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WYDAWNICTWO BEZPŁATNE

W dniu 21.10.2014r. dokonano kolejnego częściowego odbioru prac związanych z budową budynku Urzędu Gminy w Łagowie. Trwają prace 
związane z budową nowej siedziby Urzędu Gminy wraz z pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami, pomieszczeniami magazynowo – go-
spodarczymi i technicznymi, mające związek z podstawową funkcją budynku oraz szaletem publicznym, a także zagospodarowaniem terenu 
przyległego oraz wykonaniem parkingu. 

Intensywne prace przy budowie  
nowej siedziby Urzędu Gminy w Łagowie

Można powiedzieć, że budowa obiektu w stanie 
surowym jest na ukończeniu. W dniu 21.10.2014 r. 
dokonano kolejnej kontroli na obiekcie. Na ukoń-
czeniu są prace związane z wykonaniem dachu 
budynku oraz ociepleniem ścian. 

Wykonawca rozpoczął prace związane  
z wykonaniem instalacji oraz tynków we we-
wnątrz obiektu. Wspaniale prezentuje się front 
Naszego Urzędu Gminy.

Całkowity koszt inwestycji realizowanej  

w formule „zaprojektuj-wybuduj” wynosi po-
nad 4,4 miliony złotych. Prace zakończą się  
w pierwszej połowie 2015r. Gmina w tym roku 
za wykonane i odebrane prace zapłaci blisko 
1,8 miliona zł.
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W dniu 21.10.2014r. odbył się odbiór końco-
wy zadania pn.: Modernizacja budynku remi-
zy OSP w Czyżowie z przeznaczeniem na cele 
świetlicy i zagospodarowanie przyległego 
terenu. Teren, na którym została wykonana 
inwestycja to teren przy budynku remizy OSP 
w Czyżowie wraz z budynkiem remizy. 

W ramach przeprowadzonych prac zostały 
wykonane roboty rozbiórkowe, roboty ziemne po-
legające na utwardzeniu powierzchni gruntu kost-
ką, dodatkowo teren wyposażono w obiekty małej 
architektury tj. ławki parkowe, stojak na rowery, 
grill z betonu, altana, kosz i urządzenia siłowni 
zewnętrznej. 

Ponadto został ocieplony budynek wraz z fun-
damentami oraz poddaszem, wymieniono pokrycie 
dachu, ogrodzono teren oraz nasadzono zieleń.

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

Przeprowadzone prace remontowe zdecy-
dowanie wpłynęły na estetykę budynku i całej 
miejscowości oraz na lepsze funkcjonowanie w 
przyszłości świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt inwestycji to 270 647,40 zł,  
w tym dofinansowanie w ramach działania  

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 
2007-2013 dla operacji, które odpowiadają wa-
runkom przyznania pomocy w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi, w wysokości nie więcej niż 
80 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych 
operacji.

Ponadto gmina zleciła wykonanie wentylacji 
mechanicznej pomieszczeń budynku za kwotę  
2 800 zł brutto.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Gotowa remiza OSP w Czyżowie  
z przeznaczeniem na cele świetlicy wiejskiej 

Remiza w Czyżowie po remoncie Remiza w Czyżowie przed remontem
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Ukończono remont drogi gminnej Nowy Staw – Cegielnia na odcinku 270 mb oraz drogi dz. 41/2 w msc. Winna na odcinku 186 mb. Moderni-
zacja dróg objęła m.in. wykonanie nawierzchni asfaltowej, utwardzenie materiałem kamiennym poboczy na szerokości 0,5 m, roboty odwod-
nieniowe i wykończeniowe oraz oznakowanie. 

Remont dróg ciąg dalszy

Były to jedne z niewielu dróg na terenie 
gminy Łagów o nawierzchni tłuczniowej. Remont 
dróg nie tylko poprawi bezpieczeństwo i komfort 
mieszkańców, ale także ułatwi połączenie  z są-
siadującą gminą Baćkowice. 

Koszt całkowity robót pokryty w całości z bud-
żetu gminy to 98 087 zł.

Referat Inwestycji  
i Zamówień Publicznych

Remontowana jest droga gminna Nowy 
Staw-Cegielnia. Długość remontowanego odcinka 
to prawie 1130 m. Zakres robót obejmie między 
innymi: frezowanie nawierzchni, wykonanie war-
stwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wykonanie zjazdów na posesje, ścięcie i uzupeł-
nienie poboczy, oczyszczenie i odmulenie rowów 

Trwają remonty „powodziówek”
Trwa remont dróg, które uzyskały dotacje z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków powodzi. 

wraz z oczyszczeniem przepustów pod zjazdami 
do posesji oraz oczyszczenie i remont uszko-
dzonych przepustów pod drogą. Kolejną drogą 
gminną remontowaną ze środków ministerialnych 
przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi 
jest 845 metrowy odcinek drogi Zbelutka-Góry. 
Zakres wykonywanych prac obejmie: wykonanie 

nawierzchni asfaltowej, ścięcie i uzupełnienie po-
boczy, wykonanie zjazdów na posesje, wykonanie 
odwodnienia w ciągu drogi.

Wartość prac po przetargu to 433 017 zł,  
w tym  kwota otrzymanej promesy 250.000 zł. 
Obie inwestycje wykona firma Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą w Sta-
rachowicach.

Gmina otrzymała również promesę w wysoko-
ści 150 000 zł  na remont drogi gminnej Wiśnio-
wa – Piotrów Gułaczów. Planowany do remontu 
odcinek drogi to 1320 metrów. 

W ramach zadania zostanie m.in. wyko-
nana nawierzchnia asfaltowa, obustronnie 
utwardzone pobocza materiałem kamiennym 
na szerokości 0,5 m, zostaną wykonane ro-
boty odwodnieniowe i wykończeniowe, ozna-
kowanie. Koszt całkowity inwestycji to kwota  
w wysokości 476 385,27 zł. 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Inwestycje drogowe
Inwestycje drogowe polegające na budowie, modernizacji i remontach dróg są dla władz gminy priorytetem. Mając świadomość, że odpowiednia 
sieć połączeń drogowych decyduje o poziomie, bezpieczeństwie i  wygodzie życia mieszkańców w  swoich planach gospodarczych ujmowane są 
zawsze i realizowane zadania z tego zakresu.  

W latach 2011-2014 r. wybudowano ponad 27 km dróg asfaltowych za łączną kwotę ponad 7 mln zł, w tym dofinansowanie wyniosło ponad  
3 mln 800 tys. zł. W tym także okresie Gmina Łagów wspólnie z samorządem powiatu kieleckiego wyremontowała 7,7 km dróg asfaltowych na łączną wartość 
ponad 2 mln zł, w tym dotacja z gminy wyniosła ponad 1 mln zł. Ponadto we współpracy z powiatem wybudowano 4 885 mb chodnika za kwotę ponad  
3 mln zł, w tym dotacja z gminy wyniosła 843 tys. zł.

Referat Inwestycji  i Zamówień Publicznych

Wyremontowany odcinek drogi Nowy Staw - CegielniaOdbiór drogi w msc. Winna
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Orlik do użytkowania został oddany w roku 2010, jego stan techniczny 
po okresie trzech lat użytkowania pozostawiał wiele do życzenia. Ogrodzenie 
Orlika w wielu miejscach  było zniszczone. Zastosowany typ ogrodzenia  pa-
nelowego na Orliku, nie sprawdził się. Jest ono narażone na częste i mocne 
uderzenia piłką, co spowodowało, iż elementy panelowe uległy wygięciu, a w 
konsekwencji zniszczeniu.

Wykonane prace budowlane zgodnie z zapisami przetargowymi objęte 
zostały gwarancją 60 miesięczną od dnia odbioru końcowego inwestycji. 
Gmina wielokrotnie interweniowała do wykonawcy o naprawę uszkodzonego 
ogrodzenia. Jednakże wykonywane bieżące naprawy nie przyniosły pożąda-
nego rezultatu.

Gmina rozpoczęła rozmowy z wykonawcą w celu wymiany niespraw-
nego ogrodzenia na inne, bardziej elastyczny rodzaj. W konsekwencji 
udało się uzyskać konsensus- mówi Wójt Gminy Łagów – Małgorzata 
Orłowska Masternak- koszt wykonania nowego ogrodzenia w 51% po-
niósł wykonawca, pozostałą kwotę wydatkowała gmina ze środków wła-

Bezpiecznie na Orliku
Orlik to dobre miejsce do spędzania czasu dla osób w każdym wieku i stopniu sprawności - nie trzeba być sportowcem, żeby dobrze się tu bawić. 
W godzinach otwarcia Orlika zawsze jest na nim obecny Animator, który jest jego gospodarzem, dba o dobrą atmosferę, organizuje zajęcia i 
prowadzi projekty.

Umocnienie skarpy rowu drogi gminnej ul. Dule w Łagowie
Obecnie trwają prace polegające na umocnieniu skarpy rowu drogi gminnej ul. Dule w Łagowie. W ramach tego zadania po-
wstanie rów otwarty umożliwiający swobodny odpływ wód spływających dotychczas po terenie w sposób niekontrolowany. 

Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców najbliżej położnych posesji  po intensywnych opadach deszczu. Wartość prac wyniesie ponad  
70 000,00 zł. 

snych. Dodatkowo wykonano 2 furtki oraz bramę wjazdową. Zapraszamy 
wszystkich do aktywnego wypoczynku na Orliku.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach wspólnie z Gminą Łagów realizują zadanie mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 0339T Bar-
do–Sadków, Nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny i 0347T Zbelutka-Kędziórka poprzez 
budowę chodników w miejscowości Sadków i Stara Zbelutka wraz ze wzmocnieniem nawierzch-
ni. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: 

Trwają prace na drogach 
powiatowych na terenie  
gminy Łagów

chodnik o długości 3 650 mb i  szerokości • 
1,5 m;
wzmocniona nawierzchnia jezdni na odcinku • 
4 210 mb;
oznakowanie przejścia dla pieszych;• 
zatoka autobusowa;• 
miejsca postojowe w obrębie cmentarza w • 
Starej Zbelutce;
bariery ochronne na odcinku 20 mb przy • 
Szkole Podstawowej w Starej Zbelutce.

Budowa chodnika znacząco poprawi bezpie-
czeństwo na tym odcinku drogi i przyczyni się do 
zwiększenia komfortu pieszych. Dzięki wykonanej 
inwestycji zyska także znacząco wizerunek wsi.

