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Odbiór dotacji na 
remont drogi

Gmina Łagów otrzymała dotację 
na  remont drogi gminnej w  Woli 
Łagowskiej.

 Q Czytaj na str. 5

Konkurs muzyczny 
w WTZ w Sędku

Cztery Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej rywalizowały w  Konkursie 
Muzycznym „Śpiewać każdy może 
…” w Sędku (Gmina Łagów).

 Q Czytaj na str. 7

 Q Oficjalne delegacje  składające kwiaty i znicze przed krzyżem niepodległości

Uroczystości patriotyczne w Orłowinach
W niedzielę 4 września 2016 r. 
odbyła się uroczystość 
patriotyczna w Orłowinach, 
upamiętniająca bolesne 
i tragiczne losy ludności tej 
miejscowości. Na miejsce 
przybyły poczty sztandarowe 
Regionalnych Lasów 
Państwowych, szkół z terenu 
gminy Łagów i środowisk 
kombatanckich, w tym 
Gminnego Związku 
Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych RP 
w Łagowie, poczty 
sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
naszej gminy. Towarzyszyła 
im Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta przy OSP w Bodzentynie 
pod kierunkiem kapelmistrza 
- pana Kazimierza Podrazy. 

 Q Czytaj na str. 2-3
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 Q Poczty sztandarowe w trakcie przemarszu na miejsce uroczystości

Uroczystości patriotyczne w Orłowinach

W niedzielę 4 września 2016 r. 
odbyła się uroczystość 
patriotyczna w Orłowinach, 
upamiętniająca bolesne 
i tragiczne losy ludności tej 
miejscowości. 

Na  miejsce przybyły poczty 
sztandarowe Regionalnych Lasów 
Państwowych, szkół z  terenu gmi-
ny Łagów i  środowisk kombatanc-
kich, w  tym Gminnego Związku 

Kombatantów i  Byłych Więźniów 
Politycznych RP w  Łagowie, poczty 
sztandarowe Ochotniczych Straży 
Pożarnych z  terenu naszej gminy. 
Towarzyszyła im Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta przy OSP w  Bodzen-
tynie pod kierunkiem kapelmistrza 
- pana Kazimierza Podrazy. Swoją 
obecnością zaszczycili nas także: Sta-
rosta Powiatu Opatowskiego – Bo-
gusław Włodarczyk, przedstawiciele 
władz samorządowych gminy Łagów 
i gminy Wojciechowice, radni, sołty-
si, dyrektorzy szkół, młodzież oraz 
licznie przybyli mieszkańcy gmin 
Łagów i Wojciechowice.

W  pięknym otoczeniu orłowiń-
skiego lasu pod symbolicznym 
krzyżem odprawiono polową mszę 
św. w  intencji mieszkańców Orło-
win, a celebrowaną przez ks. Jerzego 

Beksińskiego – Proboszcza Parafii 
w Łagowie, ks. Rafała Kasprzyka i ks. 
Mieczysława Surusa – duchownych 
z Parafii w Łagowie.

Po mszy, podniosłym i jakże waż-
nym momentem uroczystości było 
złożenie kwiatów i  zapalenie zniczy 
przez delegacje przed symbolicznym 
krzyżem niepodległości, który stanął 
tu, w Orłowinach w 1918 r.

Po  części oficjalnej wszystkich 
zgromadzonych oraz zaproszonych 
gości powitali Wójt Gminy Łagów - 
pan Paweł Marwicki oraz Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łagów - pan Krzysztof  
Karst.

Uroczystość uświetnił występ 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Bo-
dzentyna, przy akompaniamencie, 
której dzieci, młodzież oraz nauczy-
ciele z  Gminnego Zespołu Szkół 

w  Łagowie, odśpiewali z  zebranymi 
dobrze wszystkim znane pieśni pa-
triotyczne. Wspólny śpiew zjedno-
czył wszystkich, niezależnie od wie-
ku.

