie, w miejscach użyteczności publicznej. 

A. Kedziora, I. Babicz

Projekt „Partycypacja – 
dyskutujemy, decydujemy, działamy”

Już teraz serdecznie zapraszamy do wspólnego dialogu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu 
Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej
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Ranek tego dnia był pochmurny i deszczowy. 
Na pewno Kolegom przygotowującym uroczy-
stość nie było wesoło, ponieważ przygotowywali 
się cały tydzień aby z godnością rozpocząć nowy 
sezon polowań. Zgodnie z harmonogramem  
o godzinie 8.00 sygnałem z trąbki rozpoczęto 
polowanie na bażanty. Łowczy Andrzej Matok 
ustalił, że polują do momentu ustrzelenia 3 ba-
żantów, które zostaną złożone w darze podczas 
Polowej Mszy Świętej zaplanowanej na godzinę 
11.00. Że cel był szczytny w trakcie polowania 
przestało padać a bogate w bażanty łowisko we 
wsi Lechów i Św. Hubert szybko darzyły. Po po-
lowaniu myśliwi, zaproszeni goście, rodziny my-
śliwych przystąpili do Mszy Św. zorganizowanej 
pod lasem we wsi Złota Woda. Od raz nasuwa 
się pytanie. Ileż pracy kosztowało Kolegów przy-
gotowanie tak pięknej wiaty oraz namiotów?  
Z jak wielkim wyczuciem oraz skromnością został 
przygotowany na tą okoliczność ołtarz. Ksiądz 
Witold Koba z Parafii Łagów rozpoczął jak się 
okazało piękną Mszę. Myślę, że 
każdemu myśliwemu i nie tylko 
pozostanie w pamięci specjalnie 
skierowana na tą okoliczność ho-
milia ze Św. Hubertem w tekście, 
piękne cytaty z ,,Pana Tadeusza” 
oraz wiersze. A, że Ksiądz Witold 
potrafi celnie ująć zagadnienie to 
dlatego, że na co dzień również 
pasjonuje się myślistwem. I czy 
nie prawdę mówią cytowane na 
początku słowa piosenki. Przecież 
taka Msza, atmosfera spotkania, 
pozostanie w pamięci Kolegów 
po wsze czasy. Następnie głos 
zabrał Prezes Koła Leszek Kruk, 
dziękując wszystkim za udział  
w Mszy, jednocześnie zaprasza-
jąc na ciąg dalszy uroczystości, 
na biesiadę. W uroczystości 
udział wzięli: Małgorzata Or-
łowska-Masternak Wójt Gminy 
Łagów z mężem, Marek Libera 
sekretarz redakcji ,,Łowca Świę-
tokrzyskiego”, Kilher Zygmunt 
KŁ ,,Przepiórka”, Moćko Karol, 

Spotkanie Hubertowskie w Kole  
Łowieckim Ł nr 17 ,,Knieja” Kielce
10 listopada 2013 r. w Kole Łowieckim 17 ,,Knieja” Kielce zapisał się złotymi zgłoskami. ,,Taki 
dzień się zdarza raz jeden raz i więcej nie, jak zatrzymać czas, jak zatrzymać ten najpiękniejszy  
w życiu dzień ”, to słowa jakże pięknej piosenki, śpiewanej przez uroczą Zdzisławę Sośnicką.  
W tym miejscu można zakończyć komentarz odnośnie Hubertusa zorganizowanego przez Kole-
gów z KŁ 17 Knieja, ponieważ oddają cały klimat tego dnia.

Andrzej Dąbrowski łowczy KŁ nr 14, ,Cietrzew” 
w Kielcach z żoną, Andrzej Armata KŁ 14,,Cie-
trzew”, myśliwi z KŁ nr 17 ,,Knieja”-Leszek Kruk 
prezes z żoną, Andrzej Matok łowczy z żoną, 
Malara Andrzej, Kiwiorski Marek, Dudek Tadeusz  
z żoną, Nikola Paskow, Lisiński Damian, Molasy 
Waldemar, Szczepańczyk Zygmunt, Wojciechow-
ski Jan, Szałas Marian, Mazur Tomasz, Lisiński 
Marek z żoną. Po części oficjalnej rozkoszowa-
liśmy się przepysznymi smakołykami przygoto-
wanymi przez urocze małżonki myśliwych Panie 
Małgosię, Jolę oraz Marka Lisińskiego, który czu-
wał nad pieczenią z dzika i koziołka. Jak to bywa 
na biesiadach przy pysznych nalewkach, humor, 
dowcipy i śpiew zdominowały jej dalszą część. 
,,Taki dzień się zdarza raz, tylko raz i więcej nie, 
mocniej pachnie las, dźwięczniej dzwoni śmiech, 
w takim dniu jak ten”.- tak kończy się piosenka 
Z. Sośnickiej. Czyż nie prawda, że tak było? Naj-
lepiej przemawiają fotografie.