Całkowity koszt inwestycji to kwota 2 875 
142,37 zł, w tym 50 % dofinansowanie w ra-
mach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – ETAP II Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność – Rozwój. Dotacja Gminy Łagów dla Powiatu 
na w/w zadanie w wysokości  720 000,00 zł.
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Modernizacja oświetlenia  
w placówkach oświatowych
Zakończno roboty budowalne w zakresie wykonania prac instalacyjnych po-
legających na wymianie tradycyjnego oświetlenia na energooszczędne oświe-
tlenie LED. Wymianie podlegało oświetlenie: na korytarzach i sali gimna-
stycznej bloku sportowego Gimnazjum w Łagowie, zespole boisk sportowych 
„Moje Boisko- Orlik”, na budynku szkoły w Lechówku

Modernizacja oświetlenia przyczyni się do wzrostu komfortu zajęć sportowych  
i poziomu bezpieczeństwa uczniów. Szkolne sale gimnastyczne mają szczególne wy-
magania  dotyczące oświetlenia, które służy zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów. 
Sala gimnastyczna powinna być oświetlona tak, aby użytkownicy i prowadzący zaję-
cia mogli łatwo określić kształt, kolor, odległość, szybkość przedmiotów i ludzi. Stąd 
tak ważne są: odpowiednie natężenie oświetlenia, jego barwa oraz współczynnik 
oddawania barw. Dobre oświetlenie sali gimnastycznej zapewnia brak olśnienia  
i niweluje zagrożenie związane z nagłym dyskomfortem świetlnym.

Oświetlenie sali gimnastycznej jest energooszczędne, w perspektywie czasu wy-
miana tradycyjnego oświetlenia na nowoczesne przyczyni się do zmniejszenia kosz-
tów zużycia energii, szczególnie w okresie jesienno- zimowym, gdzie blok sportowy 
jest użytkowany do późnych godzin wieczornych.

Całkowity koszt zadania to blisko 60.000 zł, inwestycja w całości zrealizowana 
ze środków własnych.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Bezpieczniej przy „krajówce”
Obecnie na terenie gminy Łagów realizowana jest inwestycja prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad dotycząca 
wzmocnienia nawierzchni asfaltowej drogi krajowej nr 74 wraz z budową dwóch zatok autobusowych w msc. Lechówek oraz budowy chodnika 
z dojściem do zatok autobusowych w miejscowości Lechówek i Złota Woda. Gmina Łagów natomiast zleciła wykonanie nowych wiat przystanko-
wych wraz z koszami na śmieci przy zatokach autobusowych.

Komunikacja 
publiczna  
na terenie gminy
W połowie sierpnia br. uruchomiona zostanie 
gminna komunikacja publiczna wykonywana 
przez PKS w Ostrowcu Św. umożliwiająca dojazd 
z każdej miejscowości do siedziby gminy. 

Rozkłady jazdy dostępne są na stronie interneto-
wej www.lagowgmina.pl oraz na przystankach auto-
busowych w poszczególnych sołectwach. Szczegółowe 
informacje można uzyskać również w Urzędzie Gminy 
w Łagowie przy ul. Iwańskiej. 

Uruchomienie takiej komunikacji stało się możliwe 
dzięki budowie wielu odcinków nowych dróg i takie ich 
rozmieszczenie, że dojazd do każdej miejscowości od-
bywa się bez koniecznych dotychczas objazdów. 

Biorąc powyższe pod uwagę  oraz realizując po-
stulaty mieszkańców gminy serdecznie zachęcam do 
korzystania ze zbiorowej komunikacji publicznej na 
terenie gminy – Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłow-
ska-Masternak. 

Planowane jest wykonanie chodników w miejscowości Piotrów. Dzięki budowie 
chodnika na w/w odcinku drogi nr 74 poprawi się zdecydowanie bezpieczeństwo pie-
szych, a przede wszystkim dzieci idących do szkoły. Ponadto przeprowadzone prace 
wpłyną na bezpieczeństwo poruszających się na tej drodze kierowców.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
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Wizyta w I Bazie Lotnictwa Transportowego 
rozpoczęła się od krótkiego filmu przedstawiają-
cego struktury wojskowe, historię oraz pokazy lot-
nicze. Wszystkich przybyłych w imieniu Dowódcy 
I Bazy powitała rzecznik prasowy kpt. Agnieszka 
Kossowska, natomiast w imieniu Beaty Oczkowicz 
Wiceministra Obrony Narodowej kpt.  Magdalena 
Sekieta. 

Po zapoznaniu się ze specyfiką funkcjono-
wania Jednostki Wojskowej 4198 przyszedł czas 
na zwiedzanie hangarów i oglądanie sprzętu 
będącego na wyposażeniu Jednostki. Największe 
emocje wywołało oglądanie śmigłowców, które na 
co dzień transportują przedstawicieli naczelnych 
organów władzy państwowej. Młodzież miała 
okazję m.in. zasiąść w fotelu,  w którym podczas 
podróży zagranicznych czy lokalnych zasiada pre-
zydent RP.

Na zakończenie wizyty, w imieniu Dowódcy 
I BLT, każdemu uczestnikowi mjr Jacek Waryszak 
wręczył pamiątkowe certyfikaty. Młodzież zaś,  
w podziękowaniu za możliwość zwiedzenia Jednostki 
Wojskowej i atrakcje, podarowała wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie tej wizyty drobne 
upominki. 

Kolejnym punktem pobytu w stolicy było zwie-
dzenie siedziby Sejmu RP. Podróż do Sejmu miała 
charakter edukacyjny i pozwalała młodym obywa-
telom zapoznać się ze specyfiką pracy codziennej 
posłów, a także zasadami funkcjonowania całe-
go ośrodka Sejmowego. Młodzi Łagowianie wraz  

Z inicjatywy Wójta Gminy Łagów Pani Małgorzaty Orłowskiej - Masternak, w dniu 25 września br. młodzież z Gminnego Zespołu Szkół w Łago-
wie wzięła udział w wyjeździe do Sejmu RP i do Wojskowego Portu Lotniczego w Warszawie. 

Kolejna wizyta młodzieży z gminy Łagów  
w Sejmie RP i w Wojskowym Porcie Lotniczym w Warszawie

z posłem Jarosławem Górczyńskim zwiedzili bu-
dynki Sejmu i Senatu RP. Mieli także możliwość 
przysłuchiwania się obradom Sejmu z miejsca 
dla widowni (galerii) oraz możliwość obejrzenia 
miejsc, gdzie na co dzień odbywają się posiedze-
nia komisji sejmowych. Podczas zwiedzania, Poseł 
przedstawił historię polskiego parlamentaryzmu  
i opowiedział o swojej pracy. Młodzież zadawala 
posłowi pytania o ciekawostki z życia parlamen-
tarzysty.Gmach Sejmu większość osób dotych-
czas znało tylko z ekranów telewizyjnych. Młodzi 
mieli możliwość porównania swojej wiedzy z 
rzeczywistością. 

Zwieńczeniem wizyty było zwiedzenie war-
szawskiej starówki. 

Wizyta w Sejmie i w Wojskowym Porcie Lotni-
czym zrobiła na młodzieży bardzo pozytywne wraże-
nie. Składamy serdeczne podziękowania Panu Posło-
wi Jarosławowi Górczyńskiemu za czas, który dla nas 
poświęcił i przekazanie cennej wiedzy. Dziękujemy 
także Pani Beacie Oczkowicz, dzięki której możliwa 
była wizyta w I Bazie Lotnictwa Transportowego, któ-
rą na co dzień nie zawsze i nie każdy może zwiedzać. 
Zadowoleni wycieczkowicze z niecierpliwością oczeku-
ją na kolejną możliwość zwiedzenia stolicy Polski.

A. Kędziora
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Trwa realizacja staży zawodowych  
w ramach  projektu systemowego 
pn. „Integracja społeczna poprzez 
twórczość ludową” realizowanego 

przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łagowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie informuje, iż 
– w związku z realizowanym projektem systemowym, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 
Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego pn.: „Integracja społeczna poprzez twórczość ludową” 
– od dn. 01 września 2014 r. rozpoczęta została realizacja  
3- miesięcznych staży zawodowych przez 2 uczestniczki projektu 
(2 Kobiety).

W/w staże maja być przygotowaniem do podjęcia zatrud-
nienia. Podczas odbywania stażu uczestniczki projektu zapozna-
ją się ze specyfiką pracy oraz normami panującymi w miejscu 
pracy. Zakład pracy dobrany został pod konkretne kwalifikacje 
zawodowe, umiejętności i predyspozycje każdej uczestniczki, 
zgodnie z Indywidualnym Planem Działania wypracowanym  
w ramach projektu z doradcą zawodowym. 

W ramach realizacji staży Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łagowie pokrywa koszty niezbędnych badań lekarskich, szkoleń 
BHP oraz ubezpieczeń NNW uczestniczek projektu na okres trwa-
nia stażu. Stażystki otrzymują wynagrodzenie za staż.  

Staże zaplanowane zostały na okres 3 miesięcy, od 1 wrze-
śnia do 30 listopada 2014 r. 

8 osób z terenu gminy Łagów ukończyło 
szkolenie pn.: Kurs prawa jazdy kat. B  
w ramach  projektu systemowego pn. 

„Integracja społeczna poprzez twórczość 
ludową” realizowanego przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Łagowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagowie informuje, iż –  

w związku z realizowanym projektem systemowym, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji 
Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanym ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Integracja społeczna 
poprzez twórczość ludową” – w dn. 30 września 2014 r. zakończona 
została realizacja szkolenia pn.:  Kurs prawa jazdy kat. B, w którym 
uczestniczyło  8 osób (7 Kobiet i 1 Mężczyzna)  - Beneficjentów pro-
jektu w 2014 r.. 

Podczas kursu uczestnicy nabywali umiejętności prowadzenia 
samochodu, celem uzyskania dokumentu prawa jazdy, którego po-
siadanie ułatwi komunikację, a tym samym możliwość dotarcia do 
potencjalnego pracodawcy. 

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzymał materiały szkole-
niowe, ubezpieczenie od NNW, transport do i z miejsca szkolenia, spe-
cjalistyczne badania lekarskie niezbędne do odbycia kursu oraz  po-
moc w uzyskaniu profilu kandydata na kierowcę (PKK). Uczestnikom 
szkolenia zapewniono jeden bezpłatny egzamin, zarówno teoretyczny, 
jak i praktyczny,  w WORD w Kielcach. 

Projekt realizowany na podstawie umowy  
ze Świętokrzyskim Biurem  

Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt współfinansowany  
przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na podstawie umowy  
ze Świętokrzyskim Biurem  

Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Projekt współfinansowany  
przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego.
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 Prowadzący akademię przywitali serdecznie wszystkich obecnych. Dy-
rektor Szkoły  Pani ElżbietaGinał, złożyła serdecznie życzenia wszystkim 
nauczycielom, emerytom, pracownikom administracji i obsługi, a następnie 
zaprosiła na występ dzieci, które w bardzo humorystycznej formie przedsta-
wiły codzienne szkolne życie ucznia i nauczyciela.

Piękna scenografia oraz galowe stroje podniosły  charakter  uroczystości. 
Wszyscy z uśmiechem na twarzy okazywali wdzięczność nauczycielom w tym 
szczególnym dniu.

To, oraz ogólna atmosfera sprawiły, że uroczystość sprawiła pracownikom 
oświaty wiele przyjemności i była dowodem uznania dla ich trudu. 

Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Masternak złożyła ser-
deczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  a uroczych artystów na-
grodziła słodkimi upominkami.  

A. Kędziora

„Za trud i okazane serce…”
„Za trud i okazane serce chylimy głowy w ogromnej podzięce…” pod takim hasłem dnia 13.10.2014 r. w Szkole Podstawowej w Zbelutce odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy szkoły, Rada Rodziców, zaproszeni goście, w tym 
m.in. Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Masternak. 

Naszym nauczycielom dziękujemy!
 13 października w Szkole Podstawowej w Piotrowie odbyły się Dzień 
Nauczyciela oraz uroczystość ślubowania klas pierwszych.  

Prowadząca uroczystość Pani Małgorzata Bęben Dyrektor Szkoły powitała 
zebranych uczniów, Zastępcę Wójta Gminy Łagów Pana Ryszarda Mazura, 
nauczycieli oraz licznie przybyłych rodziców.

Najpierw uczniowie klasy pierwszej złożyli uroczyste ślubowanie i zosta-
li przyjęci po dotknięciu „czarodziejskiego pióra”, w poczet pełnoprawnych 
uczniów szkoły podstawowej w Piotrowie. Wręczono im także pamiątkowe 
dyplomy i drobne upominki.  

Następnie klasy starsze, by godnie uczcić ten dzień, zaprezentowały  
niezwykle sympatyczną, część artystyczną. Był to swoisty koncert życzeń. Na-
uczyciele uśmiechami wyrazili dumę ze swoich uczniów. Wszystkie wykonania 
podobały się publiczności i otrzymały wielkie i zasłużone brawa.

Po występach głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Łagów i przy tej wyjąt-
kowej okazji na ręce Pani Dyrektor złożył życzenia wszystkim pracownikom  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej: zdrowia, uśmiechu i sił do dalszej, pełnej 
sukcesów pracy. Podkreślając jednocześnie, że wszyscy zatrudnieni w szko-
le nauczyciele, pracownicy obsługi  i administracji wkładają wiele wysiłku  
w kształcenie i wychowanie młodzieży oraz właściwą organizację pracy szko-
ły. Natomiast uczniom za wspaniałe występy wręczył słodycze.

  Świąteczny dzień zakończono w doskonałych humorach na cały rok 
szkolny. 

A. Kędziora
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Ślubowali…
W dniu 10 października 2014 r. odbyła się długo oczekiwana uroczystość 
ślubowania klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Czyżowie.Ślubowa-
nie pierwszoklasiści złożyli w obecności Wójta Gminy Łagów Małgorzaty 
Orłowskiej – Masternak, Ks. Tomasza Weryńskiego Proboszcza Parafii  
w Bardzie oraz licznie przybyłych rodziców. Wszyscy zebrani mogli ob-
serwować, jak dzieci śmiało i ciekawie recytują wiersze oraz jak radośnie 
i głośno śpiewają. Zanim pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do 
społeczności szkoły, musieli przejść zabawny test, udowadniając tym 
samym swoją wiedzę. Po występie artystycznym i pozytywnie zdanym 
„egzaminie” każdy pierwszoklasista złożył uroczyste ślubowanie. Kiedy 
każdy już usłyszał - „pasuję Cię na ucznia” i został dotknięty „magicz-
nym piórem” przez Panią Zofię Godzwon Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Czyżowie - serce każdego  pierwszaka odetchnęło z ulgą. Po uroczysto-
ściach związanych ze ślubowaniem każdy pełnoprawny pierwszoklasista 
złożył pamiątkowy podpis w kronice szkoły. 

Ukoronowaniem części artystycznej było obdarowanie ufundowanymi 
przez Wójta Gminy Łagów Panią Małgorzatę Orłowską – Masternak upomin-
kami. Pani Wójt gratulowała wszystkim uczniom znakomitej wiedzy, talentu  
i wspaniałej postawy, godnej pełnoprawnego ucznia szkoły podstawowej. 

Ponadto Wójt Gminy Łagów złożyła życzenia na ręce Pani Dyrektor peda-
gogom, pracownikom administracji i obsługi z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej „Składam najserdeczniejsze życzenia za Waszą trudną i odpowiedzialną 
pracę na rzecz kształcenia umysłów i serc młodego pokolenia (...) Wyrażam 
wdzięczność i ogromny szacunek za codzienną pracę, poświęcenie i serce 
wkładane każdego dnia w wychowanie młodego pokolenia.”

„Wykształcenie to dobro, którego 
nic nie jest w stanie zastąpić...” 

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie zastąpić..” to 
motto przyświecało uroczystej akademii z okazji Dnia Nauczyciela, 
która odbyła się 15 października w Szkole Podstawowej w Rudzie. 

Podczas akademii został zaprezentowany program artystyczny,  
w którym dzieci odtworzyły - słowem, gestem i piosenką - klimat szkol-
nego  życia.

 Na zakończenie części artystycznej uczniowie Szkoły Podstawowej  
z Rudy słowami piosenki Edwarda Hulewicza złożyły „serdecznie życze-
nia” swoim nauczycielom. 

Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Masternak na ręce 
Pani Danuty Dziarmagi złożyła – „Najserdeczniejsze podziękowania za 
codzienny trud edukowania i wychowania młodego pokolenia. Życząc 
jednocześnie cierpliwości, determinacji by mimo przeciwności losu wy-
trwać w zawodzie i w mądry, odpowiedzialny sposób kształtować postawy 
młodych pokoleń Polaków (...), a dla dzieci przygotowała niespodziankę  
i podarowała słodki upominek. 

Po części oficjalnej uczniowie wręczyli swoim nauczycielom własno-
ręcznie wykonane bukiety i karteczki z życzeniami.  

A.Kędziora

W trakcie tej uroczystości zaprezentowali się również, młodsi koledzy 
i koleżanki pierwszoklasistów. Wdzięcznie recytujące maluchy wywołały 
uśmiech na niejednej twarzy. 

Rodzice nie kryli wzruszenia, a wykonane zdjęcia będą miłą pamiątką. To 
był wyjątkowy dzień w szkole w Czyżowie.

A. Kędziora
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Narodowe czytanie Sienkiewicza w gminie Łagów
Z inicjatywy Wójta Gminy Łagów Pani Małgorzaty Orłowskiej - Masternak filia biblioteczna w Starej Zbelutce włączyła się do akcji „Narodowego Czytania” 
zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Odbyło się ono 06 września 2014 r. Do wspólnego narodowego czytania w Starej Zbelutce fragmen-
tów „Trylogii” Henryka Sienkiewicza zaproszenie przyjęli: Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Masternak, przedstawiciel Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej w Kielcach Pani Halina Sorys, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Zbelutce Pani Elżbieta Ginał wraz z gronem pedagogicznym. Do biblioteki 
bardzo licznie przyszli także uczniowie tutejszej Szkoły Podstawowej i mieszkańcy pobliskich miejscowości.

Na wstępie kilka słów wprowadzenia na temat 
samej akcji Narodowego Czytania oraz postaci Sien-
kiewicza i głównej intencji powstania dzieła. Powstało 
ono ku pokrzepieniu serc Polaków – powiedziała Pani 
Marianna Karbowniczek bibliotekarz Filii bibliotecznej 
w Starej Zbelutce.

Sobotnie popołudnie z twórczością Sienkiewicza 
rozpoczęła Wójt Gminy Łagów czytając pierwszy roz-
dział „Ogniem i mieczem”. Już pierwsze przeczytane 
zdania przeniosły słuchaczy w realia siedemnasto-

wiecznej Rzeczypospolitej. Świetna interpretacja sien-
kiewiczowskich tekstów spowodowała, że zgromadzona 
publiczność miała okazję przeżyć prawdziwą ucztę 
literacką. Następnie kolejno przybyłe osoby czytały 
wybrane fragmenty dzieła polskiego noblisty.  

Po spotkaniu uczestnicy otrzymali na pamiątkę 
okolicznościową pieczęć, odciśniętą w przyniesionej ze 
sobą książce. Dodatkowo każdy z uczestników złożył 
pamiątkowy wpis do kroniki Filii bibliotecznej w Starej 
Zbelutce.

Na zakończenie Wójt Gminy Łagów Pani Małgo-
rzata Orłowska-Masternak, wyraziła swoje poparcie 
dla akcji promujących czytelnictwo, głównie wśród 
młodzieży, a także podkreśliła znaczenie edukacyjne 
i wychowawcze książki i uczestniczenia w tego typu 
spotkaniach, które jednocześnie rozwijają potrzebę się-
gania po lekturę i integrują mieszkańców.  

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w tegoroczne narodowe czytanie.

A. Kędziora

Spotkanie Bogdana Wenty z młodzieżą
W piątek, 17 października, w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie, odbyło się spotkanie z najwybitniejszym zawodnikiem i trenerem w historii polskiej piłki 
ręcznej, a obecnie Posłem do Parlamentu Europejskiego, Bogdanem Wentą. 

Na hali sportowej z gościem spotkali się uczniowie klas 
4-6 ze szkoły z Rudy, Zbelutki, Piotrowa i Łagowa oraz klasy 
gimnazjalne i szkoła zawodowa. Wybitnego sportowca mło-
dzież powitała gromkimi brawami, a życiorys i osiągnięcia 
Bogdana Wenty przypomniał i przedstawił Dyrektor Gmin-
nego Zespołu Szkół w Łagowie Pan Wiesław Nawrocki. 

W trakcie spotkania ożywiona publiczność zada-
ła gościowi kilkadziesiąt pytań głównie dotyczących 
początków jego kariery sportowej, najpoważniejszej 
kontuzji, znajomości języków obcych. Starsi uczniowie 
dopytywali także o sprawy związane z działalnością  
w Parlamencie Europejskim. 

Bogdan Wenta podczas prawie dwugodzinnego 
spotkania opowiadał o ważnej roli aktywności fizycznej 
i sportu w życiu człowieka i zwrócił uwagę,  jak ważna 
dla każdego z nas jest wiedza i nauka, którą powinno 
się uzupełniać przez całe życie. 

Spotkanie zakończyło się złożeniem przez gościa 
kilkuset autografów oraz pamiątkowymi zdjęciami. 

Gość przybył na spotkanie z młodzieżą na zapro-
szenie Wójta Gminy Łagów Pani Małgorzaty Orłowskiej 
– Masternak, która podziękowała Posłowi za znalezie-
nie wolnego czasu na spotkanie się z młodzieżą i udzie-
leniem im cennych wskazówek na życie.  