Należy się cieszyć szczególnie 
z dużej liczby młodzieży na tego typu 
uroczystościach, które kształtują jej 
charakter, osobowość, uczą patrioty-
zmu, wrażliwości i miłości do ojczy-
zny. Przekazują również pamięć hi-
storyczną o  ważnych wydarzeniach 
związanych z naszą małą ojczyzną tj. 
regionem świętokrzyskim, które nie 
powinny być zapomniane.

Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim za aktyw-
ne uczestnictwo w uroczystości, któ-
ra upamiętnia tragiczne losy naszych 
rodaków.

/AS/
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W niedzielę 28 sierpnia 
na płycie lotniska w Masłowie 
odbyły się Dożynki Powiatu 
Kieleckiego. 

Na tę imprezę z wieńcami dożyn-
kowymi przybyli rolnicy oraz przed-
stawiciele wszystkich dziewiętnastu 
gmin. Po uroczystej mszy św. w ma-
słowskim kościele korowód przeniósł 
się na pobliskie lotnisko.

W tym roku Gminę Łagów repre-
zentowała delegacja sołectwa Płucki. 
Na uroczystości byli obecni również: 
Wójt Gminy Łagów – Paweł Marwic-
ki oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Łagów – Marek Bartkiewicz.

Po  oficjalnym rozpoczęciu im-
prezy i  przemowach zaproszonych 
gości, w  imieniu samorządowców 
powiatu kieleckiego głos zabrał Wójt 
Gminy Łagów. Następnie przystąpio-
no do oceny wieńców dożynkowych. 
Tytuł najlepszego przypadł dziełu 
z gminy Miedziana Góra, zaś wieniec 
przygotowany przez sołectwo Płucki 
reprezentujący naszą gminę otrzymał 

od komisji konkursowej wyróżnienie.
Na  zakończenie wszyscy uczest-

nicy dożynek wzięli udział we 
wspólnej zabawie podczas części 

rozrywkowej imprezy.
/AS/

Przedstawiciele gminy Łagów 
na Dożynkach Powiatowych w Masłowie

 Q Przedstawiciele  sołectwa Płucki i władz gminy Łagów na uroczystościach w Masłowie

Obóz w Dąbkach

 Q Pamiątkowe zdjęcie dzieci z gmi-
ny Łagów z pobytu w Dąbkach

W dniach 18 - 29 sierpnia 
z inicjatywy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Łagowie 
dwunastoosobowa grupa 
dzieci z terenu naszej 
gminy uczestniczyła 
w obozie wypoczynkowo-
profilaktycznym w Dąbkach. 

Wyjazd był zorganizowany przez 
Chorągiew Kielecką Związku Har-
cerstwa Polskiego, Hufiec Opatów, 
w ramach tzw. „harcerskiej akcji let-
niej”. Uczestnicy mieli zapewnione 
zakwaterowanie i całodniowe wyży-
wienie.

Celem wyjazdu był aktywny wy-
poczynek i  promowanie zdrowego 
stylu życia bez używek. Obóz w ca-
łości był sfinansowany z  środków 
Gminnego Programu Profilaktyki 

Darmowe szczepienia  
przeciwko grypie

Przypominamy, że na terenie Gminy Łagów odbywa się ak-
cja darmowych szczepień przeciwko grypie, która potrwa do 14 
października. Z szczepień tych mogą skorzystać osoby powyżej 
60 roku życia, które uprzednio wypełnią i złożą w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Łagowie odpowiedni druk otrzymując równocze-
śnie zaświadczenie, które umożliwi skorzystanie z bezpłatnego 
szczepienia. To wspólna akcja Gminy Łagów oraz spółki WIEL-
MED świadczącej usługi zdrowotne na terenie naszej gminy.

i  Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na  2016 r. Całkowity 
koszt to  8280 zł. Młodzież wróciła 
wypoczęta i pełna energii przed no-
wym rokiem szkolnym.

Katarzyna Partyka

Szanowni Nauczyciele  
i Pracownicy Oświaty Gminy Łagów

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu 
samorządu Gminy Łagów pragniemy skierować 
najlepsze życzenia do wszystkich nauczycieli 
i pracowników oświaty z terenu naszej gminy.