Koło Łowieckie 17 Knieja Kielce

Informacja
Wójt Gminy Łagów informuje, iż każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej po-
winien:
- W terminie od 1 lutego 2014 roku do 28 lutego 2014 roku złożyć od-
powiedni 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 sierpnia 2013 roku do 31 stycznia 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 po-
kój nr 5.
Pieniądze wypłacane będą w terminie do 30 kwietnia 2014 roku prze-
lewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie 
urzędu.  

oGŁoSZEnIE
Urząd Gminy w Łagowie zaprasza do składania wniosków o zakwalifi-
kowanie do udziału w programie - dofinansowanie osobom fizycznym 
realizacji prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpa-
dów azbestowych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodar-
czych na obszarze Gminy Łagów 
Wnioski można składać do 28 lutego 2014r. w Urzędzie Gminy w Ła-
gowie.
Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Łagowie, Referat Inwe-
stycji i Zamówień Publicznych, pokój nr 8, tel. 41/ 30 74 121 (wew. 23)

oPŁaTa Za GoSPoDaroWanIE oDPaDamI 
KomUnaLnYmI
Wójt Gminy Łagów informuje, że wysokość opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi na 2014r. nie ulegała zmianie. Zgodnie  
z uchwałą Nr XXXVII/209/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2012 
roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi wykazaną w deklaracji  wysokość 
opłaty  należy wpłacać bez wezwania do ostatniego dnia każdego mie-
siąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Łagowie. Czyste blankiety 
wpłat dostępne są w Urzędzie Gminy w Łagowie przy ul. Iwańskiej 11, 
pok. nr 1, 6, 11 oraz Banku Spółdzielczym w Łagowie. Z uwagi na fakt, 
że w 2014r. Bank Spółdzielczy pobiera prowizję od przelewu istnieje 
możliwość uiszczania opłaty z góry za więcej niż 1 miesiąc rozliczeniowy. 
Poniżej wzór prawidłowo wypełnionego przelewu opłaty.
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W ramach projektu został wykonany remont części pomieszczeń w bu-
dynku remizy strażackiej, które zostały zaadoptowane na potrzeby świet-
licy wiejskiej. Przeprowadzone prace obejmowały m.in. położnie płytek 
ściennych i podłogowych oraz malowanie ścian. Ponadto w celu przysto-
sowania pomieszczeń świetlicy do użytkowania ich w okresie zimowym, 
konieczne było wykonanie prac związanych z poprawą stanu technicznego 
kotła oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej. Do-
datkowo świetlica została wyposażona w sprzęt audiowizualny.  

Dzięki realizacji projektu na działce przy Gminnym Zespole Szkół  
w Łagowie został wybudowany i wyposażony plac zabaw dla dzieci. 

Projekt realizowany był w ramach działania 413 Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przy-
znania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, na które gmina 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Całkowity koszt 
realizacji zadania wyniósł blisko 200 000,00 zł.   

Referat inwestycji i zamówień publicznych 

Odnowa wsi Łagów poprzez modernizację i wyposażenie 
świetlicy oraz budowę i wyposażenie placu zabaw

W 2013r. zakończyły się prace związane z modernizacją i wyposażeniem świetlicy  znajdującej się w budynku OSP w Łagowie oraz budową 
i wyposażeniem placu zabaw.  

Przebudowa wodociągu  
w Zamkowej Woli zakończona

W 2013 r. zakończyły się prace związane z przebudową wodociągu 
w msc. Zamkowa Wola, koszt prac wyniósł prawie 570 000,00 zł. 

Inwestycja była realizowana w ramach zadania „Uregulowanie 
gospodarki wodno - ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji sani-
tarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w msc. Zamkowa Wola, 
Płucki”, na które gmina otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach.

Zakończona inwestycja jest pierwszym etapem zaplanowanego 
do realizacji zadania. W 2014 r. gmina Łagów zamierza wybudować 
sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Płucki wraz z rurociągiem tłocznym 
oraz modernizacją pompowni ścieków w Łagowie. Na 2015 r. zapla-
nowano ostatni etap zadania jakim jest budowa sieci kanalizacyjnej 
w msc. Zamkowa Wola. 

Przebudowana sieć wodociągowa znacząco wpłynie na poprawę 
zarówno jakości wody, jak i ciągłości dostaw. 

Inwestycja ta jest jedną z wielu planowanych i już realizowanych 
w zakresie uregulowania i poprawy gospodarki wodno – ściekowej  
w gminie Łagów. Dzięki tym inwestycjom bezpieczeństwo dostaw 
wody znacznie się poprawi. Natomiast dzięki wybudowanym sieciom 
kanalizacyjnym wzrósł komfort życia mieszkańców naszej gminy, 
częściowo znikło również zagrożenie jakie stwarzały nieszczelne 
przydomowe szamba, z których nieczystości zanieczyszczały glebę.

Referat inwestycji i zamówień publicznych 

Budżet Gminy  
Łagów na 2014 r.
Dnia 10 stycznia 2014r. przyjęty został budżet Gminy Łagów na 
2014 r. Radni jednogłośnie uchwalili przedłożony przez Wójta 
Gminy dokument.

