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kańców. Jako pierwsi w kraju zorganizowaliśmy 
tak pomyślaną imprezę i przez tyle lat zachowana 
została idea przyświecająca obchodom, honorowe 
oddawanie daru życia, jakim jest krew.

Wójt powiedziała, że od początku liczba 
krwiodawców sięgała kilkudziesięciu osób i za-
wsze wśród nich był pomysłodawca i współorga-
nizator imprezy, ksiądz Franciszek Grela. – Dzisiaj 
też jest z nami, chociaż posługę kapłańską pełni 

już w innej parafii – cieszyła się wójt. – W imie-
niu własnym, władz gminnych oraz mieszkańców 
gminy serdecznie witam zaproszonych gości, któ-
rzy swą obecnością zaszczycili nasze święto. Ofi-
cjalnie otwieram XIII Dni Łagowa, życzę wszyst-
kim wspaniałej zabawy i miłych wrażeń. 

Małgorzata Orłowska-Masternak przypomi-
nała, że głównym celem imprezy jest honorowe 
oddawanie krwi. Prosiła o udział w akcji i dzię-
kowała w imieniu tych, którym uratowano życie. 
Zapraszała wszystkich do Ośrodka Zdrowia, gdzie 
cały czas był czynny punkt pobierania krwi.

Święto małej ojczyzny
Oryginalnym pomysłem były wykonywane na 

scenie znane przeboje i wiersze, które zaproszo-
nym gościom śpiewali oraz recytowali uczniowie 
miejscowych szkół. Roksana Miechowicz, uczen-
nica klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Zbelut-
ce, przedstawiła utwór Anny Jantar „Tyle słońca 
w całym mieście” oraz „Kalendarze” z repertuaru 
zespołu Selavi, Paulina Cisak, uczennica klasy 
trzeciej i Jakub Duda, uczeń klasy drugiej – ulu-
bioną pieśń Jana Pawła II, „Barkę”, 

Dokończenie na stronie 2

 Wójt Łagowa Małgorzata Orłowska-Masternak w otoczeniu zaproszonych 
gości i mieszkańców gminy.

 Mieszkańcy gminy Łagów oddają krew.

Wyjątkowo udane były tegoroczne Dni 
Łagowa i Honorowego Krwiodawstwa, które 
odbyły się pod patronatem marszałka woje-
wództwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa. 

Tłumy mieszkańców bawiły się w Rynku, do-
pisali goście, nie brakowało zespołów szkolnych, 
folklorystycznych, muzyki młodzieżowej. W pro-
gramie znalazło się wiele atrakcji, gry i zabawy 
dla całych rodzin. Na zakończenie odbyła się dy-
skoteka pod gwiazdami.

Idea księdza Franciszka Greli 
Dni Łagowa rozpoczęły się od mszy świętej 

w miejscowym kościele pod wezwaniem Św. Micha-
ła Archanioła. Następnie mieszkańcy i zaproszeni 
goście przybyli na płytę Rynku. Na scenie wystąpił 
chór Towarzystwa Przyjaciół Bielin „Sabbaton”. 
– Przed trzynastu laty ówczesny proboszcz parafii 
Łagów i jednocześnie zasłużony honorowy krwio-
dawca ksiądz Franciszek Grela wspólnie ze Sta-
cją Krwiodawstwa w Kielcach wystąpił do władz 
gminnych z inicjatywą organizacji święta – przy-
pomniała wójt Małgorzata Orłowska-Masternak. 
– Spotkało to się z aprobatą samorządu i miesz-
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Dokończenie ze strony 1
Igor Kozłowski i Tomasz Kotwa, uczniowie 

klasy pierwszej SP w Łagowie – piosenkę z fil-
mu „Jak rozpętałem II wojnę światową”, Da-
wid Herbuś, uczeń klasy trzeciej SP w Łagowie 
– wiersz Marii Konopnickiej „Stefek Burczymu-
cha”, Aleksandra Herbuś, uczennica klasy szóstej 
SP w Łagowie – piosenkę „Wiosna w Paryżu” 
z repertuaru zespołu Bajm, Maciej Sadłowski, 
uczeń klasy drugiej SP w Łagowie – wiersz Jana 
Brzechwy „Posłał Kozioł Koziołeczka”, Weroni-
ka Duda, uczennica klasy pierwszej Gimnazjum 
w Łagowie – utwór Edyty Geppert „Szukaj mnie”, 
Eliza Kuca, uczennica klasy trzeciej gimnazjum 
w Łagowie – „Wind of change” z repertuaru gru-
py Scorpions. 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Me-
ducki podziękował księdzu Franciszkowi Greli za 
pomysł oddawania krwi i życzył wszystkim wspa-
niałej zabawy do samego rana. W serii krótkich 
wystąpień zaproszonych gości wicewojewoda 
Beata Oczkowicz powitała wszystkich serdecznie 
i poparła akcję oddawania krwi. Senator Grzegorz 
Banaś przypomniał, że już jako wojewoda bywał 
w Łagowie na tym niezwykle pięknym święcie 
krwiodawstwa, święcie dobrych ludzi. Pozdrowił 
wszystkich tych, którzy ratując innych dają cząst-
kę siebie. 

