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Chcą przyspieszyć 
budowę drogi S-74

W NUMERZE

Popularny w Polsce, 
ale mało znany  
w świętokrzyskim

Jego prace oglądać można w 
renomowanych galeriach sztuki, 
a rzeźby które wyszły spod jego 
dłuta posiadają znane osobistości  
z kraju oraz zagranicy. Zdzisław 
Błosiński, artysta z Zamkowej 
Woli opowiedział nam o swojej 
pasji i planach na przyszłość.

 Q Czytaj strona 5

Uczniowie z Łagowa  
w jednostce pancernej

Grupa 40 uczniów z Gminne-
go Zespołu Szkół w Łagowie 24 
czerwca br. odwiedziła 1 War-
szawską Brygadę Pancerną im. 
Tadeusza Kościuszki w Warszawie.

 Q Czytaj stronie 2

Spotkanie włodarzy samorządów wojewódzkiego, powiatowych i gminnych, na 
terenie których przewidywana jest droga krajowa S-74 odbyło się w Łagowie.

Grupa sołtysów z terenu gminy Łagów na czele  
z wójtem Panem Pawłem Marwickim wzięła udział 
w XXI Zjeździe Sołtysów Ziemi Kieleckiej, który 
odbył się w dniach 26–28 czerwca w Wąchocku.

W zaszczytnym gronie kilkunastu sołtysów z wojewódz-
twa świętokrzyskiego znalazła się sołtys sołectwa Sędek 
Pani Justyna Dachowska, która otrzymała wyróżnienie 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej dla najbardziej 
aktywnych, szczególnie zaangażowanych w rozwój swojego 
regionu sołtysów, będące jednocześnie podziękowaniem za 
jej wytężoną pracę na rzecz mieszkańców sołectwa. 

Wójt Paweł Marwicki podkreślił ogromny wkład soł-
tysów w rozwój samorządów i inicjatyw lokalnych, którzy 
jako pierwsi mają kontakt z mieszkańcami i doskonale znają 
ich potrzeby, oczekiwania oraz podziękował za współpracę 
wszystkim sołtysom z terenu gminy Łagów i pogratulował 

Pani sołtys z Sędka wyróżnienia i życzył kolejnych sukcesów. 

Wyróżnienie dla sołtysa z gminy Łagów!

Na zaproszenie Wójta 
Gminy Łagów Pana Pawła 
Marwickiego odpowiedzieli 
samorządowcy, których w 
przyszłości może połączyć 
trasa S-74. 

Dzisiejszym spotkaniem chcieli-
śmy zapoczątkować akcję, która ma 
na celu przyspieszenie budowy dro-
gi krajowej S-74 – powiedział Paweł 
Marwicki Wójt Gminy Łagów. 

- Powstanie drogi jest niezwykle 

ważne i konieczne, bo to nie tylko 
zagwarantuje rozwój samorządów, 
ale też pozwoli na aktywizację go-
spodarczą terenów - powiedział wójt 
Marwicki.

 Q Czytaj strona 3

 Q Podczas spotkania w sprawie przyspieszenia budowy drogi krajowej S-74, zorganizowanego przez wójta Łagowa.



Grupa 40 uczniów z Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie 24 czerwca 
br. odwiedziła 1 Warszawską Brygadę 
Pancerną im. Tadeusza Kościuszki  
w Warszawie

Brygada działa w systemie obrony kraju przed 
zbrojną agresją, a także wystawia siły do polskich 
kontyngentów za granicą. Jako brygada pancerna 
jest przeznaczona do prowadzenia walki na lądzie 
z każdym przeciwnikiem, w dowolnych warunkach 
atmosferycznych, w dzień i w nocy. 

Jest to także jedna z najstarszych jednostek we 
współczesnym Wojsku Polskim. Brygada jest utoż-
samiana z 1 Pułkiem Piechoty Legionów Marszałka 
Józefa Piłsudskiego – oddziałem, który za wybitne 
czyny wojenne połączone z ofiarnością i odwagą zo-
stał odznaczony w dniu 3 grudnia 1920 roku przez 
Marszałka Orderem Wojennym Virtuti Militari.

Podczas wizyty w jednostce uczniowie mieli 

możliwość zapoznania się z zadaniami, jakie re-
alizuje brygada oraz specyfiką służby w jednostce 
pancernej. W czasie spotkania odbył się dynamiczny 
pokaz sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu 
1. Warszawskiej Brygady Pancernej, podczas któ-
rego można było obejrzeć i wsiąść do czołgu. Dla 
uczniów była to najatrakcyjniejsza część wycieczki. 

W programie zaplanowane było także spotkanie z 
Wiceminister Obrony Narodowej Panią Beatą Oczko-
wicz, dzięki której uprzejmości młodzież z gminy 
Łagów mogła gościć w specjalistycznej jednostce 
wojskowej, za co składamy serdeczne podziękowania. 

Młodzież z dużym zaangażowaniem i zaintere-
sowaniem zwiedziła jednostkę, a pozyskana w ten 
sposób wiedza  okazała się niezwykle ciekawa i po-
uczająca. Ponadto uśmiechy na twarzach zarówno 
opiekunów, jak i uczniów to najlepsze świadectwo 
na zadowolenie z pierwszej wizyty w Warszawskiej 
Brygadzie Pancernej.