W tym bardzo ważnym dniu proszę przyjąć wyrazy 
szczerego uznania, gratulacji i podziękowań. Praca, 
którą Państwo wykonują to wyzwanie wymagające 
cierpliwości, wielu poświęceń oraz zaangażowania. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że dzielenie się 
wiedzą i przekazywanie pozytywnych wzorów jest 
cennym darem, który daje szanse rozwoju oraz 

lepszej przyszłości.
Życzymy, aby wysiłek wkładany w pracę z młodzieżą 

motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, 
które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.
Proszę przyjąć również najlepsze życzenia zdrowia, 

zadowolenia,optymizmu i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady 
Gminy Łagów

Marek Bartkiewicz

Wójt Gminy Łagów
Paweł Marwicki
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 Q Uczestnicy pierwszego spotkania wysłuchali wystąpień fachowców

Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacyjnego  
w świetlicy wiejskiej w Łagowie
Komitet został powołany 10 
sierpnia przez Wójta Gminy 
– pana Pawła Marwickiego, 
jest organem doradczym 
i opiniodawczym w zakresie 
planowanych zadań. 

Zespół będzie pracował między 
innymi nad "Programem rewitali-
zacji dla gminy Łagów na lata 2016-
2023”. Opracowanie dokumentu jest 
niezbędne dla starania się gminy 
o  środki unijne na  realizację zadań 
związanych z szeroko pojętą rewita-
lizacją.

Podczas pierwszego spotkania 
przedstawiono największe problemy 
gminy, nad którymi musi się skupić 
zespół. Główne z nich to: przeciąże-
nie komunikacyjne związane z funk-
cjonowaniem na  naszym terenie 
kopalni i wynikającym z tego zapyle-
niem, przestarzała sieć wodociągowa 

w centrum Łagowa, brak kanalizacji 
deszczowej, zły stan budynków uży-
teczności publicznej, brak nowocze-
snej przestrzeni publicznej.

Komitet Rewitalizacji stanowi 
forum współpracy i dialogu intere-
sariuszy z organami gminy, a także 
sprawuje funkcje opiniodawczo
-doradcze w sprawach związanych 
z  opracowaniem i  wdrażaniem 
Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Łagów na lata 2016-2023 oraz oce-
ną przebiegu procesu rewitalizacji.

Nadrzędnym zadaniem Komite-
tu jest:

•  aktywne włączanie lokalnej spo-
łeczności w  proces konsultacji 
społecznych służących opraco-
waniu ww. dokumentu,

•   zaproponowanie hierarchii 
potrzeb w  zakresie działań re-
witalizacyjnych oraz opraco-
wanie listy najważniejszych 

przedsięwzięć zaplanowanych 
do  umieszczenia w  programie 
rewitalizacji,

•  monitorowanie przebiegu oraz 
ocena efektywności i skuteczno-
ści realizacji programu,

•  przedkładanie Wójtowi projek-
tów aktualizacji programu.

Komitet reprezentuje mieszkań-
ców i  interesariuszy, lokalne śro-
dowiska gospodarcze, naukowe, 
organizacje pozarządowe oraz inne 
grupy nieformalne działające na  te-
renie Gminy.

Referat inwestycji 
i zamówień publicznych

Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Łagowie
W niedzielę, 25 września 
na boisku sportowym 
przy Gminnym Zespole 
Szkół w Łagowie, zostały 
rozegrane Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze. 
Wzięły w nich udział 4 
drużyny Ochotniczych Straży 
Pożarnych tj.: drużyna z OSP 
Łagów, OSP Sadków,  OSP 
Piotrów i OSP Sędek oraz 
trzy Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze. Dwie z Łagowa, 
jedna z Piotrowa. 

Druhowie z Ochotniczych Straży 

Pożarnych rywalizowali ze sobą w: 
sztafecie pożarniczej z przeszkodami 
oraz w ćwiczeniach bojowych, zaś 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  
rywalizowały w mini sztafecie i w 
ćwiczeniu bojowym. 