Poseł Zbigniew Pacelt życzył mieszkańcom 
sympatycznej zabawy i miłej atmosfery. – Dni 

Łagowa są też świętem naszej małej ojczyzny, 
naszych mieszkańców – podkreślił członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada. 
– My się tu konsolidujemy i tworzymy wielką 
wspólnotę. Gmina Łagów bardzo dynamicznie 
się rozwija, jest tu potencjał gospodarczy, tury-
styczny i to musimy wykorzystać. Na pewno dzię-
ki pani wójt, panu przewodniczącemu możemy 
jasno patrzeć w przyszłość. Bardzo ważne jest to, 
że Dni Łagowa łączą się z Dniami Honorowego 
Krwiodawstwa. Ta zbiórka krwi ratuje wiele istot 
ludzkich. Dlatego zachęcam, by oddawać krew, 
która jest darem życia. Był z nami starosta kie-
lecki Zdzisław Wrzałka, ale musiał wyjechać. 

W jego imieniu przekazuję państwu najserdecz-
niejsze życzenia. 

Dar z KRUS
Druhowie OSP z Łagowa otrzymali z Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach 
zestaw ratownictwa przedlekarskiego. – Jestem 
świadkiem ważnych wydarzeń, daru KRUS – nie 
ukrywał wzruszenia radny powiatowy, wiceprezes 
Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach, Ire-
neusz Żak. – Urządzenia będą potrzebne. Dzisiaj 
jest wielka akcja zbierania krwi i tak się składa, 
że jesteśmy na scenie. Normalnie jednak w dzień 
i w nocy wyciągamy ze zgniecionych samochodów 
ludzi, którzy potrzebują pomocy. Krew jest wtedy 
dla nich najcenniejszym darem. 

W imieniu druhów prezes OSP w Łagowie 
Paweł Garstka podziękował za dar, który będzie 
pomagał w ratowaniu ludzkiego życia. – Tak 
jak wiosną po wielkiej zimie rozkwitają przebi-
śniegi, tak w OSP w Łagowie przybywa sponso-
rów, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, 
firm, kopalni, które wspierają naszą działalność 
– powiedział poetycko. – Dziękuję wam wszyst-
kim serdecznie, dziękuję pani wójt, która w tym 
roku zainicjowała wspólnie z Radą Gminy zakup 
lekkiego samochodu ratownictwa drogowego. 
To pojazd nam niezbędny, gdyż w ostatnich 
latach nastąpił olbrzymi wzrost tragicznych wy-
padków drogowych na naszym terenie. Sprzęt 
medyczny będzie doposażeniem tego lekkiego 
samochodu ratowniczego, który jest dofinanso-
wany przez Zarząd Wojewódzki OSP, jak również 
kopalnie pana Pietrzaka i pana Dudy. 

Radna powiatu kieleckiego Danuta Żebrow-
ska podziękowała za zaproszenie i przypomniała, 
że w gminie Łagów pracowała 20 lat. Zna wie-
le osób, które też mile ją wspominają. – Całym 
sercem popieram dzisiejszą akcję – powiedziała. 
– Życzę udanej zabawy. 

Dokończenie na stronie 12
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Uroczysty charakter miała ostatnia sesja 
Rady Gminy w Łagowie. Z okazji Dnia Pra-
cownika Samorządowego radni poprzednich 
kadencji, sołtysi otrzymali specjalne dyplomy 
i nagrody. 

Samorządowcy zamówili z okazji święta mszę 
w miejscowym kościele. Podczas sesji przewodni-
czący Rady Gminy Zbigniew Meducki odczytał 
nazwiska tych radnych, którzy już od nas odeszli. 
Zebrani ich pamięć uczcili chwilą ciszy. – W ubie-
głym roku obchodziliśmy 20-lecie samorządu, ale 

Święto samorządowców

u nas nie było żadnych uroczystości – powiedział 
przewodniczący. – Dlatego teraz postanowiliśmy 
uczcić ten dzień i podziękować za pracę dla gmi-
ny działaczom samorządowym. Najważniejszy 
jest bowiem szacunek dla drugiej osoby. Jeśli 
będziemy szanować poprzedników, w przyszłości 
i nas uszanują. W innych krajach odchodzący 
przedstawiciele władzy pomagają tym, którzy ją 
aktualnie sprawują. U nas, co sami widzimy, jest 
jeszcze gorzej, gdyż tylko przeszkadzają. Chcemy 
to zmienić, chcemy ze sobą współpracować, gdyż 
gmina, powiat, województwo czy Polska jest na-
szym wspólnym dobrem.

Przewodniczący podkreślił, że samorządy 
się sprawdziły i znacznie lepiej wypełniają swo-
je funkcje niż instytucje państwowe. Rozsądniej 
gospodarują pieniędzmi, które w większości prze-
znaczają na inwestycje, a nie konsumpcję. Po-
dziękował wszystkim za pracę dla gminy Łagów. 
Po kolei radni wszystkich kadencji, począwszy od 

1990 r. , byli wyczytani i otrzymywali dyplomy i 
specjalne nagrody. Podziękowania złożono także 
sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy, szczegól-
nie Alicji Adamskiej, która przez wiele lat piasto-
wała funkcję sekretarza. Był czas na zrobienie 
sobie wspólnych fotografii i dyskusję, wymianę 
doświadczeń. 

Znany samorządowiec, senior, przewodni-
czący Rady Gminy w kadencji 1994-98, Henryk 
Piątek podziękował za zorganizowanie spotkania. 
Przypomniał, że był radnym cztery kadencje. Za-
pamiętał szczególnie pierwszą, w której Radzie 

przewodniczył Henryk Stróżecki. – Mówią, że ży-
cie usłane jest różami – powiedział. – To nie jest 
tak. Róże mają piękne kwiaty, ale i ostre kolce. 
Nigdy nie było łatwo, zawsze pojawiały się prob-
lemy, które musieliśmy rozwiązywać. Nie zawsze 
wszystko szło jak po maśle. 