/A.K./

Młodzież z Łagowa z wizytą 
w Pierwszej Warszawskiej 
Brygadzie Pancernej

bezpłatny miesięcznik 
samorządowy gminy Łagów
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Sprzątanie w jaskini

Przeprowadzono kompleksowe oczyszczanie 
terenu wokół Jaskini Zbójeckiej. Pracownicy 
interwencyjni usunęli wszelkie nieczystości, od-
pady, śmieci, wykosili trawę oraz wykarczowali 
dziko rosnące drzewa i krzewy, które zasłaniały 
i uniemożliwiały swobodne dojście turystom do 
jaskini. Uporządkowany teren nabrał nowego, 
lepszego wyglądu, prezentując się jeszcze bar-
dziej okazale. 

Estetyka wokół jaskini podniesie prestiż na-
szej najbardziej znanej atrakcji turystycznej.

A.S.

Dla seniorów
W czerwcu gmina Łagów przystąpiła do kon-

kursu ofert na tworzenie Dziennych Domów „Se-
nior-WIGOR” w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 – Edycja 2015. 
Wniosek przygotowany przez pracowników Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagowie 
został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, w związku z tym Gmi-
na Łagów otrzyma dotację na utworzenie Dzien-
nego Domu Senior – Wigor, którego celem będzie 
wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 
60+. Dotacja ministerialna w wysokości 248 020,48 
zł oraz finansowy wkład własny gminy w wysoko-
ści 100 865,11 zł zostaną przeznaczone na adapta-
cję budynku Ośrodka Twórczości Ludowej  w Sęd-
ku oraz jego wyposażenie. Całkowity koszt zadania 
wynosi: 348 885,59 zł.

Dzienny Dom Senior – Wigor obejmie swoją 
opieką 15 osób w wieku ponad 60 lat. Pięć dni w ty-
godniu, osiem godzin dziennie podopieczni Domu 
będą mogli korzystać z oferty na rzecz społecznej 
aktywizacji, w tym z oferty prozdrowotnej, obejmu-
jącej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub ki-
nezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej  
i opiekuńczej, w zależności od potrzeb seniorów. 

B. Szner

Młodzież gimnazjalna z Łagowa odwiedziła jedną z najstarszych 
jednostek wojskowych w kraju - Warszawską Brygadę Pancerną

 Q Uczniowie z Łagowa odwiedzili 1 Warszawską Brygadę Pancerną im. Tadeusza Kościuszki.

 Q Nasi uczniowie spotkali się także z panią Beatą Oczkowicz, wiceminister Obrony Narodowej.
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Chcą przyspieszyć budowę drogi S-74
W Urzędzie Gminy w Łagowie w dniu 7 lipca bieżącego roku odbyło się robocze spotkanie włodarzy 
samorządów wojewódzkiego powiatowych i gminnych, na terenie których przewidywana jest droga krajowa 
S-74.

Jak odzyskać akcyzę z oleju napędowego?

W Urzędzie Gminy w Łagowie 
w dniu 07 lipca br. odbyło się 
robocze spotkanie włodarzy 
samorządów wojewódzkiego, 
powiatowych i gminnych, 
na terenie których 
przewidywana jest droga 
krajowa S-74.

Na zaproszenie Wójta Gminy 
Łagów Pana Pawła Marwickiego od-
powiedzieli samorządowcy, których 
w przyszłości może połączyć trasa 
S-74. W spotkaniu udział wzięli: 
Piotr Żołądek Wicemarszałek Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Mi-
chał Godowski Starosta Kielecki,  
Bogdan Gierada Członek Zarządu 
Powiatu w Kielcach, Jadwiga Wójcik 
Sekretarz Gminy Bieliny, Czesław 
Pytel – Wicewójt Gminy Górno, 
Gustaw Saramański Wicestarosta 
Opatowski, Andrzej Chaniecki Bur-
mistrz Miasta i Gminy Opatów Zbi-
gniew Meducki Wicewójt Gminy 
Łagów. 

Dzisiejszym spotkaniem chcieli-
śmy zapoczątkować akcję, która ma 
na celu przyspieszenie budowy dro-
gi krajowej S-74 – powiedział Paweł 
Marwicki Wójt Gminy Łagów. – Po-
wstanie drogi jest niezwykle ważne 
i konieczne, bo to nie tylko zagwa-
rantuje rozwój samorządów, ale też 
pozwoli na aktywizację gospodarczą 
terenów przemysłowych wokół cią-
gów komunikacyjnych. Przedstawił 
także informacje dotyczące dotych-
czasowych działań oraz obecnego 
stanu prac nad inwestycją. Dodał, 

że droga S-74 nie znalazła się w 
Planie Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014 – 2020. – Wiem, że każdy 
indywidualnie walczy o tę drogę, 
ale z niewielkim skutkiem. Dlatego 
wspólnie my, parlamentarzyści, sa-
morządowcy oraz wszystkie zainte-
resowane strony musimy zjednoczyć 
się w tej sprawie, bo jedynie działa-
jąc razem możemy osiągnąć więcej – 
apelował Wójt Gminy Łagów. 