Po stronie dochodów zaplanowano 29 392 909,00 zł , w tym 
dochody majątkowe w wysokości 5 900 200,00 zł . Wydatki budżetu 
to kwota 33 657 909,00 zł, z tego wydatki majątkowe zaplanowano 
w wysokości 11 118 639,00 zł. 
Wśród zadań inwestycyjnych zaplanowano między innymi:
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Łagowskiej
• Budowa sieci wodociągowej i rozbudowa kanalizacji w msc. Za-

mkowa Wola, Płucki
• Przebudowa targowiska w Woli Łagowskiej
• Budowa budynku Urzędu Gminy w Łagowie
• Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełno-

sprawnych
• Remont kuchni i stołówki w GZSz w Łagowie, którego wykonanie 

pozwoli na objęcie dożywianiem uczniów wszystkich szkół na tere-
nie gminy

• Odbudowa dróg zniszczonych po powodzi

Poza tymi zadaniami majątkowymi realizowanych jest jeszcze 
szereg innych mniejszych zadań inwestycyjnych, których wykonanie 
poprawi warunki życia mieszkańców. 

Wydatki o charakterze majątkowym zaplanowano w budżecie na 
poziomie 33% wydatków ogółem.
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Choroby układu pokarmowego
• Szklankę mleka lub kefiru wymieszać z 2-ma łyżkami 

miodu, 2-ma łyżkami zmielonych płatków owsianych  
i jednym żółtkiem. Wypić rano przy braku apetytu, cho-
robie żołądka. 

• Liście trzyletniego aloesu odciąć, przetrzymać w lodówce 
przez 10 dni. Odciąć kolce, zmiksować. Na jedną część 
aloesu dodać dwie części miodu, następnie zagotować, 
przecedzić, przechowywać w lodówce, unikać światła. 
Pić po łyżeczce na czczo przed posiłkami dla pobudzenia 
apetytu, na wzmocnienie. 

• Jedną szklankę zsiadłego mleka wymieszać z łyżeczką 
zmielonego siemienia lnianego i łyżką miodu. Wypić 
przy nieżytach żołądka i dwunastnicy. 

• Do połowy szklanki wody dodać dwie łyżki miodu i sok  
z połowy cytryny. Pić dla poprawy przemiany materii. 

• Do 100 g miodu dodać sok z połowy cytryny i łyżecz-
kę oliwy z oliwek. Pić na czczo po jednej łyżce 2 razy 
dziennie przy wirusowym zapaleniu wątroby, dla odtrucia 
komórek wątroby. 

• Sproszkowane nasiona anyżu wymieszać z miodem  
w stosunku 1:1. Zażywać dwa razy dziennie po łyżce przy 
wzdęciach i bólach brzucha. 

• Rozpuścić w szklance przegotowanej wody łyżkę miodu, 
dodać soku z cytryny do smaku, pozostawić na 12 godzin. 
Pić w przerwach między posiłkami w chorobach żołądka, 
jelit. 

• Liście kilkuletniego aloesu odciąć i pozostawić w ciem-
ności na kilka dni. Następnie zmiksować je i wymieszać  
z miodem i z czerwonym winem (Bycza krew) w stosunku 
1:1:1. Mieszaninę przetrzymać w ciemności przez kil-
ka dni, przecedzić i przechowywać w lodówce. Pić trzy 
razy dziennie po łyżeczce dwie godziny przed jedzeniem  
w celu poprawy apetytu i wzmocnienia. 

• Do 600 ml wina białego dodać 100 g miodu oraz 200 g  
rozdrobnionej cebuli. Po 48 godzinach przecedzić. Pić  
3 łyżeczki dziennie przy osłabieniu, awitaminozie. 

• Wymieszać 10 g zmielonych nasion kminku z 100 g 
miodu. Spożywać trzy razy dziennie po łyżeczce przy nie-
strawności, wzdęciach, braku apetytu. 

• Syrop kminkowy dla dzieci. Sproszkować łyżkę kminku, 
zalać szklanką wrzącej wody, pozostawić pod przykryciem 
na 30 minut. Przecedzić i dodać miodu do smaku. Sto-
sować po łyżeczce 3 razy dziennie po jedzeniu. Działa 
wiotropędnie. 

• Miód z koprem. Wymieszać łyżkę miodu z ½ łyżeczki 
sproszkowanego kopru włoskiego!!. Stosować 3 razy 
dziennie po łyżeczce po jedzeniu. Działa wiatropędnie, 
rozkurczowo. 

• Likier orzechowy. Rozdrobnić 5 świeżych, zielonych orze-
chów włoskich i zalać ½ l wódki. Macerować zamknięte 
przez 6 tygodni. Dodać 300 gram miodu, wymieszać  
i pozostawić na 2 tygodnie. Pić po ½ łyżce 2-3 razy dzien-
nie między posiłkami przy dolegliwościach żołądkowych. 

• Miód z dynią przeciw pasożytom. Zmiksować 200 gram 
swieżych!!! nasion dyni, dodać miodu do smaku. Podzie-
lić na dwie części. Zażyć rano na czczo jedną porcję, po 
30 minutach drugą porcję. Po 3 godzinach przyjąć środek 
przeczyszczający. 