Nad prawidłowym i zgodnym z 
regulaminem przebiegiem zawodów 
czuwała komisja sędziowska wyzna-
czona przez Komendanta Miejskiego 
PSP w Kielcach.

Przebieg zawodów obserwowali, 
m.in.: Pan Paweł Marwicki - Wójt 
Gminy Łagów, Pan Marek Bartkie-
wicz - Przewodniczący Rady Gminy 
wraz z radnymi Rady Gminy Łagów 

oraz licznie zebrani mieszkańcy 
gminy Łagów.

Komisja sędziowska po zsumo-
waniu wyników sztafety i ćwiczeń 
bojowych w klasyfikacji generalnej 
przyznała poszczególnym drużynom 
następujące miejsca: 

I miejsce – OSP Łagów, 
II miejsce – OSP Sadków, 
III miejsce – OSP Piotrów 
IV miejsce - OSP Sędek.  
Natomiast wszystkie Młodzie-

żowe Drużyny Pożarnicze zostały 
wyróżnione i otrzymały nagrody za 
udział w zawodach. Po zakończonej 
rywalizacji Wójt Gminy Łagów do-

konał uroczystego wręczenia dyplo-
mów i pucharów.

Rozegrane zawody sportowo 
– pożarnicze były doskonałą oka-
zją do sprawdzenia przygotowania 
kondycyjnego, mobilności i zaanga-
żowania strażaków poszczególnych 
jednostek oraz sprawdzenia spraw-
ności sprzętu, jaki znajduje się na ich 
wyposażeniu. 

Wszystkim strażakom dziękuje-
my za udział, a zwycięzcom życzy-
my sukcesów w kolejnych etapach 
zawodów.

/A.S./

 Q Pamiątkowe zdjęcie uczestników zawodów z władzami gminy.
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Trwają prace przy odbudowie 
mostu na ulicy Podskale

 Q Prace wykończeniowe przy moście na Podskalu

Remont w Gminnym Zespole 
Szkół w Łagowie

 Q Wnętrza odnowionych koryta-
rzy.

 Q Wygląd pomieszczeń przed i po remoncie

Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych w  Łagowie Spółka z  o. 

o. prowadzi intensywne prace przy 
odbudowie zniszczonego mostu 
na  Podskalu. Pracownicy wykonu-
ją obecnie końcowe jego elementy. 
Dzięki funduszom z  budżetu gmi-
ny i  dofinansowaniu z  Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
prace nabrały tempa i  widać już ich 
rezultat.

Jest to  jak do  tej pory jedno 
z  większych przedsięwzięć łagow-

skiego przedsiębiorstwa, które każ-
dy etap prac tej inwestycji kończy 
w  zaplanowanym terminie. Jeśli 
nie będzie niespodziewanych pro-
blemów podczas końcowych robót, 
termin realizacji zadania przewiduje 
się na dzień 30 października 2016 r.  
Mieszkańcy już niedługo będą mo-
gli skorzystać z zamkniętej od blisko 
4 lat części drogi ułatwiając im do-
stęp do swoich posesji i poprawiając 
płynność ruchu na tym odcinku.

/AS/

Od  20 czerwca do  5 września 
br. Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w  Łagowie Sp. z  o. o. 
realizowało remont pomieszczeń ma-
gazynowych i  zaplecza sanitarnego 
stołówki Gminnego Zespołu Szkół 
w Łagowie. 

Zgodnie z zaleceniami Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go w  Kielcach odnowiono magazyny, 
pomieszczenia użytkowe i  sanitarne, 
korytarze oraz powiększono rampę 
załadunkową na zapleczu kuchni. Po-
nadto odświeżona została klatka w bu-
dynku szkoły podstawowej poprzez 
uzupełnienie ubytków i  pomalowanie 
ścian. Efektem prac jest poprawa wa-
runków sanitarnych i  estetyki całego 
zaplecza stołówki szkolnej.

/AS/

Mamy dotację na remont 
drogi w Woli Łagowskiej

 Q Wójt Gminy Łagów odbierający promesę z rąk wicewojewody

31 sierpnia br. 
w Świętokrzyskim Urzędzie 
Wojewódzkim odbyło się 
wręczenie kolejnej transzy 
promes na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. 