Zbigniew Meducki, Zastęp-
ca Wójta Gminy Łagów dodał, że 
mieszkańcy sami przychodzą do 
urzędu i proszą o tę drogę. – Podzie-

leni nie jesteśmy w stanie nic zrobić. 
Razem powinniśmy lobbować w 
sprawie drogi u naszych parlamen-
tarzystów – dodał. Samorządowiec 
zaproponował też wstępny harmo-
nogram budowy drogi S-74. – Dzie-
ląc inwestycje na odcinki, mogliby-
śmy szybciej ją zrealizować.

Obecny na spotkaniu Piotr Żołą-
dek, członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego zaproponował 
udział w spotkaniach w sprawie 
budowy S-74 przedstawicieli Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Natomiast Michał Go-

dowski Starosta Kielecki podkreślił, 
że inwestycja ta jest bardzo ważna 
dla całego regionu i wyraził chęć 
włączenia się we wszelkie działania 
i prace w powstałym zespole robo-
czym na rzecz przyspieszenia plano-
wanej inwestycji.  

Na koniec spotkania wypraco-
wano wspólne stanowisko - zo-
stanie powołany zespół roboczy, 
który będzie koordynował pra-
ce związane z drogą i przygo-
towywał wszelkie dokumenty,  
w tym uchwały do rad gmin.

/A.S./, /A.K./

 Q Powstanie drogi jest niezwykle ważne i konieczne także dla rozwoju gminy - podkreślał wójt Paweł Marwicki.

Każdy rolnik, który chce 
odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej 
powinien:

1. w terminie od 1 sierpnia 2015 
roku do 1 września 2015 roku złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 lutego 
2015 roku do 31 lipca 2015 roku w 
ramach limitu zwrotu określonego na 
2015 rok.

2. O zwrot podatku akcyzowego 
mogą ubiegać się producenci rolni. 
Za producenta rolnego uznaje się 
osobę będącą posiadaczem gospo-
darstwa rolnego. Za gospodarstwo 
rolne uważa się obszar gruntów skla-
syfikowanych w ewidencji gruntów i 
budynków jako użytki rolne lub jako 

grunty zakrzewione i zadrzewione 
na użytkach rolnych o powierzchni 
przekraczającej 1 hektar lub 1 hektar 
przeliczeniowy z wyjątkiem gruntów 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej innej niż działalność 
rolnicza. Stan posiadania gruntów 
powinien być wykazany na dzień 
składania wniosku. 

3. W przypadku gdy grunty gospo-
darstwa rolnego stanowią przedmiot 
współposiadania zwrot podatku ak-
cyzowego przysługuje temu współ-
posiadaczowi, co do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemną 
zgodę, zgoda powinna być wyrażona 
we wniosku i nie dotyczy współmał-
żonków. 

4. Faktury załączone do wnio-
sku powinny dokumentować zakup 
oleju napędowego przez osobę, któ-
ra składa wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego zwartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. 

5. Limit zwrotu podatku w 2015 
roku wynosić będzie 81,70 zł na 1 ha 
użytków rolnych. Zwrot za 1 litr oleju 
napędowego - 0,95 zł, 86 litrów oleju 
napędowego na 1 ha użytków rolnych. 

6. Wypłata producentom rolnym 
zwrotu podatku akcyzowego nastąpi 
w terminie:

1-31 października 2015 roku w 
przypadku złożenia wniosku w dru-
gim terminie gotówką w kasie urzędu 
gminy lub przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku. 

7. Wzór wniosku o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej jest dostępny do po-
brania u Urzędzie Gminy w Łagowie 
przy ul. Iwańskiej 11 pokój nr 5 lub 
na stronie internetowej urzędu gminy.

 A. Rycąbel

Wójt Gminy Łagów 
uprzejmie informuje, 
że od 1 sierpnia do 

31 października 2015  
osoby uprawnione 

do świadczeń z fun-
duszu alimentacyj-
nego mogą składać 

wnioski na okres 
zasiłkowy 2015/2016. 
Druki należy pobierać 
w Ośrodku Pomocy 

Społecznej  
w Łagowie.
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Afera w dżungli - program artystyczny 
z elementami profilaktyki

 Q Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały swoich starszych koleżanek  
i kolegów.

Dnia 18 czerwca 2015 r. 
w Szkole Podstawowej 
w Łagowie zostało 
wystawione widowisko 
teatralne pn. „Afera 
w dżungli” - bajka ta 
pokazała historię kotka, 
który zaginął w dżungli. W 
odnalezieniu zguby 
pomagały dzikie zwierzęta 
udzielając przy tym 
cennych rad na temat 
bezpieczeństwa.

Morałem bajki były prośby 
starszych dzieci skierowane do 
rodziców. Oglądający świetnie 
zrozumieli przekaz bajki. Dzieci 
„zabrały” ze  sobą wakacyjne rady 
a dorośli prośby o mądre i pozba-
wione nałogów życie. Z  inicjatywy 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na cze-
le z przewodniczącą panią Eweliną 
Łata, widowisko to przygotowały 
panie: Monika Durlej, Małgorzata 
Walkowicz i  Marzena Dzioba – 
opiekunki Szkolnego Koła Teatral-

nego „Mały Arlekin”.
Zaproszeni goście: pani dyrektor 

Ewa Mikulko, rodzice, nauczyciele 
oraz uczniowie klas 0 – VI z wielką 
uwagą i  zainteresowaniem podzi-
wiali doskonałą grę aktorską ma-
łych artystów, piękne kostiumy oraz 
wspaniały wystrój sali. Bajka okaza-
ła się „żywą lekcją wychowawczą” 
dla najmłodszych, a listy dzieci od-
czytane na koniec przedstawienia 
uświadomiły rodzicom, iż  alkohol 
nie jest środkiem, który niweluje 
nasze problemy, a  jedynie je potę-

guje. To właśnie dzieci w takich sy-
tuacjach cierpią najbardziej patrząc 
na kłótnie swoich rodziców, ich 
agresywne zachowanie, brak zainte-
resowania. One przecież tylko chcą 
w swoim domu rodzinnym czuć się 
chciane, kochane, bezpieczne…

Członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych z  całego serca dziękują 
małym aktorom oraz opiekunkom 
koła za wspaniałe widowisko.