Za dużą wartość pracy w samorządzie radny 
Zdzisław Zwoliński uznał kontakty z różnymi ludź-
mi. Podziękował wszystkim osobom, od których 
uczył się na początku, szczególnie Tadeuszowi Le-
chowi. Wyraził uznanie pani wójt za organizację 
spotkania. Radny Henryk Stróżecki stwierdził, że 
bardzo istotne jest to, by urząd dobrze pracował 
i by następowała w nim ciągłość. Dużo łatwiej 
jest wtedy pracować z radnymi, pracownikami. 
Wspomniał o kontaktach z sekretarz Alicją Adam-
ską, znanymi samorządowcami: Remigiuszem 
Kosztowniakiem, Bogdanem Gieradą. – Podej-
mowaliśmy trudne decyzje o zamykaniu szkół 
– powiedział. – Nie wszystkie inwestycje udało 

się zrealizować. Cały czas musimy się uczyć, naj-
gorzej, gdy na własnych błędach. Wyciągajmy 
wnioski z decyzji poprzedników. Życzę wytrwałości 
w podejmowaniu słusznych decyzji, które i tak są 
różnie odbierane przez mieszkańców. 

Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan 
Gierada przypomniał, że cztery lata pracował 
w Radzie Gminy będąc członkiem zarządu. Pa-
mięta panią sekretarz Adamską, przewodniczą-
cego Remigiusza Kosztowniaka, Henryka Piątka. 
– Wy byliście moimi nauczycielami – zwrócił się 
do seniorów. – Cztery lata później wystartowa-

łem do powiatu, trzeci raz z rzędu jestem radnym 
powiatowym, drugą kadencję pracuję w Zarządzie 
Powiatu. Otrzymałem 2280 głosów w ostatnich 
wyborach. To największy wynik w historii powiatu 
kieleckiego, ale to dzięki wam, dzięki moim na-
uczycielom. 

Tadeusz Kotwa, który już czwartą kadencję 
jest radnym, stwierdził, że Łagów ma szczęście 
do ludzi. Każda Rada, jego zdaniem, starała się 
coś dobrego zrobić dla miejscowej społeczności. 
Szukała wspólnego języka i starała się jak naj-
lepiej wydawać pieniądze. Była sekretarz Urzędu 
Gminy Alicja Adamska, która 36 lat pracowała 
w samorządzie, stwierdziła, że nie interesowała 
się polityką. Dla niej najważniejszy był człowiek. 
– Trzeba brać pod uwagę zdania wszystkich, na-
wet i szeregowego pracownika – powiedziała. 
– Jeden człowiek nie zna wszystkich okoliczności. 
Dopiero potem trzeba wypracować swoje stano-
wisko. []

Od lewej: Jadwiga 
Stopaj, Wiesław Lasek, 
Katarzyna Taborska, 
Stanisława Żebrowska, 
Bożena Utnik, 
Justyna Dachowska, 
Adam Nadziałek, 
Małgorzata Orłowska 
– Masternak, Izabela 
Garbacka –Łach, 
Zbigniew Meducki,  
Agnieszka Religa, 
Zofi a Biesiada, 
Grażyna Grzesik, 
Stefan Maluszczak, 
Szymon Pustuła, 
Krystyna Sikora, 
Władysław Łata, 
Ireneusz Turek. 
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Tradycyjnie 3 Maja odbył się w Łagowie 
Dzień Strażaka. Po mszy świętej w miejsco-
wym kościele druhowie przeszli do swojej 
siedziby, gdzie kilku z nich otrzymało 
medale i odznaczenia.

Podczas mszy świętej ksiądz proboszcz Jerzy 
Beksiński podziękował strażakom za pomaganie 
mieszkańcom w najtrudniejszych sytuacjach. 
– Często słyszymy syrenę strażacką, co oznacza, 
że doszło do nieszczęścia – powiedział. – Jed-
nak w tej syrenie jest nadzieja, że pomoc będzie 
udzielona. Niech Bóg umacnia was swoją mocą. 
Szczęść wam Boże!

Po mszy kolumna strażaków i zaproszonych 
gości przeszła pod Dom Strażaka, gdzie odbyła 
się krótka odprawa. Wójt gminy Łagów Małgo-
rzata Orłowska-Masternak i prezes gminny OSP 
Paweł Garstka złożyli wiązankę kwiatów przed 

Dzień Strażaka

pomnikiem św. Floriana. Ze względu na deszcz 
uroczystości odbyły się w siedzibie strażaków. 
Najpierw Wójt powitała wszystkich gości i uczest-
ników uroczystości: wiceprezesa Zarządu Woje-
wódzkiego Związku OSP w Kielcach Ireneusza 
Żaka, kapitana Sławomira Bębna z Komendy 
Miejskiej PSP w Kielcach, prezesów OSP z Łago-
wa, Sędka, Piotrowa, Sadkowa, członka Zarządu 
Powiatu Kieleckiego Bogdana Gieradę, zastępcę 
Wójta Gminy Łagów Ryszarda Mazura.

Prezes Paweł Garstka odczytał listę odzna-
czonych strażaków. Decyzją Prezydium Zarządu 
Głównego OSP Władysław Pustuła otrzymał Medal 
Honorowy imienia Bolesława Chomicza, decyzją Za-
rządu Wojewódzkiego Złote Medale Za Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymali: Eugeniusz Pietrzyk, Janusz 

Rej, Paweł Garstka, brązowy – Marcin Gadowski, 
odznaczenie „Wzorowy Strażak” – Mirosław Lisiń-
ski. Odznaczenia wręczali wójt Małgorzata Orłow-
ska-Masternak i wiceprezes Ireneusz Żak. 