• Zapalenie jamy ustnej i gardła. Do szklanki octu jabłko-
wego dodać pięć łyżek miodu, pięć rozgniecionych ząb-
ków czosnku. Dobrze wymieszać i odstawić. Używać do 
płukania jamy ustnej i gardła biorąc pięć łyżek mieszanki 
na szklankę wody. 

Choroby skóry
• Wymieszać 100 g miodu z dwoma żółtkami. Dodać nieco 

olejku ze słodkich migdałów. Smarować popękaną skórę 
dwa razy dziennie. 

• Łyżeczkę miodu wymieszać z kilkoma kroplami tranu. 
Smarować rany. Zawinąć gazą. 

• Wymieszać miód z gliceryną w stosunku 1:1. Robić okła-
dy na przemarzniętą, popękaną skórę trzy razy dziennie. 

• Wymieszać 80 g miodu z 20 g oleju rzepakowego, dodać 
10.000 j.m. witaminy A. Robić okłady na oparzenia, 
zgorzele, wrzody.

Choroby układu moczowego
• Zaparzyć w jednej szklance wody łyżkę owoców dzikiej 

róży. Dodać łyżeczkę miodu. Pić trzy razy dziennie przy 
chorobie nerek, skąpomoczu. 

• Pół lub całą szklankę soku z rzodkiewek osłodzić łyżką 
miodu. Pić raz dziennie przy chorobie nerek. 

• Wymieszać oliwę z oliwek z sokiem z cytryny i z miodem 
w stosunku 1:1:1. Pić trzy razy dziennie po łyżce przy 
piasku w nerkach. 

• Zaparzyć herbatę z biedrzeńca i owoców dzikiej róży, 
posłodzić miodem. Pić jedną szklankę dziennie przy ka-
mieniach pęcherza moczowego.

Choroby narządu wzroku
• W szklance ciepłej przegotowanej wody rozpuścić łyżecz-

kę miodu. Roztwór ten gotować przez 5 minut. Z roztworu 
robić kompres i przykładać na oczy przy zapaleniu spo-
jówek, rogówki, jęczmienia. Spożywanie miodu poprawia 
widzenie w niektórych schorzeniach siatkówki. 

• Zapalenie spojówek, zmęczone oczy. Do gotującej 1½ litra 
wody dodać łyżkę miodu, dwie łyżki rumianku. Gotować 
przez trzy minuty, odcedzić. Przemywać oczy wacikiem na-
wilżonym wywarem kilka razy dziennie, najlepiej ciepłym. 

Alergie pyłkowe
• Profilaktycznie żuć raz lub dwa razy dziennie kawałek 

plastra miodu przez okres dwóch miesięcy poprzedza-
jących okres pojawienia się kataru siennego. Jeśli katar 
sienny zaatakuje żuć plastry miodu pięć razy dziennie 
przez pierwsze dwa dni, następnie trzy razy dziennie, 
dopóki nie zniknie. 

• Metoda Williama Petersova przeciwdziałania alergiom. 
Kurację rozpoczynamy od użycia jednej łyżki dziennie 
i codziennie zwiększamy dawkę aż do użycia 15 łyżek 
miodu dziennie, poczym stopniowo obniżamy dawkę do 
stanu początkowego, czyli jednej łyżki dziennie. 

• Miód z odsklepinami. Przed wirowaniem miodu, plastry 
są odsklepiane (ścinane są wieczka komórek plastra). 
Ścięte wieczka (odsklepiny) to mieszanina wosku, miodu, 
dość dużej ilości pyłku. Przełożyć odsklepiny do małych 
słoików, ubić, szczelnie zamknąć, pozostawić do przed-
wiośnia. Miesiąc przed spodziewanym wystąpieniem 
kataru siennego rzuć wosk. Po 10-15 min. wosk wypluć. 
Zacząć od małych ilości stopniowo zwiększając dawki. 
Następnie dawki zmniejszać. 

Ogólne, wzmacniające
• Napój wzmacniający. Do szklanki przegotowanej i ostu-

dzonej wody dodać łyżkę miodu,wymieszać i pozostawić 
na 12 godzin. Napój można doprawić do smaku cytryną. 

• Balsam wzmacniający. Liście trzyletniego aloesu odciąć, 
przetrzymać w lodówce przez 10 dni. Odciąć kolce, zmik-
sować. Do 300 gram miodu dodać 100 gram aloesu, 

następnie dodać 400 gram rozdrobnionych orzechów 
włoskich i sok z trzech cytryn. Stosować trzy razy dziennie 
po łyżeczce dla ogólnego wzmocnienia. 