Wójt Gminy Łagów – Paweł Mar-
wicki odebrał z  rąk Wicewojewody 
Świętokrzyskiego promesę dla Gminy 
Łagów w  wysokości 84.080 zł. Środki 
z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
zostaną wykorzystane na remont drogi 
gminnej Baraniec-Olszowiec w  Woli 
Łagowskiej o łącznej długości 775 mb. 

Remont będzie polegał na  uzupeł-
nieniu istniejącej podbudowy drogi 
kruszywem, wykonaniu warstwy wią-
żącej i ścieralnej z masy mineralno-bi-
tumicznej, utwardzeniu poboczy oraz 
odmuleniu istniejących rowów. Reali-
zacja zadania pozwoli na  likwidację 
utrudnień drogowych, poprawi dostęp 
mieszkańców do posesji i pól. Inwesty-
cja ma na  celu sukcesywną realizację 
założeń władz gminy Łagów - popra-
wę stanu technicznego infrastruktury 
drogowej i  stworzenie spójnego ukła-
du komunikacyjnego.

/AS/
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70 lat Koła Łowieckiego „Łagów”

 Q Wspólne zdjęcie członków koła wraz z zaproszonymi gośćmi

Narodowe czytanie

 Q Uczestnicy akcji podczas czytania fragmentów powieści

Po raz XII ruszyła edycja Funduszu Stypendialnego  
„Sakiewka Zbója Madeja”.

W sobotę, 3 września, swój 
jubileusz obchodziło Koło 
Łowieckie „Łagów” z siedzibą 
w Nowej Słupi. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
dziękczynną, która odbyła się w ko-
ściele Bożego Miłosierdzia w Ostrow-
cu Świętokrzyskim. Członkowie Koła 
Łowieckiego „Łagów” oraz zapro-
szeni na  obchody jubileuszu goście 
dziękowali za siedemdziesięcioletnią 
działalność zrzeszenia. Po  wspólnej 
modlitwie uczestnicy jubileuszo-
wych uroczystości zapozowali do pa-
miątkowej fotografii, a  następnie 
udali się do restauracji, gdzie odbyła 
się tradycyjna biesiada myśliwska, 
będąca zwieńczeniem sobotnich ob-
chodów. Po oficjalnym powitaniu za-

proszeni goście gratulowali, składali 
życzenia i dziękowali za współpracę. 
Na uroczystości był również obecny 
Wójt Gminy Łagów – Paweł Mar-
wicki, który dziękując za działalność 
koła na  rzecz łowiectwa i  ochrony 
przyrody, wręczył jego członkom 
okolicznościowy grawerton.

Następnie wręczono zasłużonym 
myśliwym specjalne odznaczenia, 
a  prezes koła, Tomasz Chamera, 
wygłosił kilka słów podziękowania 
i przybliżył zgromadzonym gościom 
historię koła "Łagów". Mówił także 
o  jego działalności, celach i planach 
na przyszłość.

Na  zakończenie części oficjalnej 
zaproszono wszystkich do  wspólne-
go biesiadowania.

/AS/

W związku z inicjatywą 
Prezydenta RP Gminna 
Biblioteka Publiczna włączyła 
się do ogólnopolskiej akcji 
„Narodowe Czytanie” 
i przygotowała spotkanie, 
które odbyło się dnia 3 
września w naszej gminie. 

Tegoroczną wybraną lekturą było 
„Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Spotkanie prowadziła pani Małgo-
rzata Gadowska – Skibińska, pra-
cownik Czytelni Gminnej Biblioteki 
Publicznej, która serdecznie przywi-
tała wszystkie przybyłe na  to  spo-
tkanie osoby. Krótko przedstawiła 
ideę Narodowego Czytania oraz za-
poznała z przesłaniem, jakie ta  lek-