E. Łata
M. Durlej

Młodzi artyści z „Małego Arlekina” przedstawili pouczający program profilaktyczny z inicjatywy Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 Q Teatrzyk Mały Arlekin podczas występu zatytułowanego „Afera w 
dżungli”.

Gra terenowa - pomysł na edukację ekologiczną
W sobotę 13 czerwca 
uczniowie klas szóstych  Szkoły 
Podstawowej w Łagowie w 
ramach projektu Centrum 
Edukacji Obywatelskiej 
„Zgodnie z naturą” zrealizowali 
grę terenową pt „Zielona 
inwentaryzacja”. 

Opiekunem projektu była p. 
Elżbieta Zwolińska. Na grę za-
proszeni byli wszyscy mieszkań-
cy Gminy Łagów. Uczestniczyło 
w niej ponad 50 osób. Uczniowie 
przygotowali mapy na których 
wyznaczono trasę i 6 stanowisk z 
różnymi zadaniami. Trzeba było 
poszukać klucza i ułożyć zadanie 
o kościele w Łagowie, rozpoznać 
rośliny rosnące w okolicy, rozwią-
zać test o Łagowie, ułożyć puzzle z 
roślinami i zwierzętami, odszukać 
skarb w Jaskini Zbójeckiej oraz za-

śpiewać ekologiczną piosenkę do 
podanych słów. Pomimo dużego 
upału wszyscy uczestnicy pokona-
li 3 km trasę i zakończyli grę . Na 
podsumowanie zorganizowane 
zostało ognisko z poczęstunkiem 
ufundowanym przez Wójta Gminy. 
Doceniając wysiłek włożony w grę 

każdy uczestnik otrzymał drobne 
upominki od LGD Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Gra 
terenowa to interesujący pomysł na 
aktywne rodzinne spędzenie czasu 
wolnego. Aktywizuje dzieci i doro-
słych.

E. Zwolińska 

 Q Uczestnicy gry terenowej na płycie łagowskiego rynku.

Czerwiec
Kwiatami się czerwiec obścielił
Krótkie noce jaśminem rozbielił.
Słońce tak w jeziorze wodę podgrzało
Że tysiące grążeli porozkwitało.
Te mokre łąki nad strugą,
Kaczeńcami, jaskrami umajone,
I te iskry kwitnące tak długo,
Złotą falą w sitowie wplecione.
I ja marzę tym pięknem zauroczony,
I tule cię w ramionach serdecznie,
I chciałbym by taki czas,
Trwał wiecznie.

                           Jan Nadziałek
                               Winna
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* Skąd zainteresowanie rzeźbą?
- Po dziadku. On co prawda nie 

rzeźbił, ale robił taborety, cepy, grabie, 
rzeczy kiedyś bardzo potrzebne, a któ-
rych nie było w sklepie. Dzięki niemu 
poznałem jak wspaniałym materiałem 
jest drewno i co można z niego wy-
konywać. Jako nastolatek zobaczyłem 
podczas Dymarek w Nowej Słupi jak 
rzeźbiarz rzeźbił twarz Chrystusa. 
Bardzo mi się to spodobało i od tamtej 
chwili rozpoczęła się moja przygoda z 
dłutem. Nie było to łatwe, musiałem 
robić narzędzia do rzeźbienia, bo nie 
było ich w sklepach. W szkole zawo-
dowej były kółka zainteresowań, mię-
dzy innymi rzeźbiarstwo. Zapisałem 
się do niego. Potem zacząłem brać 
udział w konkursach i odnosić pierw-
sze sukcesy.

* Dziś utrzymuje się Pan z rzeź-
bienia, ale nie zawsze tak było?

- Miałem przez kilka lat firmę 
budowlaną. Budowaliśmy Golgotę 
w Kałkowie, Kościół w Warszawie, 
pracowaliśmy przy budowie kościoła 
Świętego Józefa w Kielcach. Stwierdzi-
łem jednak, że budowlanka to ciężka 
praca i brudna. Z pracownikami też 
był problem – alkohol niepunktual-
ność, w końcu zrezygnowałem.

* Czyli ze swojej pasji uczynił Pan 
źródło utrzymania?

- Tak. W latach dziewięćdziesiątych 
popyt na rzeźby był bardzo duży. Fir-
ma Arex posiadająca sieć sklepów Art 
Polonia kupowała wszystko i po każ-
dej cenie. Niestety te czasy się skoń-
czyły. Dziś w tej branży jest bardzo źle. 
Wielu artystów musiało zrezygnować, 
bo nie było w stanie się utrzymać z 
rzeźbienia.