A. Kędziora
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W pięknej scenerii orłowińskiego lasu pod 
symbolicznym krzyżem w niedzielę, 07 wrze-
śnia 2014 r. odbyła się  szczególna uroczystość 
patriotyczna. Rozpoczęła się ona mszą św. 
odprawioną w intencji mieszkańców Orłowin,  
a celebrowaną przez Ks. Waldemara Winnic-
kiego - Proboszcza Parafii w Gierczycach oraz 
Ks. Rafała Kasprzyka - Wikariusza Parafii  
w Łagowie. Podniosłym i jakże ważnym mo-
mentem uroczystości było składanie wieńców 
i zapalonych zniczy przed symbolicznym krzy-
żem niepodległości, który stanął tu w Orłowi-
nach w 1918 r.

Patriotyczne uroczystości w Orłowinach

W uroczystościach uczestniczyli przedsta-
wiciele władz wojewódzkich, powiatowych, 
władz samorządowych gminy Łagów i gminy 
Wojciechowice, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, 
mieszkańcy gminy Łagów i gminy Wojciecho-
wice. Swoją obecnością zaszczyciły nas także 
poczty sztandarowe Regionalnych Lasów Pań-
stwowych w Radomiu, szkół z terenu gminy Ła-
gów i środowisk kombatanckich, w tym Gmin-
nego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 
Politycznych RP w Łagowie, poczty sztandarowe 
ochotniczych straży pożarnych z Piotrowa, Ła-
gowa, Sędka i Sadkowa. W uroczystościach 
uczestniczyli licznie mieszkańcy gminy Łagów 
i gminy Wojciechowice.

 Po części oficjalnej do wszystkich zgroma-
dzonych kilka ciepłych słów skierowali Wójt Gmi-
ny Łagów Pani Małgorzata Orłowska-Masternak 
oraz Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Łagów Pan Mateusz Janus. W swoim przemó-
wieniu Wójt Gminy Łagów mówiła – „W trak-
cie sprawowanej mszy św. mieszkańcy Orłowin  
w gminie Łagów i Orłowin w gminie Wojciecho-
wice spotykają się, aby modlić się za zmarłych  
i dziękować Bogu za czasy pokoju i demokracji, za 
zdrowie i kolejną możliwość obcowania ze sobą 
w miejscu, gdzie urodzili się, pracowali i walczyli 
ich przodkowie (...).Gościmy dziś mieszkańców 
Orłowin przesiedlonych do gminy Wojciechowice 
i ich potomków. Cieszymy się, że mimo upływu 
półwiecza, nie zerwali więzów z miejscem swego 
pochodzenia(..). Pozwalam sobie mieć nadzieję, 
że tradycja organizowania patriotycznych uro-
czystości w Orłowinach przetrwa, że nie zaginie 
powszechna pamięć o chlubnych kartach naszego 
narodu i ludziach je zapisujących (...). Wyrażam 
wdzięczność wszystkim za przybycie i wspólne 
przeżywanie podniosłych chwil”.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił tak-
że Piotr Żołądek Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, który wyraził swoją wdzięczność 
władzom samorządowym gminy Łagów i całej 
społeczności za włączenie się w to szczególne 
przedsięwzięcie.

Uroczystość uświetnił wzruszający występ 
zespołu „Zbelutczanie”, przygotowany  pod 
kierunkiem Stanisławy Grad oraz montaż słow-
no-muzyczny dzieci i młodzieży z Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie,  przygotowany pod 
kierunkiem Jolanty Zielonki, Elwiry Wrony  
i Jacka Wójcika.

Patriotyczne uroczystości w Orłowinach uświet-
nili także swoim występem „Uczniowie Stanisława 

Witkowskiego wraz ze Stanisławem Witkowskim”, 
byłym mieszkańcem Orłowin.

Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania  wszystkim za aktywne uczestnictwo  
w uroczystości, która upamiętnia bolesne i tragicz-
ne losy naszych rodaków.

A. Kędziora
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„To miłość Was tu przywiodła...”
Nie każdemu jest dane, by po pięćdziesięciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego, móc raz jeszcze wrócić pamięcią do wzruszającej, wspa-
niałej chwili zawarcia związku małżeńskiego. Taką okazję do wspomnień mieli Jubilaci 12 października 2014 roku. W tym dniu uroczyście ob-
chodzono „Złote Gody” w gminie Łagów. Uroczystość została poprzedzona mszą św. w Kościelne Parafialnym w Łagowie, koncelebrowaną przez  
Ks. Jerzego Beksińskiego Proboszcza Parafii w Łagowie, Ks. Witolda Kobę Wikariusza Parafii w Łagowie oraz misjonarza Ks. Jana Kędziorę. 

Po uroczystej mszy św. Jubilaci wraz z rodzi-
nami oraz zaproszeni goście udali się do Remizy 
OSP w Łagowie, gdzie odbyła się dalsza cześć 
ceremonii. Na wstępie Wójt Gminy Łagów Pani 
Małgorzata Orłowska-Masternak skierowała do 
Jubilatów następujące słowa: „Minęło 50 lat od 
chwili kiedy połączyliście swój los. Kiedy złącze-
ni uczuciem i wzajemną ufnością powiedzieliście 
słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych 
przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie do-
trzymaliście (...). Jesteście przykładem dobrych 
rodzin. Możecie z dumą stwierdzić, że dobrze wy-
wiązaliście się ze swoich obowiązków wobec siebie 
(...). Z tej miłej okazji, jubileuszu Waszego pożycia 
małżeńskiego składam Wam, Drodzy Jubilaci gra-
tulacje za chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej 
drogi życia. Życzę Wam, Drodzy Państwo długich  
i pogodnych lat życia. Życzę wszystkiego najlep-
szego w następnych latach”. 
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Serdeczne życzenia długich  lat przeżytych ra-
zem w szczęściu, poszanowaniu i miłości, spokoju  
i  radości, troski ze strony bliskich oraz dobrego 
zdrowia przekazali Jubilatom także dostojni gości, 
w tym m.in. Pani Beata Oczkowicz Wiceminister 
Obrony Narodowej. 

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud 
pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed 
ponad pół wiekiem  rodziny doceniony został 
przez władze państwowe, dowodem czego są 
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medale „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE 

MAŁŻEŃSKIE”. W imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonała 
Wójt Gminy Łagów. Odznaczeni Małżonkowie 
to Państwo:
Henryka i Jan Błońscy z Łagowa 
Maria i Marian Cieślik z Winnej
Marianna i Piotr Czekaj z Lechówka
Lucyna i Mieczysław Danek ze Starej Zbelutki
Zofia i Feliks Hanieccy z Czyżowa
Stefania i Jan Kozłowscy z Melonka
Józefa i Józef Łach z Łagowa
Marianna i Henryk Soboń z Nowej Zbelutki

Po części oficjalnej Jubilaci oraz zgroma-
dzeni goście udali się na poczęstunek. Szam-
panem wzniesiono toast i zaśpiewano Jubilatom 
„STO LAT”. Przy wspólnym poczęstunku były 
wspomnienia minionych lat, niektórzy seniorzy 

podzielili się wspomnieniami z czasów ich mło-
dości. Wszystkim obecnym życzono doczekania 
diamentowych godów.Spotkanie zostało umilo-
ne utworami muzycznymi z dawnych lat.

A. Kędziora

Henryka i Jan Błońscy

Józefa i Józef Łach

Lucyna i Mieczysław Danek

Maria i Marian Cieślik

Marianna i Henryk Soboń

Stefania i Jan Kozłowscy Zofia i Feliks Hanieccy
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Już na godzinę przed mszą św.  zjeżdżały się dele-
gacje z sołectw ze swoimi wieńcami i rozpoczęła się ich 
ocena dokonana przez komisję w składzie:  Ks. Witold 
Koba Wikariusz Parafii pw. Św. Michała Archanioła  
w Łagowie, Wiesław Nawrocki, Dyrektor Gminnego Ze-
społu Szkół w Łagowie, Agnieszka Łodej Dyrektor Świę-
tokrzyskiej Izby Rolniczej,  Anna Rycąbel pracownik 
Urzędu Gminy w Łagowie, Halina Janowicz – społecz-
niczka i aktywistka. Mszą św. dziękczynną w Kościele 
Parafialnym w Łagowie, koncelebrował Ks. Jerzy Bek-
siński i Ks. Witold Koba. Po eucharystii nastąpił prze-
marsz korowodu dożynkowego z wieńcami z kościoła 
na Rynek. Tam odbyła się dalsza część uroczystości. 

Rozpoczął ją obrzęd przekazania chleba. Dokonali 
tego starostowie dożynek: Agnieszka Religa z Nowej 
Zbelutki i Tadeusz Gadowski z Woli Łagowskiej. Pani 
Agnieszka prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 15 ha, 
jest sadownikiem, głownie uprawia czarną porzeczkę. 

Rolnicy z gminy Łagów, w niedzielę 24 sierpnia,  świętowali dożynki. W bogatym programie Święta Plonów, jak co roku, znalazły się nie tylko 
tradycyjne obrzędy dożynkowe, ale też występy dzieci, kół gospodyń wiejskich. Wiele stoisk z przepysznym swojskim jadłem zachęcało uczest-
ników do poczęstunku. 

Jest mężatką i szczęśliwą mamą. Cały swój wolny czas 
poświęca się sprawom społecznym, a pomaganie lu-
dziom przynosi jej satysfakcję. Pan Tadeusz Gadowski 
prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej pow. 20 ha, zaj-
muje się hodowlą bydła mlecznego. Jego gospodarstwo 
w powiecie kieleckim znajduje się w czołówce wydajno-
ści mlecznej. Starosta brał udział w 4 Świętokrzyskich 
Wystawach Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach. 
Jego bydło 3 razy zdobyło tytuł Championa, a jeden 
raz tytuł Vice-championa. Jest żonaty i ma trzy córki. 
Praca w obejściu od świtu do późnych godzin nocnych 
powoduje, że nie ma zbyt wiele wolnego czasu. Każdą 
wolną jednak chwilę poświęca majsterkowaniu. 

Witając uczestników Wójt Gminy Łagów Pani Mał-
gorzata Orłowska - Masternak skierowała ciepłe słowa 
do rolników z terenu gminy Łagów, którzy każdego 
roku pracują w pocie czoła. Jak podkreśliła Wójt Gminy 
Łagów – „Święto Plonów to hołd dla rolników, ich 

działalności i trudu. O ziemię trzeba dbać. To Wy – 
drodzy rolnicy – uczycie nas, jak kochać ziemię, od 
Was uczymy się jak wykonywać pracę, by przynosiła 
obfite plony, że trzeba być wytrwałym w dążeniu do 
celu, pomimo przeciwności losu.  Z wdzięcznością 
i szacunkiem należy pochylić głowy przed Wami, 
którzy tę ziemię użyźniacie, zapewniając chleb 
powszedni. Cieszy mnie coraz liczniejszy z roku na 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Święto Plonów w gminie Łagów
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rok aktywny udział sołectw w gminnych do-
żynkach. Składam serdeczne Bóg Zapłać księ-
żom za sprawowaną w intencji rolników mszę 
dziękczynną. Dziękuję wszystkim i każdemu  
z osobna za przybycie na dzisiejszą uroczy-
stość (...)”. 