tura niesie w swojej treści. „Quo Va-
dis” to piękna książka o zwycięstwie 
prawdy i  miłości – historia wiary, 
która pozwala budować silne więzi 
kształtujące wspólnotę. „Quo Vadis” 
stanowi opowieść o  triumfie odwa-
gi, konsekwencji w działaniu, o  so-
lidarności w imię fundamentalnych 
idei. Do tej akcji licznie włączyli się 
nauczyciele, radni, samorządowcy 
i  mieszkańcy. Wspólne głośne czy-
tanie wzbudziło wiele emocji i moż-
na było odkryć talenty aktorskie. 
Na koniec prowadząca podziękowa-
ła wszystkim za  przybycie i  gorąco 
zachęciła wszystkich do  wspólnego 
czytania w  gronie rodziny, przyja-
ciół i znajomych.

/AS/

Fundusz ten realizowany 
jest przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy Łagów 
dzięki współpracy 
z Fundacją im. Stefana 
Batorego w Warszawie, 
wspierany przez Fundację 
Qvo Vadis Rodziny 
Gavellów. 

W  bieżącym roku inicjatywa 
uzyskała aprobatę władz lokalnych 
gminy Łagów i Nowa Słupia. Radni 
i  wójtowie tych gmin uznali tę ini-
cjatywę za cenną i wsparli finansowo 
projekt.

Celem programu jest wspieranie 
uczniów gimnazjum w  gminach: 
Łagów, Brody Iłżeckie i Nowa Słupia 
osiągających wysokie wyniki w  na-
uce, zaangażowanych w działalność 

społeczną, z uwzględnieniem ich sy-
tuacji materialnej.

Pomoc udzielana jest w  formie 
pieniężnych stypendiów przyznawa-
nych na dany rok szkolny.

Warto wspomnieć, iż  w  woje-
wództwie świętokrzyskim tylko 
w trzech gminach w/w fundusz jest 
realizowany, a  mianowicie w  Kiel-
cach, Końskich i  Łagowie. Nasza 
gmina, w  porównaniu z  pierwszy-
mi dwiema jest bardzo niewielka, 
niemniej jednak nasi stypendyści 
osiągnęli już bardzo dużo. We wszel-
kich podsumowaniach Fundacji im. 
Stefana Batorego działalność Fun-
duszu Stypendialnego „Sakiewka 
Zbója Madeja” stawiana jest za wzór 
do naśladowania przez inne organi-
zacje pozarządowe.

Aby otrzymać wsparcie Fundacji 

im. Stefana Batorego, Stowarzysze-
nie Rozwoju Gminny Łagów musia-
ło zebrać własne środki, które Fun-
dacja pomnożyła o 100%.

Funduszy tych nie udałoby się 
zebrać, gdyby nie wsparcie dar-
czyńców, którymi w tym roku są:

Anna i Andrzej Nadziałkowie,
Sylwester Łata,
Piotr Krowiński,
Maria i Paweł Garstkowie,
Jolanta i Marcin Gadowscy,
Wiesław Nawrocki,
Zbigniew Wiącek,
radni Rady Gminy: Waldemar 

Sitarski, Ewelina Łata, Bogdan Si-
wonia, Wojciech Błosiński, Hanna 
Ozdoba, Izabela Garbacka Łach, 
Marek Bartkiewicz,

Wójt i Rada Gminy Łagów,
Ewa i Marcin Aplasowie,

Paweł Marwicki,
Małgorzata Sitarz
Bank Spółdzielczy w  Ostrow-

cu/o Łagów.
Stypendium przeznaczone jest 

dla zdolnej, aktywnej społecznie 
młodzieży gimnazjum, która dzięki 
wsparciu finansowemu może reali-
zować i  rozwijać swoje pasje oraz 
zainteresowania.

Regulamin Programu Stypen-
dialnego, formularz wniosku o przy-
znanie stypendium dostępny jest 
na stronie www.gimlagow.pl lub u p. 
Elwiry Wrony.

Wypełniony wniosek wraz 
z  kompletem dokumentów należy 
składać od  1 do  30 września 2016 
roku (do godz. 12.00) do pani Elwi-
ry Wrony.