* Pan jednak wciąż żyje z rzeźbie-
nia. Jak to się Panu udaje w tak trud-
nych czasach dla artystów?

- Jestem w gronie nielicznych któ-
rym się to jeszcze udaje. Muszę jed-
nak jeździć po całym kraju i nie tylko, 
by zarobić na chleb. Współpracuję z 
galeriami artystycznymi w całej Pol-
sce. Czasami robię tysiąc kilometrów 
jednego dnia. Branża artystyczna jest 
całkowicie już skomercjalizowana taka 
samo jak każda inna.

* Jako rzeźbiarz jest Pan znany w 
Polsce, ale nie w naszym regionie. 
Jak Pan myśli dlaczego?

- Ponieważ jeżdżę po kraju, rza-
dziej wystawiam moje prace w woje-
wództwie świętokrzyskim. Tu nie ma 
dobrych imprez, na dodatek ludzie są 
biedni, nie ma zachodnich turystów. 
Lepiej wyjechać na wschód Polski – 
Lublin, Chełm, Zamość bo tam się 
rzeźby dużo lepiej sprzedają niż u nas.

* Nie wiele osób o tym wie, że 
Pana rzeźby posiadają znane osoby 
ze świata polityki nie tylko z Polski 
ale i zagranicy...

- Owszem moją rzeźbę była poda-
runkiem od Polaków dla Icchaka Ra-

bina (byłego szefa sztabu generalnego 
obrony Izraela, premier tego państwa, 
laureat nagrody Nobla). Moją rzeźbę 
posiada także Silvio Berlusconi, kupił 
ją w galerii w Warszawie podczas po-
bytu w Hotelu Gromada. Moje prace 
posiada wiele znanych osób w Polsce, 
między innymi: Marzena Wróbel, Ja-
nusz Korwin-Mikke, czy Janusz Pie-
chociński.

* Pańskie rzeźby można zobaczyć 
w znanych polskich galeriach?

- Tak między innymi w Galerii 
Artis w Warszawie, Arex w hotelu In-
tercontinental w Warszawie, Wapex w 
Krakowie, czy Cepelia w Warszawie.

* Jako rzeźbiarz ma Pan na swo-
im koncie sporo nagród, wie Pan ile 
dokładnie?

- Trudno nawet je zliczyć, ale jest 
kilka które są dla mnie szczególnie 
ważne. W 2014 roku dostałem dyplom 
honorowy za zasługi dla zachowania 
dorobku kultury polskiej. Mam też 
certyfikat Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych, jestem w zarządzie woje-
wódzkim tego stowarzyszenia. 

Zająłem też I miejsce w między-
narodowym plenerze artystycznym w 
2012 roku w Piekoszowie.

Mam mnóstwo nagród w mniej-
szych konkursach, ale największymi 
nagrodami dla artysty są zaproszenia 
na międzynarodowe festiwale sztuki. 
W zeszłym roku byłem na pięciu ta-
kich imprezach: w Rzeszowie, Krako-
wie, Zamościu, Węgorzewie i Piszu.

* Co Pan najczęściej rzeźbi?
- Rzeźbię dużo tematów: szopki, 

anioły, sceny sakralne, nawet rzeźby 

abstrakcyjne. Mam na swojej stronie 
internetowej 120 wzorów. Rzeźbię też 
na indywidualne zamówienia. Najbar-
dziej lubię rzeźbę abstrakcyjną. Robię 
też ciekawe szopki, ciekawe bo wyko-
nane z jednego kawałka drewna.

* Nad czym obecnie Pan pracuje?
- Teraz szykuję się do Międzynaro-

dowego Festiwalu Sztuki Ludowej w 
Krakowie. To spora impreza groma-
dząca 300 wystawców z całej Europy.

* Co Pan zaprezentuje w Krako-
wie?

Szopki bożonarodzeniowe i kilka 
rzeźb abstrakcyjnych.

* Dziękuję za rozmowę.
  Artur PEDRYC

Jego prace oglądać można w renomowanych galeriach sztuki. Jego rzeźb posiadają znane osobistości  
z kraju i zagranicy. Rozmawiamy ze Zdzisławem Błosińskim, artystą z Zamkowej Woli.

Jest popularny w Polsce, ale... 
mało znany w naszym województwie

 Q Zdzisław Błosiński w swojej przydomowej pracowni.  Q Zdzisław Błosiński prezentuje swoje ostatnie rzeźby.

Zdzisław Błosiński
Ma 47 lat, z wykształcenia bu-

dowlaniec, od ponad 20 lat pro-
wadzi działalność artystyczną i z 
tego się utrzymuje. Wspólnie z 
żoną Bożeną wychowują ośmio-
letniego syna Mateusza.

 Q Zdzisław Błosiński i jego Jezus 
frasobliwy.
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Od 6 do 17 lipca trwały w Gminie Łagów półkolonie zorganizowane 
przez Związek Młodzieży Wiejskiej przy współpracy urzędu gminy. 

W półkoloniach uczestniczyło 
52 dzieci z gminy, których 
przynajmniej jeden z rodziców 
jest w pełnym zakresie 
ubezpieczony w KRUS lub 
pobiera świadczenia z KRUS. 
Dzieci w ramach półkolonii 
miały zagwarantowany 
posiłek w postaci śniadania i 
obiadu.

Gmina zapewniła dzieciom bez-
płatny dojazd na półkolonie i na 
wszelkie wyjazdy. 