Na wniosek Koła Pszczelarzy w Łagowie  
Polski Związek Pszczelarski przyznał Wójtowi 
Gminy Łagów Małgorzacie Orłowskiej - Ma-
sternak Złotą Odznakę Związku Pszczelarskiego 
za duży wkład w popularyzowanie znaczenia 
pszczoły miodnej w środowisku naturalnym 
gminy Łagów. Odznakę wręczył Andrzej Dą-
browski  - Prezes Zarządu Świętokrzyskiego 
Związku Pszczelarzy w Kielcach. 

W bloku artystycznym swoje talenty zapre-
zentowali artyści ze Szkoły Podstawowej w Czy-
żowie  w skeczu pn. „Bo my polskie chłopy zgod-
nością idziemy do tej Europy”. Po tym występie 
zaśpiewała nam laureatka I Festiwalu Polskiej 
Piosenki o „Złotą Nutkę” Zuzia Bera. Kolejnym 
punktem programu było „obśpiewanie wieńców 
dożynkowych”. Mieszkańcy poszczególnych so-
łectw, tj. z Czyżowa, Gęsic, Łagowa, Małacento-
wa, Melonka, Piotrowa, Płucek, Lechówka, Sad-
kowa, Sędka, Woli Łagowskiej, Zbelutki Nowej, 
Zbelutki Starej i  Złotej Wody, zaprezentowali  
i „obśpiewali” własnoręcznie przygotowane prze-
piękne wieńce dożynkowe.

Po tym nastąpiło ogłoszenie wyników na 
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.  Wybór nie 
był łatwy, ponieważ każdy z wieńców był okazały 
i misternie wykonany. Komisja zdecydowała, że 
gminę Łagów na dożynkach powiatowych repre-
zentował będzie wieniec dożynkowy z Płucek. 

Podczas tegorocznych dożynek dużym zainte-
resowaniem cieszyły się stoiska, zwłaszcza nasze 
rodzime. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygoto-
wały potrawy regionalne, m.in.  pierogi oraz ciasta, 
które bardzo smakowały biesiadnikom.

Po godzinie 18.00 tłum pod sceną brawami 
powitał gwiazdę dożynek  - kapelę „JĘDRZEJ”. 
Niedzielne popołudnie zakończyła zabawa ta-
neczna "pod chmurką" przy dźwiękach zespołu 
HDS. 

W trakcie Święta Plonów Wójt Gminy Łagów 
wręczyła statuetki i puchary dla najlepszych dru-
żyn i zawodników „Łagowskiej Ligii Orlika”,  która 
rozgrywała się w wakacje na boisku Orlik. I tak:  
3 miejsce zdobyła ekipa OLAFY, 2 miejsce – dru-
żyna z BARDA, 1 miejsce wywalczyła drużyna 
z PIOTROWA. Nagrody indywidualne trafiły do: 
Najlepszy bramkarz – Paweł Pustuła, najlepszy 
obrońca -  Łukasz Bęben, najlepszy pomocnik – 
Piotr Dziarmaga, najskuteczniejszy strzelec – Ry-
szard Krawczyk, najlepszy młodzieżowiec do lat 
18 – Kamil Jaskuła, najlepszy zawodnik +35 lat 
– Stanisław Wodyński i najlepszy zawodnik całej 
ligi – Mateusz Partyka. Wszystkim sportowcom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Wójt Gminy Łagów dziękuje wszystkim 
zaangażowanym w organizację tegorocznego 
Święta Plonów, a w szczególności mieszkańcom 
gminy Łagów. Szczególne podziękowania kieruje 
do Kół Gospodyń Wiejskich oraz gminnych zastę-
pów straży pożarnych. 

Sponsorami tegorocznych Dożynek byli: 
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św.,  Kruszywa 
Pietrzak Sp. J, BRUK-BET. 

A. Kędziora
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Doposażmy oddziały przedszkolne w gminie Łagów 
W 2014r. Gmina Łagów otrzymała dofinansowanie z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego/ Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Re-
gionalnego na realizację zadania pn. „Doposażenie oddziałów przedszkolnych „0” w SP w Piotrowie, SP w Zbelutce, SP w Łagowie i Filii 
w Lechówku”. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych w Piotrowie, Zbelutce, Łagowie i Filii w Lechówku otrzymały nowe 
wyposażenie pomieszczeń, m.in. do potrzeb maluchów i personelu dostosowano i zmodernizowano toalety. 

Obecnie trwa systematyczne doposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt do utrzymania czystości, sprzęt i wyposażenie kuchenne, meble 
wypoczynkowe dla dzieci, meble szatniowe oraz meblościanki przedszkolne i rolety okienne. Ponadto dzieci będą korzystały z nowych pomocy dydak-
tycznych, artykułów plastycznych, zabawek. 

W ramach tego samego projektu oddziały przedszkolne otrzymały sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne i kserokopiarki.
Dodatkowo dzięki dofinansowaniu doposażymy istniejące przy szkołach place zabaw w takie urządzenia jak sprężynowce, karuzele, huśtawki, 

piaskownice, domki z przeplotniami, zjeżdżalniami i ściankami wspinaczkowymi. 
Realizacja zadania ma na celu podniesienie standardu oddziałów przedszkolnych, w celu dostosowania ich do opieki nad dziećmi 3 i 4 letnimi.     
Całkowita wartość zadania to kwota 387.708 zł. 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Plac targowy „Mój Rynek” w msc. Wola Łagowska
W dniu 21.08.2014r Wójt Gminy Łagów Małgorzata Orłowska- Masternak podpisała umowę przyznania pomocy dla zadania pod nazwą „Prze-
budowa targowiska w msc. Wola Łagowska”. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejącego placu targowego w msc. Wola 
Łagowska, gm. Łagów.  

Zakres zadania obejmuje:
budowę nawierzchni placu targowego, dróg manewrowych oraz miejsc • 
parkingowych dla samochodów osobowych,
wyburzenie istniejącego budynku sanitarno - gospodarczego oraz • 
budowę kontenera dla potrzeb administracyjno- socjalnych z zapleczem 
sanitarnym,
wykonanie placów handlowych, w tym budowa zadaszonych wiat,• 
utwardzenie powierzchni pod przenośne boksy i wybiegi dla koni,• 
przebudowę istniejącego wjazdu, uzupełnienie ogrodzenia targowiska, • 
wymiane i dowieszenie lamp oświetlenia z wysięgnikami, rozbudowe 
oświetlenia, budowe przyłączy wodno – kanalizacyjnych.

Plac targowy po modernizacji stanie się nowoczesnym miejscem 
handlu, o który zabiegała Wójt Gminy Łagów – Małgorzata Orłowska – 
Masternak. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia standardu obsługi ku-
pujących. Dzięki jego modernizacji rolnicy będą mogli sprzedawać swoje 

produkty w odpowiednich warunkach. Wyremontowany, zadbany plac tar-
gowy jako istotne miejsce handlu stanowić będzie zachętę dla rolników do 
korzystania z tej formy sprzedaży towarów. Remont nawierzchni w sposób 
istotny zmniejszy zagrożenie wypadkowe. Realizacja tej inwestycji zwiększy 
estetykę miejscowości i korzystnie wpłynie na jakość życia mieszkańców 
obszarów wiejskich. Zmiana estetyczna jest istotna bowiem nasze targo-
wisko ma duże znaczenie ze względu na tradycję i ciągłość działalności 
handlowej, która obejmuje nie tylko gminę Łagów, lecz cały powiat oraz 
sąsiednie województwa. 

W najbliższym czasie zostanie wyłoniony wykonawca zadania. Planowa-
ny termin wykonania w/w robót budowlanych to kwiecień 2015r.

Dzięki determinacji Pani Wójt inwestycja ta uzyskała dofinansowanie  
w wysokości 1 000 000 zł w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
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Duże wsparcie dla małego 
oddziału przedszkolnego  
w Czyżowie  
Dzięki wsparciu Wójta Gminy Łagów Małgorzaty Orłowskiej – 
Masternak oddział przedszkolny w Czyżowie również otrzymał 
dofinansowanie z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego/ 
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na realizację 
zadania pn. „Doposażenie oddziału przedszkolnego „0” w SP 
w Czyżowie”.  

Koordynatorami projektu są pracownicy Urzędu Gminy w Łago-
wie, którzy dbają o prawidłowy przebieg realizacji zadania.

Pozyskane środki finansowe pozwoliły na przeprowadzenie mo-
dernizacji istniejącej toalety i dostosowanie jej do potrzeb maluchów. 
Dzieci otrzymały nowe zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły pla-
styczne, które wpłyną na ich lepszy rozwój. Ponadto oddział przed-
szkolny został doposażony w meblościankę, meble wypoczynkowe 
oraz meble do szatni. W ramach doposażenia kuchni zostały zaku-
pione m.in. warnik, termos, zestaw garnków, dozownik do soków, 
kuchenka elektryczna i zmywarka.    

Szkoła otrzymała również nową kserokopiarkę, tablicę interak-
tywną, notebooka, drukarkę i projektor. Dodatkowo zakupiono od-
kurzacz, pralkę i froterkę podłogową, która posłuży do utrzymania 
czystości w oddziale przedszkolnym.   

W ramach projektu zostaną również zakupione urządzenia na 
plac zabaw tj. trzy sprężynowce, dwie karuzele, huśtawka, domki  
z przeplotnią i zjeżdżalnią.  

Całkowita wartość dofinansowania to kwota 87 269 zł.  
Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

 

Modernizacja łazienki i schodów 
wejściowych w budynku świetlicy 
wiejskiej w Łagowie

W dniu 6 października 2014r. odbył się końcowy odbiór prac polegają-
cych na wykonaniu remontu sanitariatu w ramach projektu „Świetlica 
wiejska miejscem integracji mieszkańców Łagowa – modernizacja, 
przebudowa świetlicy” w ramach programu „Odnowa wsi Świętokrzy-
skiej na 2014r.”

W ramach przeprowadzonych prac wykonano remont łazienki, który 
obejmował roboty budowlane, w tym wykucie ościeżnic drzwiowych, rozebra-
nie wykładziny ściennej z płytek, demontaż płytek podłogowych i sufitu pod-
wieszanego, wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo – kartonowych oraz 
wykonanie posadzki. Ponadto zamontowano nowe drzwi, nawietrzak okienny 
hygrosterowalny, lustro i uchwyty na papier. Wykonano demontaż i montaż 
nowej instalacji sanitarnej tj. misek ustępowych, umywalek i postumentów 
porcelanowych wraz z bateriami; dokonano również wymiany instalacji elek-
trycznej. Ponadto zmodernizowano schody zewnętrzne do budynku, tj. skuto  
i naprawiono podłoże betonowe, wykonano okładziny z płytek, zdemontowa-
no starą i zamontowano nową balustradę z rur stalowych. Wykonano posadz-
kę na postumencie betonowym przy zejściu do kotłowni.         