• Aronia z miodem. Zemleć 2-3 krotnie w maszynce owoce 
aronii. Na jedną część aronii dać 3 części miodu. Dodać 
sok z cytryny, wymieszać. Stosować 3-4 razy dziennie po 
łyżeczce. Aronia zawiera bardzo dużo witaminy P oraz inne 
C, B2, E, PP, A a także mikroelementy. Przetwory z aro-
nii mają działanie przeciwutleniające, przeciwbakteryjne, 
przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe. Wskazana jest po 
leczeniu antybiotykami, odtruwa organizm, regeneruje. 
Aronia usprawnia układ krążenia, poprawia wzrok, wspo-
maga leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy. 

• Miód pokrzywowo-orzechowy. Dokładnie sproszkować 
równe ilości suszonych liści pokrzywy i liści orzecha wło-
skiego. Do 500 g płynnego ciepłego miodu dodać 4 łyżki 
sproszkowanych liści, dokładnie wymieszać. Zażywać po 
1 łyżeczce 2-3 razy dziennie po jedzeniu. Wzmacnia 
mechanizm obronny organizmu, stosować w profilaktyce 
zagrożenia rakiem sutka. 

• Miód na wzmocnienie. Do 100 gram miodu dodać trzy 
posiekane ząbki czosnku, wymieszać, zamknąć w słoiku 
i odstawić do lodówki na jeden miesiąc. Zażywać jedną 
łyżkę dziennie przy osłabieniu. 

• Napój z miodem i pokrzywą na anemię. 
 Do szklani ciepłego mleka dodać dwie łyżeczki miodu 

(zalecany gryczany) i cztery łyżeczki soku ze świeżych liści 
pokrzyw. Napój witaminowy, zalecany dzieciom anemicz-
nym, działa krwiotwórczo, słabo moczopędnie. Zamiast 
mleka można użyć owocowej lub ziołowej herbaty.

 Sok z pokrzyw na zimę. Jeden kilogram świeżych liści  
z pokrzyw przekręcić przez maszynkę do mięsa, następnie 
z miazgi wycisnąć sok. Do wytłoczyn dodać litr gorącej 
wody, wymieszać i po ½ godzinie ponownie wycisnąć. 
Płyny połączyć, rozlać do słoiczków i zapasteryzować  
(ok. 15 minut). 

• Eierkoniak z miodem na wzmocnienie, anemię, osteoporozę.
 Tuzin świeżych, białych jaj wyszorować, wypłukać i ułożyć 

w słoiku. Następnie zalać je świeżo wyciśniętym sokiem 
z świeżych cytryn, tak, aby były całkowicie zanurzone  
w soku. Po zalaniu sok burzy się. Słoik przykryć tkaniną  
i pozostawić na 4-5 dni, aż skorupki jajek zmiękną. 
Wówczas całość przetrzeć przez sito.

 Do jednego kilograma miodu (najlepiej gryczanego) wlać 
½ litra koniaku lub dobrej wódki, dobrze wymieszać i do 
mieszaniny dodać przetarte jajka. Całość ponownie wy-
mieszać, rozlać do butelek i przechowywać w lodówce.

 Zastosowanie: ogólne osłabienie organizmu, anemia, krzywi-
ca, słabe zęby, osteoporoza. Dawki 1-2 łyżki stołowe rozcień-
czone w ¼ szklanki wody trzy razy dziennie po jedzeniu . 

• Miód z owsem lub otrębami pszennymi na wzmocnienie 
po przebytych chorobach.

 Jeden kilogram dokładnie umytego ziarna owsa zalać 
dwoma litrami wody. Gotować tak długo, aż wyparuje 
połowa wody. Przecedzić i dodać trzy łyżki miodu, po-
nownie zagotować. Wypić całość w ciągu dnia, dzieci 
połowę tej ilości.

 Zamiast owsa możemy użyć otręby pszenne. Dawki: do-
rośli dwa razy dziennie szklanka napoju, dzieci dwa razy 
dziennie ½ szklanki. 

 Przepisy te od wielu, wielu lat były stosowane w domowej 
aptece z dobrym skutkiem. Kilka z nich wypróbowałem 
z dobrym skutkiem. Zachęcam jednak do konsultacji  
z lekarzem przed zastosowaniem. 

Prezes Koła Pszczelarzy w Łagowie
Andrzej Dąbrowski

Miód w żywieniu, profilaktyce i leczeniu
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W dniu 15.10.2013r. dokonano odbioru sieci wodociągowej w msc. 
Lechówek na terenie gminy Łagów. Łączna długość sieci to około  
323 mb wraz z przyłączami. 

Całkowita war-
tość inwestycji wy-
niosła ponad 30 tys.  
złotych brutto została 
pokryta ze środków 
własnych Gminy.

Sieć wodociągowa w Lechówku

W dniu 28.10.2013r. dokonano odbioru zadania pn.: Podwieszenie przewodu linii oświetleniowej na podbudowie istniejącej linii na-
powietrznej nn w msc. Złota Woda w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagów”. 
Rozbudowa oświetlenia obejmowała podwieszenie linii oświetlenia drogowego o łącznej długości 1230 m i montażu 21 szt. lamp oświet-
leniowych.