Podczas spotkania przewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Meducki podziękował za zapro-
szenie i z uznaniem wyrażał się o bezinteresownej 
pomocy strażaków, co rzadkie jest w dzisiejszych 
czasach. – Społeczeństwo polskie darzy was naj-
większym zaufaniem, bo jesteście blisko ludzi – 
powiedział członek Zarządu Powiatu Kieleckiego 
Bogdan Gierada. – Pomagacie w najtrudniejszych 
sytuacjach, powodziach, klęskach żywiołowych. 
Nie szczędzicie swego zdrowia i jesteście wszędzie 
pierwsi nie patrząc na profity. Gratuluję wam od-
znaczeń i wyróżnień. 

Wiceprezes Ireneusz Żak przypomniał, że 
w 1916 r. powstał pierwszy Związek Floriański 
w Krakowie. Oznacza to, że w tym roku obcho-
dzimy jubileusz 95-lecia. W 1926 r. odbył się 
w Warszawie pierwszy zjazd, na którym prezesem 
został Bolesław Chomicz. Jego imieniem nazwa-
ny jest przyznawany Medal Honorowy. – Różne 
były koleje losu były wzloty i upadki – podkre-
ślił. – Nie daliśmy się zlikwidować, chociaż różne 
były zakusy. Przetrwaliśmy dzięki bezinteresownej 
pomocy drugiemu człowiekowi. I za to dzisiaj ser-
decznie wam dziękuję. Przekazuję pozdrowienia 
od prezesa wojewódzkiego druha Mirosława 
Pawlaka i lidera województwa świętokrzyskiego, 
Marszałka Adama Jarubasa. []

 Wójt Gminy Łagów wręcza odznaczenia strażakom

 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Św. Floriana Uroczysty przemarsz pod Dom Strażaka
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Uczestnicy 
turnieju 
wraz z za-
proszonymi 
gośćmi.

XI Turniej Halowy Mistrzostw Radnych 
i Pracowników Samorządowych w Piłce 
Nożnej Powiatu Kieleckiego odbył się 
16 kwietnia w hali Gimnazjum Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie. Wzięło w nim 
udział 13 zespołów. 

Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Komendy 
Miejskiej Straży Pożarnej w Kielcach, która wy-
stąpiła w bardzo mocnym składzie. Wszyscy za-
wodnicy bardzo dobrze radzili sobie z piłką, szcze-
gólnie Łukasz Mika i Sławomir Głos. – Co roku 
uczestniczymy w takich turniejach – powiedział 
kapitan zwycięskiej drużyny Piotr Kaczmarczyk. 
– Półtora miesiąca temu wygraliśmy podobny 
turniej w Daleszycach, gdzie była jeszcze większa 
konkurencja. Wtedy okazaliśmy się bezkonkuren-
cyjni, dzisiaj trafił nam się jeden remis. 

Drugie miejsce zajęli reprezentanci Bielin, 
trzecie – Komendy Wojewódzkiej Policji w Kiel-
cach. Najlepszym bramkarzem turnieju okazał 
się nauczyciel fizyki Andrzej Wiącek z Bielin, kró-
lem strzelców – Łukasz Mika z KMSP. Odważnie 
spisywali się, chociaż odpadli w swojej grupie, 
reprezentanci Łagowa: nauczyciele Gminnego Ze-
społu Szkół w Łagowie – Jacek Wójcik, Zdzisław 
Zwoliński, Jan Bąk, konserwator gminny Damian 
Masternak, wicedyrektor GZS w Łagowie Zbigniew 
Wiącek, młodszy referent Urzędu Gminy Paweł 
Domański, przewodniczący Rady Gminy Zbi-
gniew Meducki, przedstawiciele OSP w Piotrowie 
– Sylwester Łata, Stanisław Wodyński. Oprócz 
już wymienionych w turnieju brały udział drużyny 
ze Starostwa Powiatowego w Kielcach, Aresztu 

Turniej samorządowców
 Uroczyste rozpoczęcie turnieju

Śledczego w Kielcach, Rakowa, Urzędu Marszał-
kowksiego, Chęcin, Mniowa, Górna, Nowej Słupi, 
Sitkówki-Nowiny.

Mecze odbywały się systemem każdy z każ-
dym, trwały dwie rundy po siedem minut. Naj-
lepsi w swoich grupach awansowali do półfinałów 
i finałów. Sędziowali: Paweł Łukasik i Zbigniew 
Zapała. – Spotkaliśmy się po raz jedenasty, 
co jest już piękną tradycją – cieszył się Bogdan 
Gierada, członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, 
organizator turnieju. – Dziękuję licznie przybyłym 
samorządowcom. Z każdym rokiem mamy coraz 
więcej drużyn. Wybraliśmy Łagów, bo są tu dobre 
warunki. Jest hala pełnowymiarowa, zaplecze, 
szatnie, natryski, ubikacje. 

Bogdan Gierada wspólnie ze starostą kie-
leckim Zdzisławem Wrzałką wręczali puchary 
i dyplomy dla zwycięzców. – Gratuluję tym, którzy 
znaleźli się na podium i wszystkim uczestnikom 
turnieju – powiedział starosta Zdzisław Wrzałka. 

– Gratuluję odwagi, gry fair play. Zapraszam 
na kolejny, dwunasty turniej. 