Całkowity koszt przeprowadzonych prac modernizacyjnych to kwota 
24.966 zł z czego 7.160 zł stanowi dotacja celowa z Samorządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. 

 Przeprowadzone prace zdecydowanie wpłynęły na estetykę budynku 
oraz lepsze funkcjonowanie świetlicy wiejskiej. 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Przed i po modernizacji
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W 2015 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie reali-
zowała następujący katalog płatności bezpośrednich:

Jednolita płatność obszarowa -  będzie przysługiwała do każdego 1. 
„kwalifikującego się hektara za który uznane będą: 
Wszelkie użytki rolne gospodarstwa rolnego w tym obszary, które  • 
w dniu 30 czerwca 2003 roku nie były utrzymywane w dobrej kulturze 
rolnej
Jednolita płatność obszarowa będzie przysługiwać również rolnikom, • 
którzy złożą wniosek o płatność do mniej niż 1 ha ale równocześnie 
otrzymają wsparcie powiązane z produkcją do zwierząt a łączna należ-
na kwota płatności bezpośrednich nie będzie mniejsza niż 200 EUR. 
Płatność na zazielenienie:2. 
Co do zasady wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność • 
obszarową otrzymają płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych 
korzystnych dla klimatu i środowiska czyli tzw. Płatności na zaziele-
nienie. Płatności te nie będą bezwzględnie obowiązywać wszystkich 
rolników.
Płatność dla młodych rolników:3. 
Płatność przysługiwać będzie rolnikowi aktywnemu zawodowo, upraw-• 
nionemu do jednolitej płatności obszarowej który: jest osobą fizyczną, 
która po raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne jako kierująca 
gospodarstwem rolnym lub która założyła już takie gospodarstwo rolne 
w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku oraz wiek której 
wiek w roku składania wniosku nie przekracza 40 lat (tj. nie ukończyła 
41 roku życia w roku składania wniosku). Płatność przyznawana 
będzie na okres maksymalnie pięciu lat, przy czym okres ten skracany 
będzie o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności 
przez młodego rolnika a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla 
młodych rolników. 
Płatność dodatkowa:4. 
Stanowić będzie płatność o charakterze dodatkowego uzupełnienia • 
poziomu wsparcia finansowego do maksymalnej liczby hektarów  
w przedziale od 3,01 ha do 30 ha. Szacowana stawka rocznej płatno-
ści  dodatkowej wyniesie ok. 41 EUR/ha
Płatności powiązane z produkcją:W roku 2015 roku przewiduje się 5. 
następujące kryteria udzielania wsparcia:
Płatność do bydła – będzie przysługiwała rolnikom posiadającym co • 
najmniej 3 sztuki młodego bydła w wieku do 24 miesięcy, do wszyst-
kich zwierząt od 1-szej do 30-tej sztuki w stadzie maksymalnie 2 razy 
w ciągu życia zwierzęcia. Niezależnie od płci zwierzęcia.
Płatność do krów – będzie przysługiwała rolnikom posiadającym • 
co najmniej 3 krowy w wieku od 24 miesięcy, do krów od 1-szej do 
30-tej sztuki.
Płatność do owiec – będzie przysługiwała rolnikom posiadającym co • 
najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej  
12 miesięcy.
Płatność do kóz – przysługiwać będzie rolnikom posiadającym co • 
najmniej 5 sztuk samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy. 
Płatność do owoców miękkich – będzie przysługiwała do powierzchni • 
uprawy truskawek lub malin, kwalifikującej się do przyznania jednoli-
tej płatności obszarowej. Nie będzie wymagana umowa kontraktacji.

Planowane płatności dla gospodarstw w 2015 roku
Płatność do roślin wysokobiałkowych – przysługiwała będzie do • 
powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnona-
siennych w plonie głównym. 
Stosowane będzie pomniejszenie stawki płatności w następujących 
przedziałach hektarowych: 
- 0-50 ha 100% stawki podstawowej  
- 50,01 – 100 ha 50 % stawki podstawowej 
- 100,01 – 150 ha 25 % stawki podstawowej 
- powyżej 150 ha 0% stawki podstawowej (brak płatności)
Płatność do chmielu• 
Płatność do buraków cukrowych - przysługiwać będzie do powierzchni • 
uprawy buraków
Płatność do ziemniaków skrobiowych - przysługiwać będzie do • 
powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych 
Płatność do pomidorów - przysługiwać będzie do powierzchni uprawy • 
pomidorów
Płatność do lnu - przysługiwać będzie do powierzchni uprawy lnu• 
Płatność do konopi włóknistych - przysługiwać będzie do powierzchni • 
uprawy lnu
Przejściowe wsparcie krajowe 6. 
Przejściowym wsparciem krajowym będzie objęty sektor tytoniu. Będzie • 
ono przyznane rolnikom z sektorów dla których to wsparcie zostało już 
przyznane w roku 2013.

Sporządziła Anna Rycąbel
Źródło opracowania: www.arimr.gov.pl

PROJEKTOWANE WYSOKOŚCI STAWEK  
W RAMACH PAŁTNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA 2015 ROK

Rodzaj płatności Jedn. Wartość stawki (EUR)

Jednolita płatność obszarowa JPO EUR/ha 110

Płatność na zazielenienie EUR/ha 74

Bydło EUR/ha 70

Krowy EUR/ha 70

Owce EUR/ha 25

Kozy EUR/ha 15

Rośliny wysokobiałkowe EUR/ha 326

Chmiel EUR/ha 480

Skrobia EUR/ha 400

Buraki cukrowe EUR/ha 400

Pomidory EUR/ha 400

Owoce miękkie EUR/ha 250

Len EUR/ha 200

Konopie włókniste EUR/ha 200

Płatność dla młodych rolników EUR/ha 62

Płatność dodatkowa EUR/ha 41

Płatność dla małych gospodarstw EUR/ha do 1250



19SIERPIEŃ -  PAŹDZIERNIK 2014

INFORMACJA
z zakresu nabywania gruntów  

do zasobu Gminy Łagów

W okresie 2011 – 2014 gmina nabyła do zasobu powierzchnię 
19,1951 ha, która obejmuje 76 działek gruntu. Nabyte do za-
sobu grunty to:

grunty byłego Państwowego Funduszu Ziemi  o powierzchni • 
7,5385 ha, położone w obrębach: Czyżów, Łagów, Mała-
centów, Nowa Zbelutka, Nowy Staw, Płucki, Stara Zbelutka  
i Winna,
grunty zajęte lub przeznaczone do zajęcia pod drogi  • 
o powierzchni 7,1785 ha, położone w  obrębach: Łagów, 
Małacentów,  Nowy Staw i Winna,
grunt zabudowany nabyty w drodze dziedziczenia /spadku/ • 
o powierzchni 0,0368 ha, położony w obrębie Piotrów,
grunty zakupione z przeznaczeniem pod przepompownie ka-• 
nalizacyjne o powierzchni 0,1932 ha, położone w obrębach: 
Płucki, Wola Łagowska, Zamkowa Wola i Złota Woda,
grunty nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych z prze-• 
znaczeniem pod inwestycje infrastrukturalne o powierzchni 
4,2481 ha, położone w obrębach: Łagów i  Płucki w tym: 
pod budownictwo drogowe o powierzchni 0,9399 ha, 
zagospodarowanie terenów wokół jaskini o powierzchni 
0,2282 ha oraz  powierzchnia 3,08 ha z przeznaczeniem na 
utworzenie otwartej strefy sportu i rekreacji .

Ogólna powierzchnia gruntów w zasobie na dzień 30 września 
2014r. wynosiła 145,0686 ha i  obejmowała 416 działek grun-
tu. Z powierzchni tej przeważająca powierzchnia to grunty zajęte  
pod: drogi, budynki szkół wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
budynki użyteczności publicznej, budynki administracyjne, plac 
targowy oraz przepompownie wodociągowe i kanalizacyjne.  
W 96% uregulowany jest stan księgowo – wieczysty dla nieru-
chomości stanowiących własność gminy.

Ponadto w 2013r. gmina nabyła w użyczenie od Skarbu 
Państwa  na okres trzech lat nieruchomość położoną w obrę-
bie Łagów, w skład której wchodzi działka gruntu o powierzchni 
0,0527 ha zabudowana budynkiem administracyjnym z prze-
znaczeniem na potrzeby działalności administracji publicznej.

Część nieruchomość stanowiących własność gminy jest 
zagospodarowana w formie: trwałego zarządu, użytkowania 
wieczystego, dzierżawy, najmu i  użyczenia. Dochody z gospoda-
rowania mieniem wynosiły  2 959 489,35 zł. w tym:

 2011 r. 2 072 344,41 zł
 2012 r. 212 636,74 zł
 2013 r. 210 511,61 zł
 2014 r. (9 miesięcy) 463 996,59 zł

Gmina Łagów złożyła wniosek na 
dofinansowanie zadania pn.  

„Doposażenie świetlicy  
w budynku remizy OSP w Łagowie  

oraz zagospodarowanie terenu przyległego 
do Szkoły Podstawowej w Rudzie”. 

Wniosek został złożony do ŚBRR PROW działania „Odnowa i rozwój wsi”.   
Celem zadania jest Doposażenie świetlicy w budynku remizy OSP w Łagowie oraz 
zagospodarowanie terenu przyległego do szkoły podstawowej w Rudzie. 
Pierwsza cześć planowanego do realizacji zadania będzie polegała na zagospo-
darowaniu terenu przyległego do Szkoły Podstawowej w Rudzie. Będą wykonane 
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowa i wyposażenie boiska, utwardzenie 
powierzchni gruntu wraz z wyposażeniem w obiekty małej architektury i zieleń oraz 
nowe ogrodzenia. Dodatkowo zostanie zakupiony sprzęt sportowo – rekreacyjny, 
który będzie służył wszystkim mieszkańcom wsi.
 Druga część zadania obejmuje doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy 
OSP w Łagowie. W ramach doposażenia zostaną zakupione meble kuchenne wraz  
z zastawą i kompletnym wyposażeniem kuchennym, meble biurowe i sprzęt kom-
puterowy, sprzęt sportowo – rekreacyjny. Ponadto planowana jest wymiana licz-
nika energetycznego wraz z montażem, odnowienie schodów wewnętrznych oraz 
wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego budynku.      