Podwieszenia linii nn dokonano wzdłuż drogi 198 oraz wzdłuż drogi – dz. nr ewid. 81 obręb Złota Woda. 
Całkowita wartość zadania to 35 998,68 złotych brutto, kwota została pokryta w całości ze środków gminy.

Oświetlenie w Złotej Wodzie

W dniu 07.11.2013 b.r. oddano do użytku wyremontowany odcinek drogi nr 338016T Złota Woda – Zaremby dofinansowany z programu usu-
wania skutków klęsk żywiołowych. W ramach w/w inwestycji wykonano nową nawierzchnię asfaltową o długości 991 m i szerokości 3,50 m wraz 
z obustronnymi poboczami oraz przepustami zjazdowymi. 

Wyremontowany odcinek drogi  
w Złotej Wodzie

Łączny koszt zadania:  
210 008,60 zł, dotacja celowa 
z budżetu państwa w wysokości 
132 982,00 zł, wkład własny 
gminy 77 026,6 zł. 

W odbiorze uczestniczyli: 
Pani Małgorzata Orłowska- Ma-
sternak- Wójt Gminy Łagów, Pan 
Ryszard Mazur- Zastępca Wójta 
Gminy Łagów, Wykonawca, 
Inspektor Nadzoru, Sołtys oraz 
pracownicy Urzędu Gminy. 

Mamy nadzieję, że ta inwe-
stycja przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy.

Nowy autobus  
dla gminy Łagów
Gmina Łagów otrzymała dofinansowanie w wysokości 241 250,00 zł 
na zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Pozyskane środki 
pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych na realizację zadania pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych, 
poprzez eliminację utrudnień transportowych”. Zadanie realizowane 
jest w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II. 
Obecnie gmina jest na etapie przygotowania postępowania przetargo-
wego na w/w zadanie. Pozostałą kwotę niezbędną na zakup autobusu, 
gmina wasygnuje z własnych środków budżetowych.

Referat inwestycji i zamówień publicznych
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Małżeństwa

Urodzenia

07.09.2013 r. 
Justyna Sylwia Jabłońska  
i Tomasz Garoń 

14.09.2013 r.  
Monika Szostak i Marcin Sałata 

28.09.2013 r.  
Ewa Dorota Czekaj i Tomasz Bednarz 

05.10.2013 r. 
Joanna Wąchocka i Tomasz Koniec 
Edyta Ewa Grzesik i Łukasz Piotr Paniczek 
Anita Justyna Pustuła i Mariusz Łukasz Łata 
Justyna Bożena Goliat i Rafał Graczkowski

12.10.2013 r. 
Karolina Bal i Ireneusz Łukasz Rej

19.10.2013 r.  
Anna Augustowska i Marcin Przystupa

28.12.2013 r. 
Ksenia Szakina i Karol Mateusz Włodarczyk

01.09. 2013 r.  
Szymon Maj

11.09.2013 r.  
Maja Ulińska

21.09.2013 r.  
Anna Franciszka Religa

04.10.2013 r. 
Kamil Podstawka 
Natalia Nikola Partyka

09.10.2013 r.  
Natalia Zaleś

14.10.2013 r. 
Amelia Liliana Jaworska

21.10.2013 r. 
Oliwia Mruk

22.10.2013 r. 
Natalia Kozłowska

05.11.2013 r. 
Weronika Papis

30.11.2013 r. 
Agata Czechowska

02.12.2013 r.  
Wojciech Łukasz Łodej

06.12.2013 r. 
Maria Elżbieta Zdyb

13.12.2013 r.  
Julia Piątek

15.12.2013 r. 
Gabriela Góral

Powitanie Nowego 2014 r.!

W nocy z 31 grudnia 2013 r. na 1 stycznia 2014  r. na Rynku  
w Łagowie mieszkańcy naszej gminy wspólnie powitali Nowy Rok. 

Jeszcze przed północą życzenia noworoczne mieszkańcom złożyła 
Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska-Masternak – „Każdemu z Pań-
stwa, każdej rodzinie życzę, aby nadchodzący rok przyniósł ze sobą wiele 
dobrych dni . Z całego serca życzę, aby zbliżający się Nowy Rok okazał 
się dla Państwa szczęśliwszym i lepszym od tego, który mija. Młodzieży 
życzę spełnienia najskrytszych marzeń dotyczących osobistego rozwoju   
i świetlanej przyszłości. Życzę gminie Łagów, aby pomyślnie rozwijała 
się, pokonując z sukcesem wszelkie trudności. Niech Nowy Rok dla każ-
dego z Państwa, dla gminy i Polski będzie czasem pokonywania przeciw-
ności, pomyślności i spokoju. Wszystkiego najlepszego.  

Ostatnie minuty starego roku i dwie godzinki nowego wypełnił koncert zespołu „THE COVER” pre-
zentując największe muzyczne hity. Energiczne i rytmiczne dźwięki muzyki zapraszały do tańca i roz-
grzewały wszystkie serca. 