Turniej zaszczycili swoją obecnością: wice-
wojewoda Beata Oczkowicz, członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego – Michał Godowski, za-
stępca komendanta Komendy Miejskiej Straży 
Pożarnej w Kielcach, Robert Sabat. Honory go-
spodarza turnieju pełniła wójt Łagowa, Małgo-
rzata Orłowska-Masternak, która była zaszczy-
cona, że turniej odbywa się na terenie jej gminy. 
Gościem specjalnym turnieju był sześciokrotny 
kolarski mistrz Polski, Tomasz Brożyna. – Sport 
jest jednym z ważniejszych priorytetów, które 
każdy samorząd powinien brać pod uwagę przy 
kształtowaniu swojej polityki rozwojowej – po-
wiedział wybitny sportowiec. – Sport wspaniale 
kształtuje młode pokolenie. Takie spotkania in-
tegrują samorządowców. Wynik jest ważny, ale 
liczy się współzawodnictwo, rywalizacja i dobra 
zabawa. []
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 RUSZA Gminna Liga Piłki Noż-
nej. Rozpoczął się kolejny sezon ama-
torskich rozgrywek piłkarskich. Do 
udziału w tegorocznych rozgrywkach 
zgłosiło się 6 drużyn z terenu gminy 
Łagów. Dzięki podjętym działaniom 
zostanie poprawiony stan boisk wiej-
skich na terenie gminy Łagów, drużyny 
otrzymają środki finansowe na drobne 
prace remontowe. Ponadto zawodnicy 
otrzymają sprzęt sportowy oraz zostaną 
ubezpieczeni na czas trwania rozgry-
wek. Realizacja projektu wpłynie na 
pozytywne relacje wśród zawodników 
oraz na integrację mieszkańców gminy 
Łagów, m.in. poprzez wspólne kibico-
wanie w trakcie rozgrywek. []

 AEROBIK to kolejny projekt, 
który będzie realizowany w gminie Ła-
gów. Będzie on polegał na zorganizowa-
niu systematycznych zajęć aerobiku dla 
mieszkańców gminy Łagów. Propono-
wane zajęcia będą skierowane do mło-
dzieży i dorosłych, w tym zarówno dla 
pań i panów, którzy chcieliby aktywnie 
spędzać czas wolny, a ponadto chcieliby 
poprawić swoją kondycję fizyczną a za-
razem psychiczną. Poprzez proponowa-
ne zajęcia aerobiku chcemy pokazać jak 
można ciekawie i przyjemnie spędzić 
wolny czas. Podjęte działania wpłyną 
na kształtowanie i inspirowanie aktyw-
ności sportowej wśród mieszkańców. 
Wpłyną także na podniesienie jakości 
życia i sprawności fizycznej zarówno 
kobiet jak i mężczyzn. []

 DZIAŁ promocji Urzędu Gminy 
w Łagowie złożył dwa wnioski konkur-
sowe w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki pn. „Teraz My!!!” 
i „Babki z klasą”. PO KL daje możli-
wości pozyskiwania dotacji na działania 
skierowane do dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych – my chcielibyśmy wspierać 
wszystkich mieszkańców, dlatego też 
złożyliśmy dwa wnioski konkursowe dla 
różnych grup beneficjentów – mówią 
pracownicy działu promocji. Pierwszy 
w ramach działania 9.5 „Oddolne ini-
cjatywy edukacyjne na obszarach wiej-
skich” – pt. „Teraz My!!!”. Skierowany 
do dzieci i młodzieży z gminy Łagów. 
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Przedsiębiorcy zaproponowali na targach po-
nad 600 ofert. Pojawiła się rekordowa liczba bli-
sko 50 wystawców. Duży wybór propozycji skiero-
wany był do osób młodych, zwłaszcza dziewcząt. 
Bez trudu chętni znajdowali pracę w zakładach 
fryzjerskich, kosmetycznych, restauracyjnych, ho-
telowych. Targom towarzyszyły spotkania gimna-
zjalistów z doradcami zawodowymi, którzy wyjaś-
niali, jaki najlepiej wybrać zawód i do jakiej pójść 
szkoły, by później nie mieć problemów z pracą. 

– Bardzo chętnie włączyliśmy się w organi-
zację targów – mówi Wójt Małgorzata Orłowska-
Masternak. – Uczestniczyli w nich pracownicy 
urzędu, którzy promują naszą gminę. Poinfor-
mowaliśmy także pracodawców, przedsiębiorców 
z naszego terenu oraz osoby, które bezpośrednio 
są zainteresowane uzyskaniem pracy. Odbyło się 
szkolenie o wsparciu przedsiębiorstw, które tworzą 
nowe miejsca pracy. Z pewnością dojdzie do bliż-
szej współpracy przedsiębiorców i bezrobotnych, 
gdyż pojawiają się możliwości wsparcia finanso-
wego z funduszy unijnych, Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, jak i programów 
proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. 
To problem ważny dla nas, bo nadal sporo osób 
jest zarejestrowanych w oddziale PUP utworzo-
nym w naszej gminie, którzy liczą na prace inter-
wencyjne oraz staże.  

Targi w Rudkach zostały zorganizowane przez 
Starostwo Powiatowe w Kielcach z udziałem czte-

rech gmin: Bielin, Bodzentyna, Łagowa i Nowej 
Słupi. Patronat nad nimi sprawowali: Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, 
Starosta Kielecki Zdzisław  Wrzałka i dyrektor Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy Andrzej Lato. To już ich 
piąta edycja, wcześniej odbyły się w Chmielniku, 
Chęcinach, Piekoszowie, Zagnańsku. 

Targi otworzył oficjalnie starosta kielecki 
Zdzisław Wrzałka wspólnie z wójtem gminy Nowa 
Słupia Wiesławem Gałką. Na scenie pojawiło się 
wiele  znamienitych osób, między innymi zastępca 
dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz 
Piecyk, Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrud-
nienia Alina Siwonia, Wójt Gminy Bieliny Sławo-
mir Kopacz, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn 
Marek Krak. Wśród nich była też Wójt Gminy Ła-
gów Małgorzata Orłowska-Masternak. []

Łagów na targach pracy 
Przedstawiciele gminy Łagów wzięli udział w V Powiatowych Targach Pracy, które odbyły się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach, gmina Nowa Słupia. Wójt Małgorzata Orłowska-
Masternak wyraziła nadzieję, że dzięki nim powstaną nowe miejsca pracy i chociaż trochę 
zmniejszy się bezrobocie.