Gmina Łagów otrzymała 
dofinansowanie na wydanie  

folderu informacyjno-promocyjnego 
gminy Łagów

Folder będzie służył promocji gminy Łagów poprzez jego dystrybucję podczas 
ważniejszych imprez gminnych, wystaw i spotkań promocyjnych. Dostępny będzie  
również w Urzędzie Gminy w Łagowie. 
Folder ma zachęcać do odwiedzenia i poznania miejscowości i okolicy. Będzie za-
wierał informacje o jej zaletach, możliwościach, perspektywach. Musi odpowiadać 
na pytanie “dlaczego właśnie tu?”, “co jest wyjątkowego w tym miejscu?”, “dla-
czego miałbym tam pojechać?”. Folder służył będzie ukazywaniu najpiękniejszych 
i najciekawszych zakątków gminy Łagów, co wpłynie na zwiększenie liczby odwie-
dzających gminę turystów. 
W ramach zadania zostanie wydane 4100 szt. folderu promocyjnego, w tym  
300 szt. w j. angielskim. 
Wydanie folderu informacyjno – promocyjnego przyczyni się do podniesienia 
atrakcyjności turystycznej gminy Łagów, promocji gminy, jej właściwego wizerunku 
wśród lokalnego społeczeństwa, jak również wśród przyjezdnych oraz przyszłych 
partnerów oraz aktywizacji mieszkańców gminy.
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MałżeństwaUrodzenia
26 czerwca 2014 r.  
Maja Teresa Wójcik

01 lipiec 2014 r. 
Piotr Machul

03 lipiec 2014r.  
Jacek Masternak

14 lipiec 2014 r. 
 Iga Prendota

15 lipiec 2014 r. 
Jakub Siarek

17 lipiec 2014 r. 
Nikola Natalia Grzesik

21 lipiec 2014r. 
Bartłomiej Arczewski

22 lipiec 2014 r.  
Piotr Sobieraj

05 lipiec 2014 r. 
Katarzyna Paulina Sajda i Jakub Nowakowski 
Mariola Gałka i Przemysław Włodarczyk 
Małgorzata Barbara  Siwonia i Wojciech Sebastian Lipa 
12 lipiec 2014 r.  
Magdalena Ewa Kowalska i Sławomir Jan Góźdź
26 lipiec 2014 r.  
Anna Błońska i Radosław Staniek
02 sierpnia 2014 r.  
Urszula Anna Szczykutowicz i Jacek Łodej
16 sierpnia 2014 r. 
Anna Ewa Ziobro i Marcin Koprowski 
Katarzyna Książek i Sebastian Łukasz Drabik
23 sierpnia 2014 r. 
Ilona Monika Kowalik i  Łukasz Przydatek 
Beata Renata Grzesik  i Adam Artur Król
30 sierpnia 2014 r.  
Milena Anna Sitarska i Hubert Piotr Sikora
06 września 2014 r. 
Anna Zdyb i Marcin Tomasz Sroka
20 września 2014 r. 
Barbara Czekaj i Damian Soboń

31 lipiec 2014 r.  
Ksawery Łach

07 sierpnia 2014 r. 
Wiktor Grosicki

13 sierpnia 2014 r.  
Jan Pilarski

14 sierpnia 2014 r.  
Amelia Cichała 
Gabriela Siwonia

20 sierpnia 2014 r.  
Kinga Rządkowska

04 września 2014 r.  
Amelia Adriana Serwata

05 września 2014 r. 
Franciszek Cisak 
Natalia Łata

08 września 2014 r.  
Sandra Jarek

Z pieśniami na 
Świętym Krzyżu
W dniu 05 października br. Zespół „Wola-
nie” i Koło Gospodyń Wiejskich z Sadkowa 
promowały gminę Łagów podczas IX Prze-
glądu Zespołów Chóralnych i Śpiewaczych 
w Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Oby-
dwa zespoły świetnie zaśpiewały po jednej 
pieśni sakralnej, patriotycznej i ludowej.  
W przeglądzie wzięło łącznie 12 zespołów. 
Pamiątkowe statuetki dla uczestników 
przeglądu wręczyli: Zygfryd Wiecha Supe-
rior oraz o. Dariusz Malajka - rektor Bazy-
liki Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu.

Serdeczne podziękowania za promocję na-
szej „małej ojczyzny” dla występujących zespo-
łów złożyła Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata 
Orłowska – Masternak, która obecna była na 
Przeglądzie i wspierała debiutancki występ  
w tak zacnym miejscu i wobec tak wymagającej 
publiczności. 

A. Kędziora
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MTB CROSS w Łagowie
17 sierpnia br., już po raz drugi,z centrum Łagowa wystartowało 
ok. 500 zawodników – uczestników Świętokrzyskiego Maratonu 
Etapowego MTB CROSSz całej Polski, wnajciekawsze tereny Gór 
Świętokrzyskich

Jak większość uczestników, podobnie także organizatorzy tj. 
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego, mówią, że Łagów 
dzięki swemu położeniu w sercu Gór Świętokrzyskich stanowi wspania-
łe miejsce na początek górskich wycieczek. 

W tym roku zawodnicy w trzech dystansach, tj. Master – 71 km, 
Fan – 49 km i Family – 21 km, przemierzali Pasmo Jeleniowskiez 
Górą Jeleniowską i najwyższym szczytem tego pasma Górą Szczytniak 
na czele.

Po przybyciu na metę ostatniego zawodnika, dekoracji zwycięzców 
i wręczenia nagród dokonali : Wójt Gminy Łagów Pani Małgorzata Or-
łowska-Masternak oraz członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia 
Kolarstwa Górskiego na czele z Panem Bogdanem Maziejukiem. 

Na zakończenie Wójt Gminy Łagów podziękowała organizatorom  
i uczestnikom za ponowne zorganizowanie maratonu kolarstwa gór-
skiego na ternie gminy Łagów i tym samym jej promocję w skali całe-
go kraju. Życzyła miłego pobytu w Górach Świętokrzyskich i zaprosiła 
wszystkich na przyszyły rok. 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Lechówka, sołtys, rada sołecka przy 
współpracy Wójta Gminy Łagów Pani Małgorzaty Orłowskiej - Masternak w dniu  
16 sierpnia na boisku szkolnym w Lechówku zorganizowali Piknik Rodzinny.

Po uroczystej mszy św., która rozpoczęła festyn, na scenie prezentowały się Koła Go-
spodyń Wiejskich. Na początku śpiewem wszystkich powitało rodzime Koło z Lechówka. 

Potem wystąpiły także Koła Gospodyń Wiejskich z Sadkowa, Sędka, Piotrowa, Woli 
Łagowskiej. Swoje pięć minut miały także dzieci z miejscowej szkoły.  

W Pikniku w Lechówku uczestniczyły przede wszystkim rodziny z dziećmi, do których 
była skierowana bogata oferta w postaci: konkursów, konkurencji rekreacyjno – sporto-
wych, zabawy na urządzeniach rekreacyjnych oraz poczęstunku. 

Dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Łagów wszystkie dzieci w trakcie trwania 
Pikniku Rodzinnego mogły bawić się i korzystać bezpłatnie z zabaw na urządzeniach rekre-
acyjnych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się dmuchańce, gdzie dzieci mogły hasać 
do woli. Dużą atrakcją było także malowanie buziek. 

Piknik Rodzinny w Lechówku 
okazał się imprezą udaną i potrzeb-
ną dla zintegrowania środowiska 
wiejskiego, a każdy uczestnik mógł 
wybrać z oferty Pikniku coś dla sie-
bie. 

 Wspaniała, rodzinna atmosfera 
Pikniku została zakończona wspólną 
zabawą z zespołem „SIEMA”.

Kieleckie tradycje na Taborze Domu Tańca 
W sierpniu 2014 r. w Sędku po raz drugi odbył się Tabor Domu Tańca – muzyka i taniec kielecczyzny. Podczas drugiego Taboru Kieleckiego kontynuowano pra-
cę warsztatową z typowym instrumentarium dawnych kapel regionu, takimi jak skrzypce, akordeon, klarnet, trąbka, baraban. Kontynuowano pracę z tańcem. 
Każde spotkanie poświęcone było innemu zagadnieniu dotyczącemu polskich tańców tradycyjnych. Dużą wagę w tym roku poświęcono śpiewom i doskonaleniu 
technik wokalnych. W programie były także – spacery z botanikiem Karolem Szurdakiem, poświęcone dzikim roślinom jadalnym i leczniczym okolic Sędka.

Rodzinnie w Lechówku

Do prowadzenia warsztatów i organizowania potańcówek dla przybyłych mieszkańców 
gminy Łagów zapraszano twórców ludowych, w tym m.in. Stanisława Witkowskiego, śpie-
waczki Marię Kowalik, Zofię Bińczak. 

W ostatnim dniu Taboru organizatorzy (Stowarzyszenie To.pole i Stowarzyszenie Dom 
Tańca) przygotowali niezwykłą niespodziankę dla uczestników. Zrekonstruowali i zaprezen-
towali dawne obrzędy weselne. Można było obejrzeć m.in. orszak składający się z drużyny 
kawalerów i panien z tradycyjnymi szlaczkami. Posłuchać można była również oczepin  
z tradycyjnymi śpiewakami o pannie młodej i panu młodym. Publiczność była zachwycona, 
zwłaszcza ta najmłodsza, która mogła porównać zwyczaje weselne dziś i dawniej. 

Tegoroczny Tabor podobnie jak z 2013 r. przyciągnął tłumy mieszkańców gminy Ła-
gów, którzy mogli podczas potańcówek pod gołym niebem wrócić dla lat swojej młodości,  
a młodzi poznać wspaniałe melodie swojej „małej ojczyzny”. 

A. Kędziora
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Łamigłówki dla mądrej główki
1.	 Dlatego	się	na	niebie	złocą,	by	nie	błądziły	chmury	nocą.

2.	 Co	to	za	święty	co,	przynosi	prezenty?

3.	 Jaki	zawód	ma	ten	Pan	co	naprawi	każdy	kran?

4.	 Nietrudna	to	jest	zagadka,	nazwa	cukierka	lub	kwiatka?

5.	 Jaka	to	głowa	duża	lub	mała	z	zielonych	
liści	składa	się	cała?

6.	 Ma	długie	wąsy	i	złote	ziarenka,	dźwiga	
go	słomka	wysoka	i	cienka?

7.	 Z	waty	bywa,	z	puchu	bywa,	w	nocy	do	
snu	nas	okrywa?

8.	 Przestaw	jedną	zapałkę,	aby	działanie	
było	prawdziwe?

	 VI	–	IV	=	IX

9.	 W	miejsca	puste	wstaw	cyfry	aby	działa-
nie	było	prawdziwe:

	 ---	 ---	 1	 7

	 	 1	 ---	 5

	 5	 8	 ---	 ---

---	 0	 8	 9	 6

10.	 Test

	 a)	 Czy	prostokąt	może	być	kwadra-
tem?	
b)	 Czy	1	km	to	1000	m?	
c)	 Czy	koło	ma	wierzchołki?	
d)	 Czy	prosta	ma	początek	i	koniec?	
e)	 Czy	1/8		to	to	samo	co	0,125?	

f)	 Wymień	miesiące	III	kwartału?	
g)	 Czy	obwód	to	suma	boków	wielo-
kąta?	
h)	 Z	ilu	prostokątów	da	się	zbudować		
	 prostopadłościan?	
i)	 Ile	kątów	wewnętrznych	ma	trój-
kąt?	
j)	 Czy	kwadrat	jest	trapezem?	
k)	 Podaj	liczbę	odwrotną	do	½.	
l)	 Podaj	liczbę	o	3	większą	od	-5.	
m)	 Czy	ułamki	½	i	13/26	są	równe?	
n)	 Czy	dzielnik	to	wynik	dzielenia?	
o)	 Czy	23	to	liczba	pierwsza?	
p)	 Czy	przekątne	w	prostokącie	są	
równe?