Zdzisław Zwoliński
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Cztery Warsztaty Terapii Zajęciowej rywalizowały w Konkursie 
Muzycznym „ Śpiewać każdy może …” w Sędku (Gmina Łagów)

 Q Publiczność zgromadzona na konkursie z uwagą przysłuchiwała się 
występom przedstawicieli poszczególnych warsztatów

 Q Reprezentanci Warsztau Terapii Zajęciowej w Sędku podczas występu

Sukces w konkursie

 Q Pamiątkowe zdjęcie uczestników WTZ Sędek na uroczystej gali.

22 kwietnia 2016 roku 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
ogłosił XIV edycję 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego „ Sztuka Osób 
Niepełnosprawnych” dla 
uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej, 
uczestników środowiskowych 
domów samopomocy 
oraz niepełnosprawnych 
mieszkańców domów 
pomocy społecznej.

 Tematem wiodącym w  tego-
rocznej edycji konkursu było ha-
sło „Gdy w  sercu gra muzyka”. 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Sęd-
ku do  konkursu zgłosił pięć prac 
w kategoriach: malarstwo i witraż, 
tkanina i  aplikacja oraz rysunek 

i  grafika. Jedna z  prac naszych 
podopiecznych pt. „Kolory muzy-
ki” zgłoszona w  kategorii tkanina 

i aplikacja została doceniona przez 
jury konkursowe i  zajęła III miej-
sce w etapie wojewódzkim.

Nagrodzona praca to  gobelin 
składający się z  10 elementów wy-
konanych przez poszczególnych 
uczestników, które zostały połą-
czone w  jedną całość. Kompozycję 
przygotowano w  pracowni ręko-
dzielniczej pod kierunkiem instruk-
tora terapii zajęciowej- pani Ilony 
Banakiewicz. Jest to wyjątkowy suk-
ces, gdyż na konkurs napłynęło wie-
le prac z różnego rodzaju placówek 
terapeutycznych z całego wojewódz-
twa. Wręczenie nagród nastąpiło 12 
września 2016 roku na  Uroczystej 
Gali w  Wojewódzkim Domu Kul-
tury.

Nagrodzone prace, zostały prze-
słane do  biura w  Warszawie, gdzie 
będą brały udział w ogólnopolskim 
etapie konkursu. Gratulujemy i trzy-
mamy kciuki.

Pracownicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Sędku

Zespół z WTZ w Połańcu 
zwyciężył w konkursie 
muzycznym organizowanym 
przez Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Sędku i gminę 
Łagów.

07 września 2016 roku po raz pierw-
szy w  budynku Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w  Sędku odbył się Konkurs 
Piosenki pod nazwą „Śpiewać każdy 
może…”. W  imieniu organizatorów 
wszystkich obecnych na  konkursie 
przywitała kierownik Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Sędku- Wioletta Kozłow-
ska. Dalsze prowadzenie imprezy prze-
jęła pani Jolanta Czerwiec- instruktor 
terapii w pracowni muzyczno-przyrod-
niczej.

W konkursie wzięło udział osiem-
nastu uczestników z  czterech warsz-

tatów terapii zajęciowej. Każda pla-
cówka zaprezentowała się w  trzech 
dowolnych utworach muzycznych.

Zwycięski warsztat reprezento-
wali: Joanna Sobierajska w  piosence 
„Gdzie ten, który powie mi”, Anna 
Pochroń w  utworze „Być kobietą” 
oraz Mateusz Tutak z  piosenką „Ci-
cha woda”. II miejsce zajęły warsztaty 
terapii zajęciowej z Sędka i Kałkowa- 
Godowa. WTZ Sędek reprezentowa-
ły Magdalena Bassa i  Anna Pustuła 
w  utworze „Przez twe oczy zielone”. 
Piosenkę „Kolorowa sukienka” wy-
konał duet Monika Kołbuc oraz Mo-
nika Świtek. Utwór „Dwie bajki” 
zaśpiewała Agnieszka Sornat. WTZ 
z  Kałkowa-Godowa reprezentował 
zespół składający się z: Adaminy 
Orzechowskiej, Jerzego Janickiego, 
Dawida Pytel, Wioli Kulik oraz Anety 

Wróbel w  utworach „Lipka zielona” 
i „Cyganeczka Zosia”. III miejsce zajął 
zespół z WTZ w Belnie w jego skład 
wchodzili: Daniel Cieplak, Waldemar 
Łakomiec, Joanna Brzoza, Agnieszka 
Stępień i Anna Starz wykonali utwory 
„ Lipka zielona”, „W moim ogródecz-
ku”, „Czerwone jagody”.