 Uczestnicy targów pracy
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W ramach zadań wpisanych w pro-
jekcie prowadzone będą dodatkowe 
zajęcia w Świetlicy Środowiskowej tj. 
informatyczne dla najmłodszych, koło 
języka angielskiego, akademia młodego 
artysty i koło taneczne. Drugi w ramach 
działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na 
rzecz aktywnej integracji” – pt. „Bab-
ki z klasą”. Projekt skierowany jest do 
aktywnych kobiet z gminy Łagów, które 
chciałyby się nauczyć czegoś nowego 
w życiu, a także ciekawie spędzić czas. 
W ramach tego projektu przewidzia-
ne są zajęcia kulinarne dla gospodyń 
z terenu naszej gminy wraz z zajęciami 
savoir vivre, ponadto projekt przewi-
duje realizację zajęć informatycznych 
podczas których gospodynie wydadzą 
swoją mini książeczkę kulinarną oraz 
fotogazetkę z realizacji projektu. Pro-
jekty przeszły wstępną ocenę formalną 
i mamy nadzieję, że w dalszej ocenie 
również otrzymają maksymalną ilość 
punktów i dofinansowanie. []

 DZIAŁANIA promocyjne Urzę-
du Gminy w Łagowie to nie tylko 
wspieranie wybranych grup mieszkań-
ców, ale to również składanie projek-
tów, które mają na celu promocję po-
szczególnych sołectw a co za tym idzie 
całej gminy. Dział promocji złożył trzy 
wnioski konkursowe w ramach działa-
nia 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” – dla małych projektów – ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Pierwszy 
projekt pt. „Cykl imprez plenerowych 
szansą na pobudzenie aktywności spo-
łecznej mieszkańców Gminy Łagów” 
ma na celu podniesienie jakości życia 
mieszkańców Gminy Łagów poprzez 
zorganizowanie cyklu imprez plenero-
wych dla mieszkańców gminy i odwie-
dzających ją turystów tj. Dni Łagowa 
i Dożynki Gminne. Drugi projekt „Plac 
zabaw Wesołe Skrzaty” ma na celu 
poprawę jakości życia mieszkańców 
miejscowości Sędek poprzez przygo-
towanie i udostępnienie placu zabaw. 
W ramach zaplanowanych działań zo-
stanie zakupione wyposażenie (huś-
tawki, sprężynowce itp.), a także tuje 
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Wyrównywanie szans edukacyjnych
Indywidualizacja nauczania i wychowania 
klas I-III w Gminie Łagów Biuro Obsługi Szkół 
w Łagowie wzięło udział w projekcie systemo-
wym Indywidualizacja nauczania 
i wychowania klas I-III w Gminie Łagów reali-
zowanym w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. W projekcie zostało złożone 
dwa wnioski, pierwszy dla Szkoły Podstawowej 
w Piotrowie i Zbelutce oraz drugi dla Szkoły 
Podstawowej w Łagowie i jej fili w Lechówku. 

Dzięki podjętym działaniom od września br. 
rozpoczną się dodatkowe zajęcia w klasach I-III 

Szkół Podstawowych w Piotrowie, Zbelutce Łago-
wie i fili w Lechówku. Celem głównym projektu jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indy-
widualizację procesu kształcenia dzieci w czterech 
szkołach podstawowych funkcjonujących na te-
renie gminy Łagów. Zaakceptowany budżet pro-
jektu oraz kwota dofinansowania dla SP Piotrów 
i Zbelutka wynosi 60 000,00 tys. zł natomiast dla 
SP Łagów i fili w Lechówku 49 863,00zł.

Realizowane projekty są szansa na poprawę 
bazy dydaktycznej szkół a także ogromnym wspar-
ciem w dalszym rozwoju dla naszych dzieci – mówi 
Luiza Szyndlarewicz kirownik BOS w Łagowie. []

Od 1 marca br. nastąpiły istotne zmiany 
w zapewnieniu podstawowej opieki zdro-
wotnej w nocy i w dni świąteczne.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 
to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej 
udzielane od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, 
niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy 
w godzinach od 8 do 8 dnia następnego.

Opieka nie jest już związana z lekarzem pod-
stawowej opieki zdrowotnej, do którego zadekla-
rował się pacjent. Od tego zależało, gdzie była 
dostępna nocna i świąteczna opieka zdrowotna. 
Dla pacjentów zadeklarowanych do lekarzy 
z NZOZ Wielmed w Łagowie było to Świętokrzy-
skie Centrum Ratownictwa Medycznego i Trans-
portu Sanitarnego w Kielcach, krócej mówiąc 
– pogotowie kieleckie. Teraz po zmianie pacjenci 
mogą skorzystać z pomocy lekarza i pielęgniarki 
w poradni dyżurującej, właściwej miejscu za-
mieszkania pacjenta. Dla gmin: Łagów, Bodzen-
tyn, Górno, Nowa Słupia, Bieliny i Masłów jest to 
poradnia w Masłowie. 

NZOZ „KRIO-MED” Centrum Rehabilitacji, 
Masłów Pierwszy, ul. Jana Pawła II 3.

Telefon: 509-340-947. 
Już nie kieleckie pogotowie ratunkowe 

tylko NZOZ KRIO-MED.