Równo z wybiciem północy niebo rozświetliły kolorowe fajerwerki. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny udział we wspólnym powita-

niu Nowego 2014 Roku!
A. Kędziora
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 Termin Nazwa imprezy

	 06	stycznia	2014	r.	 Koncert	Kolęd	i	Pastorałek
	 26	stycznia	2014	r.	 Jubileusz	50-lecia	pożycia	małżeńskiego
	 10	kwietnia	2014	r.	 Gminne	Prezentacje	Tradycji	Wielkanocnych
	 03	maja	2014	r.	 Gminne	Obchody	Dnia	Strażaka
	 18	maja	2014	r.	 VI	Piotrowska	Majówka
	 01	czerwca	2014	r.		 Dzień	Dziecka	w	gminie	Łagów	połączony	z	15-leciem	klubu	AA
	 08	czerwca	2014	r.	 XVI	Dni	Łagowa	i	Honorowego	Krwiodawstwa
	 22	czerwca	2014	r.	 Festyn	w	Czyżowie
	 29	czerwca	2014	r.	 Świętojańskie	wianki	w	Woli	Łagowskiej
	 13	lipiec	2014	r.	 III	Święto	Chleba	w	Sędku
	 10	sierpień	2014	r.	 Piknik	Rodzinny	w	Lechówku
	 Sierpień	2014	r.	 II	Tabor	Domu	Tańca	w	Sędku
	 14-17	Sierpień	2014	r.	 Świętokrzyski	Maraton	Etapowy	ŁAGÓW	2014
	 24	sierpień	2014	r.	 Dożynki	Gminne
	 07	września	2014	r.		 Uroczystości	w	Orłowinach
	 11	listopada	2014	r.		 Gminne	Obchody	Święta	Niepodległości
	 04	grudnia	2014	r.		 Święto	Barbórki
	 06	grudnia	2014	r.	 Wizyta	Św.	Mikołaja	
	 31	grudnia	2014	r.		 Sylwester	pod	gwiazdami

Kalendarz imprez na 2014 rok

„Radosna Szkoła” w Lechówku
W ramach programu rządowego „Radosna szkoła” w 2013 r. Gmina Ła-
gów pozyskała  dla Szkoły Filialnej w Lechówku  środki na zakup pomocy 
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Środki pozyskane z progra-
mu wyniosły 6.000,00 zł. Gmina  zapewniła wkład własny  w wysokości 
1.500,00 zł.

Zakupiono m.in. zestaw artykułów plastycznych, puzzle, gry edukacyjne, radio-
magnetofon, drążki gimnastyczne, piłki gimnastyczne, piłki siatkowe, piłki lekar-
skie, skakanki, maty aktywności, materac, bramki, pachołki, obręcze, paletki.

Luiza Szyndlarewicz
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Łamigłówki dla mądrej główkiKolumnę przygotował B. Bomba

4)	 Dlaczego	butelka	wypełniona	wodą	pęka	na	
mrozie?

5)	 Ile	wynosi	suma	kątów	przyległych?		

	 A)	3600	 B)	900	 C)	1800

6)	 Jak	nazywamy	dwie	różne	od	zera	liczby	któ-
rych	iloraz	jest	równy	1?\

7)	 Którego	z	działań	nie	można	wykonać?

	 a)		0	*	(121	+	23*47)	 	
	 b)		257	:	0	*	36	
	 c)		234	–	0	+	23	
	 d)		0	:	375

W dniu 15 grudnia 2013 roku w Filii Bibliotecznej w Zbelutce przy 
współpracy z biblioteką szkolną odbyło się spotkanie. Przybyli za-
proszeni goście i rodzice z dziećmi. Wybrani lektorzy czytali dzieciom 
utwory o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy w skupieniu 
wysłuchali prezentowanych utworów. Na zakończenie poczęstowano 
przybyłych ciastem i herbatą.

M. Karbowniczek

Świąteczne  
rodzinne czytanie

1)	 Czy	Bolesław	Krzywousty	był	królem?

2)	 Jaka	jest	największa	możliwa	liczba	poniedziałków	w	ciągu	roku?

	 A)	51	 	 B)	52	 	 C)	53	 	 D)	54

3)	 Jaka	cyfra,	dopisana	na	końcu	liczby,	powiększa	ją	dziesięć	razy?

8)	 Do	ponumerowania	100	stron	książki	należy	
użyć

	 a)	100	cyfr	 b)	188	cyfr	 c)	190	cyfr	
	 d)	195	cyfr	 e)	200	cyfr

9)	 Jeżeli	boki	trójkąta	są	wyrażone	liczbami	cał-
kowitymi	i	dwa	z	nich	są	odpowiednio	równe	1	cm	
i	5	cm	to	obwód	trójkąta	wynosi:

	 a)	6	cm	 b)	9	cm	 c)	11	cm	 	
	 d)	Trudno	określić

10)	 W	rombie	jedna	z	przekątnych	jest	równa	
bokowi.	Kąt	rozwarty	tego	rombu	wynosi:

	 a)	100	°	 b)	120	°	 	
	 c)	150	°	 d)	180	°
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Łamigłówki dla mądrej główki W dniu 7 grudnia 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łagowie odbyły się warsztaty plastyczne, w których uczestniczyło 19 uczniów Gminnego Zespołu 
Szkół  w Łagowie. W  ramach warsztatów   uczestnicy poznawali oryginalne techniki: decoupage’u oraz wiórek osikowych. Uczniowie wykazali się dużym 
zaangażowaniem. Efektem pracy było powstanie ozdobnych naczyń  z motywem roślinnym oraz osikowych  kwiatów. 