Choć miejscem docelowym pół-
kolonii była Szkoła Podstawowa w 
Starej Zbelutce dzieciaki korzystały 
z mnóstwa atrakcji przygotowanych 
przez kierownictwo i opiekunów, 
gdyż program półkolonii był bardzo  
urozmaicony. Ponadto dzięki temu, 
że gmina Łagów dysponuje własnym 
transportem możliwa była organiza-
cja licznych wycieczek i wyjazdów co 
zaowocowało bogatym programem 
rozrywkowo - edukacyjnym i mnó-
stwem atrakcji.

Jak informuje kierownik półko-
lonii Pani Elżbieta Ginał – „Każdy 
dzień wypoczynku rozpoczynał się 
krótka pogadanką nt. bezpieczeństwa 
zabaw w wodzie, kulturalnego zacho-
wania się w miejscach publicznych, 
zdrowego odżywiania się oraz zasad 

poruszania się po drogach w czasie 
wycieczek”. 

Uczestnicy półkolonii odwiedzi-
li jedną z najważniejszych atrakcji 
turystycznych województwa świę-
tokrzyskiego - Święty Krzyż,  gdzie 
z wielką powagą i szacunkiem obej-
rzeli klasztor Ojców Oblatów Maryi 
Niepokalanej i relikwie Krzyża św. 
oraz Muzeum Przyrodnicze zapo-
znając się z florą i fauną Świętokrzy-
skiego Parku Narodowego. Dzieci 
miały także możliwość wejścia na 
50-metrową wieżę widokową, z któ-
rej rozpościera się przepiękny widok 
na panoramę Gór Świętokrzyskich. 

Kolejnym punktem zwiedzania 
było Muzeum Wsi Kieleckiej w To-
karni – skansen „perełkę” wojewódz-
twa świętokrzyskiego, gdzie oprócz 
możliwości wyhasania się, dzieci 
zwiedziły także polskie zabytki etno-
graficzne. Duże wrażenie zrobiły na 
zwiedzających urokliwe, drewniane, 
bielone chaty, w których starodawny 
nastój wsi kieleckiej tworzyły przede 
wszystkim obrazy, meble, drewniane 
podłogi, święte figurki, ręcznie tkane 
makatki czy poduszki i  kołdry z pie-
rza czy małe kołyski dla dzieci. 

Kolejne dni wypoczynku to wy-
jazdy na basen do Staszowa i do pły-
wali w Nowinach.  Główną atrakcją 
była zjeżdżalnia oraz jacuzzi. Pobyty 

na basenach uczy-
ły dzieci bezpiecz-
nego korzystania z 
kąpieli i poprawiły 
ich umiejętności 
pływackie, a także 
dostarczyły niezapo-
mnianych wrażeń. 
Dzieci świetnie czuły 
się w wodzie i dobrze 
się bawiły, łącząc zabawę i przyjem-
ność uprawiania sportu w myśl zasa-
dy „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Prawdziwą przygodą spędzoną w 
fantastycznej atmosferze była wizyta 
dzieci w Muzeum Zabawkarstwa oraz 
w Fabryce Karmelu w Kielcach, gdzie 
uczestnicy półkolonii mieli możli-
wość wzięcia udziału w warsztatach, 
w których każdy z uczestników za-
projektował własnego lizaka. Warsz-
taty te dały dzieciom dużo radości i 
satysfakcji z nowego niecodziennego 
doświadczenia. 

Dzieci w ramach programu kolo-
nialnego obejrzały także dwie projek-
cje filmowe, tj. film „Muminki” w 3 
D oraz film „W głowie się nie mieści”. 

Podsumowanie półkolonii odbyło 
się w piątek, 17 lipca. W tym też dniu 
odbyła się bardzo ciekawa i przydat-
na pogadanka przeprowadzona przez 
policjantów z Komisariatu Policji w 
Rakowie. Funkcjonariusze policji 

przekazali dzieciom informacje nt. 
bezpieczeństwa na drodze, bezpiecz-
nego zachowania się w pobliżu akwe-
nów wodnych oraz niebezpieczeństw 
płynących ze stosowania dopalaczy. 
Podejmowane przez dorosłych te-
maty budziły wśród uczestników 
półkolonii ogromne zainteresowanie 
oraz wyzwalały właściwe emocje. 
Ponadto na zakończenie dla uczest-
ników przygotowano niespodzianki, 
w postaci wyprawek szkolnych, dy-
plomów za uczestnictwo w półkolo-
niach. Półkoloniami kierowała Pani 
Elżbieta Ginał, a opiekunkami były: 
Pani Małgorzata Bęben, Pani Anna 
Kotwa i Pani Halina Łucka. 

Słuchając opinii dzieci biorących 
udział w półkoloniach i ich rodziców 
cieszymy się, że wszyscy byli zadowo-
leni. Chętnie to powtórzymy: „za rok” 
– mówią z uśmiechami na twarzach 
uczestnicy tegorocznych półkolonii.

/A.K./

Aktywny wypoczynek dla dzieci

Przebudowa targowiska realizowana była w ramach operacji z zakresu 
działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W 2014r. gmina Łagów otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 000 000 
zł na realizację operacji pn. „Przebudowa targowiska w msc. Wola Łagow-
ska”. Celem zadania jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebu-
dowę targowiska stałego w msc. Wola Łagowska. 