Dopuszczalne jest jednak korzystanie z usług 
innej dyżurującej poradni. Lista poradni jest dostęp-

Zmiany w nocnej i świątecznej
opiece zdrowotnej

na w poradniach w Łagowie i Zbelutce Starej. Po-
mocą może służyć także strona internetowa Święto-
krzyskiego Oddziału NFZ – www.nfz-kielce.pl

Statystycznie na jeden zespół medyczny, le-
karz i pielęgniarka, przypada 50 tys. mieszkań-
ców. Z tego powodu ze świadczeń podczas nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej powinno się ko-
rzystać wyłącznie w przypadku nagłego zachoro-
wania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. 
Nie należy zgłaszać się do poradni dyżurującej 
na wizytę kontrolną, by wypisać receptę, otrzy-
ma skierowanie do specjalisty czy zaświadczenie 
o stanie zdrowia.

Pamiętajmy także, że nadal możemy i powin-
niśmy wzywać karetkę pogotowia ratunkowego 
w takich przypadkach, jak: wypadek, zasłabnię-
cie, utrata przytomności. []

MARCIN APLAS



Nasza Gazeta
Ł A G O W S K A

8 M A J  –  C Z E R W I E C  2 0 1 1   8

FLESZFLESZ
i n fo rmacy jny

i krzewy ozdobne, które pozwolą na 
estetyczne zagospodarowanie terenu. 
Należy podkreślić, iż projekt powstał 
przy ścisłej współpracy z sołtysem p. 
Justyną Dachowską oraz mieszkań-
cami wsi Sędek. Ostatni projekt jaki 
został złożony w ramach działań pro-
mocyjnych to „Przystanek turystyczny 
w Starej Zbelutce”. Celem projektu jest 
zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej w małą infrastrukturę turystyczno-
wypoczynkową. Działania zaplanowane 
w projekcie przyczynią się do poprawy 
lokalnych walorów krajobrazowych, 
kulturowych i przyrodniczych poprzez 
powstanie Przystanku Turystycznego. 
Obiekt ten znacznie poprawi warunki 
wypoczynku mieszkańców tej miejsco-
wości oraz pobyt turystów. Konkursy 
zostaną rozstrzygnięte na przełomie 
lipca – sierpnia br. []

 ŚWIĘTOKRZYSKi Program 
Wsparcia Rozwoju Edukacji w 2011r. 
Kolejnym projektem który ma szanse 
otrzymać dofinansowanie jest Świę-
tokrzyski Program Wsparcia Rozwo-
ju Edukacji w 2011r. W ramach tego 
programu starają się o dofinansowanie 
dwie szkoły z terenu naszej gminy tj. 
SP w Zbelutce i Gimnazjum w Łago-
wie. Celem programu jest tworzenie 
w regionie świętokrzyskim warunków 
równych szans edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży. Szczególny nacisk położo-
ny jest na nabycie i rozwój u uczniów 
umiejętności korzystania z nowoczes-
nych technologii, m.in. komputera 
i Internetu, doskonalenie umiejętności 
posługiwania się językiem obcym oraz 
kształcenie umiejętności rozwijania 
i wykorzystywania myślenia matema-
tycznego. Proponowane zajęcia w ra-
mach programu są szansa rozwoju dla 
naszych dzieci. []

 JEST KIEROWNIK Anna Wój-
cikowska została kierownikiem Refera-
tu Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Urzędu Gminy w Łagowie. Funkcję peł-
ni od 14 czerwca. Kierownikiem Anna 
Wójcikowska została w wyniku naboru. 
Uczestniczyło w nim dwóch kandyda-
tów. – Zgodnie z nazwą referat zajmu-
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O los bociana, który na stałe wpisał się 
w krajobraz gminy niepokoili się łagowia-
nie,  gdyż zimą drzewo, na którym mieściło 
się gniazdo pod wpływem jego ciężaru 
złamało się. 

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy 
tu wiosną nowego sąsiada, byłoby przykro gdyby 
w tym roku nie zamieszkał z nami – mówią miesz-
kańcy ulicy Słupskiej. W związku z zaistniała sytu-
acją Radny Zdzisław Zwoliński zwrócił się z prośbą 
do Wójt Małgorzaty Orłowskiej-Masternak o pomoc 
w odnowieniu gniazda. Pani Wójt po konsultacji 
z ornitologiem p. Łukaszem Tomasikiem podjęła 
decyzję o budowie platformy, która w przyszłości 
utrzymałaby ciężkie gniazdo. Jak wiadomo czło-

Nowa platforma dla bociana 
wiek powinien jak najmniej ingerować w przyro-
dę, bo ona kieruje się własnymi prawami, jednak 
gdyby nie pomoc Wójt nie byłoby dziś w Łagowie 
bociana. Decyzja o budowie platformy była dość 
ryzykowna, gdyż jak mówi p. Tomasik – zajmo-
wanie przez bociany nowopowstałej platformy, to 
zwykle czas od 2 do 7 lat, zdarza się również, że 
gniazdo wcale nie zostanie zajęte.  

Gniazdo w życiu bocianów pełni niezwykle 
ważną rolę. Jest to miejsce spotkania się part-
nerów na początku okresu lęgowego, kojarzenia 
się par, lęgu i wychowu młodych, a także czynnik 
łączący parę ptaków na cały sezon. Bociany ko-
pulują tylko na gnieździe, co w przypadku innych 
gatunków ptaków jest raczej rzadkością. Te same 
gniazda są użytkowane przez wiele lat i wiele 

Udała się III Majówka Piotrowska, którą w 
niedzielę 22 maja zorganizowało miejscowe 
Koło Gospodyń Wiejskich wspólnie z jed-
nostką OSP. Dopisała słoneczna pogoda, nie 
brakowało występów zespołów ludowych, 
szkolnych, rozgrywek sportowych. Gwiazdą 
imprezy był kabaret parodysty Stana Tutaja.