„Barwy i kolory jesieni“ 

W trakcie trwania  spotkania uczniowie czytali 
poezję o jesieni. Warsztaty plastyczne były poprzedzone 
konkursem pt: „Jesienne drzewo“ zaadresowanym do 
uczniów klas IV - VI  szkół podstawowych z terenu całej 
gminy oraz gimnazjum. Powstały ciekawe, pomysłowe 
prace wykonane różnymi technikami. 

Spośród 36 uczestników laureatami zostali: 
I miejsce : Kinga Grzesik 
II miejsce: Magdalena Róg 

III miejsce: Sylwia Grzywa, Śledź Anna
Wyróżnienia: Klaudia Dobrowolska, Jakub Duda, 

Karolina Popis, Wiktoria Tłuścik, Katarzyna Wodyńska, 
Joanna Serwata.

Warsztaty plastyczne i konkurs plastyczny były rea-
lizowane w ramach projektu pt: „Barwy i kolory jesieni“ 
dofinansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Celem akcji było uwrażliwienie 
dzieci i młodzieży na uroki pór roku i piękno otaczającej 

nas przyrody, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień pla-
stycznych oraz zagospodarowanie czasu wolnego. 

Działania te miały wymiar profilaktyczny. Projekt 
był realizowany przez Małgorzatę Foryś- kierownika 
Gminnej Biblioteki Publicznej i Beatę Kucę - nauczy-
ciela plastyki w Gminnym Zespole Szkół oraz Szkole 
Podstawowej  w Piotrowie.

B. Kuca

Wizyta  
Świętego Mikołaja
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II DRUŻYNA 
2 zwycięstwa, 2 remisy, 4 przegrane. W sumie 

8 punktów i 7 miejsce w tabeli III grupy B klasy. 
Zdecydowanie lepsza gra niż wyniki tej drużyny.       

JUNIOR STARSZY 
Po raz pierwszy w historii nasza drużyna 

młodzieżowa wystąpiła w  Świętokrzyskiej Lidze 
Juniorów. Na starcie 2 przegrane, ale później było 
coraz lepiej. W sumie 3 wygrane 1 remis i 3 prze-
grane, 10 punktów i 4 miejsce w tabeli po rundzie 
jesiennej. 

JUNIOR MŁODSZY
 3 wygrane,3 remisy, 3 przegrane. Tu oczeki-

wania były trochę większe. Wiosną drużyna roze-
gra 6 meczów u siebie i liczymy na zdecydowanie 
lepsze wyniki. Ogółem 7 miejsce i 12 punktów  
w tabeli III grupy klasy okręgowej.

Udana jesień ŁKS Łagów IV liga
Po słabym początku sezonu nasza drużyna stopniowo pięła się coraz wyżej w tabeli i na półmetku rozgrywek sezonu 2013/2014 uplasowała się 
na wysokim 8 miejscu z dorobkiem 21 punktów. Złożyło się na to 5 wygranych, 6 remisów oraz 4 przegrane. Mamy nadzieję, że nasza ekipa, 
która jest wizytówką całego klubu wiosną nie tylko utrzyma, ale nawet poprawi swoją pozycję. W tej chwili do 3 miejsca tracimy tylko 4 punkty. 
W drużynie ŁKS jesienią grali : Robert Biało, Kacem Attia, Piotr Brzoza, Paweł Jaworek, Michał Pustuła, Tomasz Pustuła (kapitan drużyny), 
Michał Rogala, Bartosz Sosiński, Albert Brudek, Szymon Gryz, Damian Piotrowicz, Patryk Barucha, Sebastian Wąs, Dawid Lebieda, Wojciech 
Włodarczyk, Mateusz Żak, Damian Gil, Szymon Bochniak , Daniel Rabenda.  

TRAMPKARZ MŁODSZY
 Jedyna drużyna ŁKS bez wygranej. 8 przegra-

nych meczów. Jedynym usprawiedliwieniem dla 
chłopców może być to, że grali nie z rówieśnikami, 
ale ze starszymi przeciwnika-
mi nawet o 2 lata. 

Ponadto w klubie prowa-
dzone są też zajęcia z 6 drużyną 
„młodzików”, która dopiero od 
jesieni będzie zgłoszona do roz-
grywek. W tej chwili trwa ciągły 
nabór do grupy „Młodzików” 
dlatego zapraszamy wszystkich 
chętnych chłopców urodzonych 
w latach 2003-2005 do zgła-
szania się najlepiej pod nr tel. 
608 485 721.

Klub ŁKS Łagów jest dofinansowany ze środ-
ków budżetu gminy Łagów. 

Zarząd ŁKS 