Zadanie realizowane było w dwóch etapach. Pierwszy etap, który zreali-
zowany został w 2014r. obejmował częściowe wykonane robót ziemnych, 
podbudowy i robót nawierzchniowych oraz kanalizację deszczową. W ra-
mach drugiego etapu zostały wykonane pozostałe prace ziemne, obiekt ad-
ministracyjno - socjalno – sanitarny, wiaty, zagospodarowanie terenu, drogi 
oraz prace związane z branżą sanitarną. 

Przeprowadzone prace znaczenie wpłynęły na lepsze funkcjonowanie 
placu targowego a w konsekwencji całkowicie zmieniły wizerunek i funk-
cjonowanie targowiska. 

Dodatkowo zostało wykonane oświetlenie na placu targowym oraz 
udrożnienie rowu, do którego wpływają wody opadowe.

Całkowita wartość zadania wniosła ok. 2.500.000 zł, w tym dofinansowa-
nie 1.000.000 zł.  

Gmina Łagów zakończyła realizację inwestycji  
pod nazwą 

„Przebudowa targowiska w miejscowości Wola Łagowska”

Zrealizowana inwestycja otrzymał dofinansowanie w ramach operacji 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 społecz-
ności oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Zadanie było podzielone na dwie części. Pierwsza polegała na zagospo-
darowaniu terenu przyległego do Szkoły Podstawowej w Rudzie. W ramach 
prac budowlanych zostały wykonane roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, 
budowa i wyposażenie boiska, utwardzenie powierzchni gruntu wraz z wy-
posażeniem w obiekty małej architektury i zieleń oraz nowe ogrodzenie. 
Dodatkowo został zakupiony sprzęt sportowo – rekreacyjny, który będzie 
służył wszystkim mieszkańcom wsi. Druga część zadania obejmowała zakup 
doposażenia świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Łagowie – świe-
tlica wiejska. W ramach doposażenia zostały zakupione meble kuchenne 
wraz z zastawą stołową i wyposażeniem kuchennym, meble biurowe i sprzęt 
komputerowy, sprzęt sportowo – rekreacyjny. Ponadto dokonano wymiany  
licznika energetycznego wraz z montażem, odnowiono schody wewnętrzne 
oraz wymieniono barierkę zabezpieczającą.

Całkowita wartość zadania wniosła ponad 413 000 zł, w tym dofinanso-
wanie ponad 251 000 zł.

Gmina Łagów zakończyła realizację inwestycji pn. „Doposażenie 
świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz zagospodaro-

wanie terenu przyległego do Szkoły Podstawowej w Rudzie”

 Q Uczestnicy półkolonii odwiedzili min. Św. Krzyż. 



Edukacja ekologiczna  
w gminie Łagów

Gmina Łagów otrzymała pozytywną ocenę 
wniosku w sprawie dotacji ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej.

W tym roku gmina Łagów realizowała  zadanie z 
zakresu edukacji ekologicznej pn. ”Edukacja ekolo-
giczna  w Gminie Łagów na rok 2015 – selektywna 
zbiórka surowców wtórnych i zagospodarowanie od-
padów.  W dniu 23 czerwca 2015 r. podpisano umowę 
dotacji z WFOŚ i GW w Kielcach na realizację w/w 
zadania. 

W ramach zadania przeprowadzono akcję eduka-
cyjną kierowaną do dorosłej części mieszkańców gmi-
ny na zebraniach wiejskich oraz konkursy dla dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz placówek oświatowych na 
terenie gminy. 

Konkursy dla dzieci i młodzieży zorganizowano w  
podziale  na grupy wiekowe:

- Grupa I- uczniowie klas ,,0” - pt. „Dbam o swoje 
otoczenie” – zbiórka baterii.

- Grupa II – uczniowie klas I – III, - pt. „Dbam o 
swoje otoczenie” – zbiórka baterii.

- Grupa III- uczniowie klas IV – VI, - pt. „Dobrze 
rozumuję, więc segreguję” – opracowanie projektu 
broszury informacyjnej na temat segregacji i zago-
spodarowania odpadów.

- Grupa IV- uczniowie klas I-III gimnazjalnych 
- pt. „Dobrze rozumuję, więc segreguję” – opra-
cowanie projektu broszury informacyjnej na te-
mat segregacji i zagospodarowania odpadów,  
a także konkurs dla szkół za tzw. największe zaanga-
żowanie” w zadanie edukacyjne.

W konkursach wzięło udział 137 uczniów szkół na 
terenie gminy oraz 5 placówek oświatowych. Komisja 
Konkursowa wyłoniła 67 laureatów wśród uczniów 
oraz nagrodziła 5 szkół za tzw. zaangażowanie w or-
ganizowanym zadaniu edukacyjnym. Laureaci otrzy-
mali cenne nagrody rzeczowe.

Łącznie we wszystkich szkołach zebrano 312,84 kg 
zużytych baterii, które zostaną przekazane do uniesz-
kodliwienia przez  uprawniony podmiot. 

Realizację zadania kończyć będzie II etap edu-
kacji ekologicznej dorosłej części mieszkańców 
gminy tj. przekazanie mieszkańcom Gminy Łagów 
na Dożynkach Gminnych 2015, opublikowanej  
w formie broszury informacyjnej pracy plastycznej 
Aleksandry Gałki – jako najciekawszej broszury in-
formacyjnej na temat segregacji odpadów i właści-
wego  gospodarowania odpadami, wyróżnioną przez 
Komisję Konkursową.