11.	 Budzi	się	przed	świtem,	
w	przytulnym	kurniki.	
Potem	budzi	innych,	
swoim	kukuryku!

12.	 Kto	ma	na	półkach	książek	bez	liku,		
i	dba	o	książki,	i	czytelników!

13.	 Choć	są	malutkie,	lecz	pracowite.		
Ciągle	wędrują	po	leśnych	ścieżkach.		
Z	drobnych	igiełek	budują	pałac,		
w	którym	ich	tysiąc	naraz	zamieszka.

14.	 Kiedy	w	nim	kipi	woda,	gwiżdże	jak	
lokomotywa?

Kolumnę przygotował B. Bomba

15.	 Kiedy	w	nim	kipi	woda,	gwiżdże	jak	
lokomotywa?

16.	 Ala,	Cela,	Ela	i	Fela	są	w	różnym	wieku	
oraz	każda	z	nich	ma	jedno	z	następują-
cych	zwierząt:	kota,	psa,	chomika	albo	
rybkę.

•		Ala	nie	ma	ani	psa,	ani	chomika,	a	Fela	
nie	jest	najstarsza.	

•		Właścicielka	chomika	jest	młodsza	od	
właścicielki	rybki	i	starsza	od	Celi.	

•		Najstarsza	dziewczynka	ma	psa

	 Które	z	poniższych	zdań	jest	prawdziwe?

A)	 Ala	ma	kota,	Cela	rybkę,	Ela	psa,	a	Fela	
chomika.

B)	 Ala	ma	rybkę,	Cela	psa,	Ela	kota,	a	Fela	
chomika.

C)	 Ala	ma	kota,	Cela	chomika,	Ela	psa,	a	
Fela	rybkę.

D)	 	Ala	ma	rybkę,	Cela	kota,	Ela	psa,	a	Fela	
chomika.

E)	 Ala	ma	rybkę,	Cela	psa,	Ela	chomika,	a	
Fela	kota.

„Przez żołądek  
do serca….”
W ostatnią niedziele sierpnia 2014 w Bielinach podczas 
dożynek powiatu kieleckiego Koło Gospodyń Wiejskich  
z Piotrowa, Koło Gospodyń Wiejskich z Sadkowa oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich z Lechówka wzięło udział w konkur-
sie kulinarnym pod nazwą "Przez żołądek do serca". Jak 
sama nazwa wskazuje zadaniem uczestniczek konkursu 
było przygotowanie potrawy,  która swoim smakiem po-
rwie serca jurorów. Panie z Piotrowa przygotowały „Zupę 
Apetito”, Panie z Lechówka „Gulasz palce lizać”, zaś Pa-
nie z Sadkowa „Żołądkowy raj”. 

Kobiety z Kół zaskoczyły pomysłowością i umiejętnościami 
kulinarnymi.Wszystkim paniom należą się serdeczne podzię-
kowania i gratulacje. Gospodynie w podziękowaniu za udział 
w konkursie otrzymały pamiątkowe grawertony i porcelanowe 
zestawy do kawy. 

Łącznie w konkursie udział wzięło 35 Kół Gospodyń Wiej-
skich z powiatu kieleckiego. 
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Łamigłówki dla mądrej główki Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jak co 
roku, pracownicy oświaty w gminie Łagów 
obchodzili swoje święto. Ten wyjątkowy dzień 
jest okazją do podziękowania wszystkim pe-
dagogom za trud i zaangażowanie w naucza-
nie i wychowywanie młodych pokoleń. 

Uroczyste spotkanie pracowników oświa-
ty, pracowników administracji i obsługi ze szkół 
działających na terenie naszej gminy odbyło się w 
piątek, 10 października. 

Podczas uroczystości Wójt Gminy Łagów Pani 
Małgorzata Orłowska-Masternak wręczyła nagrody 
za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydak-
tyczno – wychowawczej, opiekuńczej oraz pracy 
na rzecz gminy Łagów. Wśród osób nagrodzonych 
znaleźli się Pani Wiesława Siwonia, Pani Barbara 
Sroka, Pani Stanisława Grad, Pani Grażyna Lisińska 
oraz Pani Elżbieta Ginał ze Szkoły Podstawowej w 
Zbelutce; Pani Ewelina Cedro, Pani Danuta Gałka, 
Pani Małgorzata Bęben i Pani Irena Wierzchoń ze 
Szkoły Podstawowej w Piotrowie, Pani Marzena 
Dzioba, Pani Monika Durlej, Pani Małgorzata Wal-
kowicz, Pan Zbigniew Wiącek, Pani Ewa Mikulko, 
Pan Wiesław Nawrocki, Pani Beata Kuca, Pan Jacek 
Wójcik, Pani Jolanta Zielonka, Pani Agnieszka Świ-
tek, Pani Beata Zacharska, Pani Jolanta Świt, Pani 
Urszula Strzelecka, Pani Małgorzata Woźniak-Gu-
lińska, Pani Agnieszka Jakubczyk, Pani Anna Kotwa, 
Pani Beata Kasprzyk  i Ks. Witold Koba z Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie.

Przy tejże okazji Wójt Gminy Łagów złożyła 
gratulacje i wręczyła stopień awansu zawodowego. 
W wyniku tegorocznych postępowań egzaminacyj-
nych do grona nauczycieli mianowanych dołączyły 
Pani Urszula Strzelecka i Pani Sylwia Woźniak.

Zwracając się do obecnych Wójt Gminy Łagów 
Pani Małgorzata Orłowska-Masternak wspomniała, 
że jest to święto osób odpowiedzialnych za wychowa-
nie i wykształcenie dzieci i młodzieży. W swym wy-
stąpieniu podkreśliła rangę zawodu mówiąc „Z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze 
podziękowania za Waszą trudną i odpowiedzialną 
pracę na rzecz kształcenia umysłów i serc młodego 
pokolenia. Życzę wszystkim, aby codzienny trud 

Gratulacje dla nauczycieli – Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łagów

edukowania i wychowywania młodego pokolenia 
Polaków był ceniony nie tylko w czasie świątecznych 
uroczystości, ale by na co dzień przynosił każdemu 
dużo satysfakcji z wykonywanej pracy (...). Życzę 
wielu sukcesów zawodowych oraz zdrowia i wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym.”

Nagrody za sumienną i wytrwałą pracę  
 z dziećmi wręczyli także dyrektorzy szkół swoim 
nauczycielom. 

Uroczystości,wyrażające szacunek dla zawodu 
nauczyciela w gminie Łagów zakończyła wspólna 
uroczysta kolacja. 
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11 października 2014 r. w Piotrowie odbyła się uroczystość poświęcenia nowej figu-
ry Św. Floriana- patrona strażaków oraz nowego sprzętu strażackiego - motopompy 
pożarniczej TOHATSU. Po mszy św. celebrowanej przez Ks. Jerzego Beksińskiego oraz  
Ks. Witolda Kobę w kościele parafialnym w Łagowie poczty sztandarowe jednostek 
OSP  z Piotrowa, Łagowa, Sędka, Sadkowa i Piórkowa oraz zaproszeni goście prze-
jechali do remizy OSP w Piotrowie, gdzie ksiądz Marek Bieniasz Proboszcz Parafii  
w Piórkowie dokonał poświęcenia figury Św. Floriana oraz nowego sprzętu dla jed-
nostki OSP w Piotrowie. 

Poświęcenie figury  
św. Floriana oraz nowego 
sprzętu strażackiego

Później nastąpiła uroczystość przekazania moto-
pompy. Aktu przekazania dokonała Wójt Gminy Łagów  
a zarazem Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Łagowie 
druhna Małgorzata Orłowska-Masternak: „W celu zwięk-
szenia możliwości operacyjno-technicznych jednostki OSP 
w Piotrowie do działań ratowniczo-gaśniczych i spraw-
niejszego niesienia pomocy na terenie gminy przekazuję 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowie motopompę po-
żarniczą TOHATSU”.

Uroczystość ta była świętem dla całej miejscowości, 
bowiem piękna figura Św. Patrona z hasłem „Gdy obwią-
zek wezwie mnie tam wszędzie, gdzie pali się, ty mi o Pa-
nie siłę daj, bym życie ludzkie ocalił” ufundowana przez 
Wójta Gminy Łagów na długie lata, będzie przypominać, 

że w życiu należy poszukiwać szlachetnych i przejrzystych 
wzorców.

Na zakończenie tej wyjątkowej uroczystości dla wszyst-
kich obecnych zaśpiewały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Piotrowa. 

A. Kędziora

ŁKS ŁAGÓW  2014/2015
Do sporych zmian doszło latem w zespole występującym w IV lidze. Nowym trenerem został 
Rafał Gołofit, który w przeszłości pracował w takich klubach jak Granat Skarżysko Kamienna, 
Piast Chęciny. 

Z klubem pożegnało się aż 10 zawodników, natomiast w ich miejsce sprowadzono następu-
jących graczy : Mateusz Rafalski (Skała Tumlin), Tomasz Borgensztajn, Piotr Markowicz i Krzysztof 
Rzeszowski (Granat Skarż.-Kam.), Albert Bujakowski (Spartakus Daleszyce), Karol Derlatka (Star 
Starachowice) oraz młodzieżowiec Dominik Świątek (Baszta Rytwiany).

Po dobrym starcie wygranej z Nidą Pińczów i remisie z Pogonią Staszów w następnych me-
czach nasza drużyna poniosła jeszcze 4 porażki, 1 mecz wygrała i 2 zremisowała. Mamy nadzieję, 
że w kolejnych meczach nasz zespół będzie spisywał się coraz lepiej.

ŁKS Łagów to jednak nie tylko drużyna grająca w IV lidze. W rozgrywkach w różnych kate-
goriach wiekowych wystartowało łącznie 5 drużyn. Seniorzy w IV lidze i B klasie, juniorzy starsi  
w Świętokrzyskiej Lidze Juniorów Starszych, trampkarze młodsi w kl. okręgowej trampkarzy oraz 
po raz pierwszy zgłoszona do rozgrywek drużyna orlików z rocznika 2004 i 2005 w klasie okrę-
gowej orlików. 

Zdecydowanie najlepiej dotąd radzi sobie ekipa trampkarza młodszego pod wodzą Adama 
Stępnia, która w 8 meczach zanotowała 7 wygranych oraz 1 mecz przegrała i jest zdecydowanym 
liderem swojej grupy.

Klub ŁKS Łagów jest dofinansowywany z budżetu Gminy Łagów. 
Zarząd ŁKS Łagów