Celem konkursu było promowanie 
aktywności osób niepełnosprawnych 
w różnych dziedzinach życia społecz-
nego i zawodowego, integracja, przy-
bliżenie wiedzy na temat polskiej mu-
zyki oraz rozwijanie zainteresowań.

Przegląd miał charakter konkur-
sowy, dlatego też wszystkie występy 
oceniało jury składające się z  repre-
zentantów poszczególnych warszta-
tów na czele z przewodniczącą – pa-
nią Małgorzatą Sitarz- Skarbnikiem 
Gminy Łagów.

Za pracę, jaką musieli włożyć uczest-
nicy w przygotowanie się do konkursu 
otrzymali od  organizatorów nagrody 
w  postaci gier, z  których będą mogli 
korzystać na  warsztatach. Wręczone 
zostały również nagrody indywidualne 
za zajęcie I miejsca w postaci płyt. Ga-
dżetami reklamowymi ufundowanymi 
przez Wójta Gminy Łagów obdarowane 
zostały wszystkie osoby biorące udział 
w konkursie.

Po  konkursowych zmaganiach 
wszystkich zebranych zaproszono 
na  poczęstunek, na  który przygo-
towano smaczne kiełbaski z  grilla. 
To  wyjątkowe spotkanie w  ramach 
integracji społecznej sprawiło pod-
opiecznym placówki i  zaproszonym 
gościom wiele radości.

Pracownicy 
WTZ w Sędku
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Podsumowanie Europejskiego  
Tygodnia Sportu

 Q Drużyna Adamówki II zdobyła I miejsce w Turnieju Trójek Siatkarskich
 Q Finaliści turnieju tenisa ziemnego. Od lewej: Michał Skibiński (III 

miejsce), Bartłomiej Szyszka (I) Krzysztof Gadowski (II)

 Q Najlepsza drużyna turnieju piłkarskiego - Niebiescy.

 Q Uczestnicy zawodów badmintonowych podczas oficjalnego rozpoczęcia turnieju.

 Q Zwycięzcy tegorocznego wieloboju siłowego. Od lewej Karol Włodar-
czyk (II  miejsce), Klaudiusz Lasota (I), Rafał Włodarczyk (III)

W dniach 10 - 17 września 2016 
r. w  ramach Europejskiego 

Tygodnia Sportu odbyły się na tere-
nie gminy Łagów zawody sportowe 
organizowane przez szkoły, anima-
torów, instruktorów i trenerów z na-
szej gminy. Sponsorem nagród był 
Wójt Gminy Łagów.

W  ciągu siedmiu dni przepro-
wadzono 15 imprez i  turniejów dla 
osób w  różnym wieku, w  których 
wzięło udział łącznie 541 osób. 
Wszyscy startujący popisali się 
dobrą sprawnością oraz wynika-
mi za  co  otrzymali wyróżnienia, 
dyplomy i  puchary. Po  ceremonii 

rozdania organizatorzy gratulowali 
jeszcze raz nagrodzonym za  profe-
sjonalne przygotowanie do poszcze-
gólnych imprez oraz wszystkim, 
którzy wzięli udział w  zawodach. 
Zaprosili także wszystkich na  na-
stępną edycję Europejskiego Tygo-
dnia Sportu, wyrażając jednocześnie 

nadzieję, że dzięki tego typu impre-
zom idea sportu będzie jeszcze bar-
dziej rozpropagowana i  popularna 
wśród wszystkich grup wiekowych 
i społecznych na terenie naszej gmi-
ny, a nawet całego kraju.

A.S.