Celem akcji edukacyjnej jest podniesienie  
świadomości ekologicznej mieszkańców gminy  
w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komu-
nalnymi.

Całkowity koszt zadania to 19 550,00 zł.
Kwota dotacji przyznanej przez WFOŚ i GW w 

Kielcach wyniesie 13 995,00 zł. 
D. Olejarska

GMINA ŁAGÓW
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Otwarty Turniej Nocny o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Łagów
W turnieju udział wzięło siedem drużyn: Volturi Piotrów, Albatrosy, Cannabis, Kotlet Team, Olafy, Kunica 
Piotrów oraz P.H.U Wojda Zeimmery.

Mecze rozgrywane były 
systemem każdy z każdym, 
turniej uroczyście otworzył 
Przewodniczący Rady 
Gminy Łagów Pan Marek 
Bartkiewicz życząc wszystkim 
uczestnikom dobrej zabawy 
oraz zwycięstwa w turnieju.

Po uroczystym otwarciu rozpo-
częła się sportowa rywalizacja, która 
trwała od godz. 19:00 do godz. 01:15.

W wyniku rozgrywanych meczów 
najlepszą okazałą się drużyna Volturi 
Piotrów, która wygrała cztery mecze i 
dwa zremisowała uzyskując łącznie 14 
punktów. Drugie miejsce przypadło 
Albatrosom - 14 pkt (drużyna zdobyła 
w całym turnieju o dwie bramki mniej 
od zwycięzców),trzecie miejsce zajęła 
ekipa P.H.U Wojda Zeimmery - 11-
pkt.

Zwycięskie drużyny zostały uho-
norowane pucharami oraz dyploma-
mi. Nagrodzono również najlepszych 
uczestników indywidualnie. Najlep-
szym bramkarzem został uznany Ar-
nold Dudek (Volturi Piotrów). Najlep-
szym obrońcą został Roman Kowalsk 
(Olafy). Królem strzelców turnieju 

został zdobywca 13 bramek Szymon 
Bochniak z Albatrosów. Natomiast za 
najlepszego zawodnika całego turnie-
ju uznano Marcina Wasika (Volturi 
Piotrów).

Ogółem w całym turnieju wzięło 
udział 66 zawodników od 15 do 36 lat.

Zwycięska drużyna Volturi Piotrów 
wystąpiła w składzie: Arnold Dudek, 
Daniel Dziarmaga, Marcin Wasik, 
Paweł Wasik, Piotr Dziarmaga, Karol 
Szachowicz, Tomasz Pustuła i Rafał 
Włodarczyk.

Turniej odbył się w ramach projek-
tu „Animator Sportu – Moje Boisko 
Orlik w Łagowie”.  

G.S.

W sobotę 27 czerwca klub 
sportowy ŁKS Łagów 
zorganizował  już po raz 
trzeci „Dzień Pamięci”, aby 
uczcić pamięć zmarłych 
zawodników klubu: Benka 
Noconia, Damiana Murca 
i Błażeja Sławskiego oraz 
działacza: Marcina Graczaka.

O godz. 14.00 mszę świętą odpra-
wił ks. Marek Tabaszewski, po której 
zebrani przeszli na cmentarz złożyć 
wiązanki oraz zapalić znicze na gro-
bach zmarłych. 

O godz. 17.00 rozpoczął się mecz 
ŁKS Łagów-Przyjaciele, który za-
kończył się remisem 2:2. Obydwie 
bramki dla ŁKS zdobył Roman 
Kowalski natomiast dla Przyjaciół 
Karol Szachowicz oraz Patryk Kacz-
marczyk. 

Drużyny wystąpiły w składach:
ŁKS: Paweł Pustuła, Roman 

Kowalski, Michał Pustuła, Daniel 
Duda, Piotr Ostrowski, Tomasz 
Pustuła, Albert Brudek, Adrian 
Olejarski, Patryk Kowalik, Karol 
Bęben, Kamil Jaskuła, Dawid Ko-
łodziej, Jakub Stachura, Szymon 
Bochniak, Albert Bujakowski i Ja-
kub Zielonka.

PRZYJACIELE: Arnold Dudek, 
Karol Szachowicz, Sylwester Łata, 
Damian Babiński, Marcin Rusiecki, 
Radosław Kapica, Adam Stępień, 
Zdzisław Dziarmaga, Patryk Kacz-
marczyk, Marek Świtek, Artur Cu-
kierski, Daniel Dziarmaga i Rafał 
Włodarczyk. 

Po meczu wszyscy uczestnicy 
spotkali się przy tradycyjnym gril-
lu. 

G.S.

Uczcili pamięć zawodników i działaczy ŁKS Łagów

 Q Zacięta rywalizacja drużyn  startujących w Turnieju.

 Q Drużyna Volturi Piotrów z Przewdniczącym Rady Gminy Łagów Mar-
kiem Bartkiewiczem.

 Q Drużyna Przyjaciół i Drużyna ŁKS Łagów z zarządem  klubu ŁKS Łagów i trenerem Krzysztofem Dziublem 

 Q Drużyna Przyjaciół w akcji.