Majówka w Piotrowie 
wiedziała. – Cieszę się, że przybyli też mieszkań-
cy z innych miejscowości. Życzę państwu udanej 
zabawy oraz niezapomnianych, wspaniałych wra-
żeń z pobytu w Piotrowie. 

Szefowa KGW w Piotrowie Maryla Domaga-
ła podkreślała, że impreza organizowana jest 
trzeci raz i trzy lata pod jej przewodnictwem 

Po mszy świętej rozpoczęły się koncerty ze-
społów ludowych. Z ciekawym programem wy-
stąpiły Echa Łysicy z Bielin, w których repertuarze 
znalazły się pieśni ludowe, kościelne, patriotyczne 
i okolicznościowe. Zespół istnieje trzy lata, ale ma 
na swym koncie już wiele prestiżowych nagród. 
Przed występem zespołu miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich z Piotrowa wszystkich uczest-
ników Majówki powitała gospodarz gminy, wójt 
Małgorzata Orłowska-Masternak. – Serdecznie 
dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do zorganizowania dzisiejszej uroczystości – po-

działa już grupa pań. – Przygotowujemy się 
do „Piotrowskiej Majówki” dłuższy czas, by 
wypaść jak najlepiej – mówiła. – Teraz zresz-
tą w wielu miejscowościach organizowane są 
festyny. I my byliśmy zapraszani do Tokarni, 
Buska, Bielin. 

Naczelnik OSP w Piotrowie Piotr Domagała 
powiedział, że impreza jest potrzebna. Bardzo 
często jest tak, ludzie we wsi się nie znają, wszy-
scy siedzą w domach, przy komputerach, pozamy-
kani, nie wychodzą do innych. – A to należałoby 
zmienić. Chcemy, by społeczność się integrowała 

 Członkinie Koła Gospody Wiejskich z Piotrowa podczas występu
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FLESZFLESZ
i n fo rmacy jny

je się realizacją inwestycji na terenie 
gminy, od samego początku, od złoże-
nia wniosku, poprzez ogłoszenie prze-
targu, wybór wykonawcy, rozpoczęcie 
i prowadzenie prac, ich nadzorowa-
nie, realizowanie dokumentów zwią-
zanych z płatnością i zdobywanie  do-
finansowania – wyjaśnia kierownik. 
Zdaniem Anny Wójcikowskiej obecnie 
najważniejszą, największą i najbardziej 
potrzebną inwestycją jest rozbudowa 
oczyszczalni do przepustowości 600 
metrów sześciennych na dobę. Gmina 
jest obecnie na etapie wyboru nadzoru 
inwestorskiego, ma podpisaną umowę 
z wykonawcą. Zakończenie prac prze-
widziane jest w 2012 r. Oprócz tego 
gmina prowadzi  mniejsze inwestycje, 
oddaje plac w Zbelutce, odbiera drogi.   
Anna Wójcikowska jest magistrem inży-
nierem budownictwa, absolwentką Wy-
działu Konstrukcji Politechniki Opol-
skiej. Od 2006 r. pracuje zawodowo, 
najpierw w Urzędzie Gminy w Łagowie 
na stanowisku podinspektora do spraw 
inwestycji, potem w Urzędzie Gminy 
w Nowej Słupi.  Ostatnie dwa lata pra-
cowała w Zakładzie Obsługi Inwestycji 
Ekoinwest w Kielcach, gdzie komplek-
sowo zajmowała się obsługą inwestycji, 
między innymi budowy Międzynarodo-
wego Centrum Kultur w Kielcach, czy-
li filharmonii. W czasie wolnym Anna 
Wójcikowska najczęściej chodzi do kina, 
na aerobik, czyta książki. Pochodzi z Ła-
gowa i tu mieszka z rodzicami. []  

 PO KONKURSIE. Łukasz Że-
browski został kierownikiem Refera-
tu Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy w Łagowie. – Wziąłem udział 
w konkursie, do którego przystąpi-
ło trzech kandydatów – mówi Łukasz 
Żebrowski. – Jedynie dwie oferty speł-
niały wymagania. Do moich  obowiąz-
ków będzie należeć kierowanie praca-
mi wodno-kanalizacyjnymi, bieżące 
utrzymanie dróg. Łukasz Żebrowski 
jest mieszkańcem gminy Nowa Słupia. 
W latach 2007-11 pracował w Urzę-
dzie Gminy w Nowej Słupi na stanowi-
sku podinspektora do spraw inwestycji. 
Posiada 4-letni staż pracy. Wykształce-
nie wyższe, magistr inżynier, ukończył 
zarządzanie i marketing w Wyższej 
Szkole Handlowej w Kielcach. []
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Nowa platforma dla bociana 
bocianich pokoleń. Ptak który pierwszy siada na 
gnieździe (jest to zazwyczaj samiec) natychmiast 
przystępuje do poprawiania konstrukcji. Znosi 
materiał, układa gałązki i pilnuje, aby obranego 
gniazda nie zajął inny bocian. Przylot drugiego 
ptaka powoduje, że prace nad gniazdem nabiera-
ją tempa i zwykle już po dwóch lub trzech dniach 
gniazdo jest odnowione. Dzięki interwencji miesz-
kańców i pomocy władz gminy Łagów powstała 
nowa platforma, która pozwoli na swobodne 
budowanie gniazda przez kolejne bocianie pary. 
Jak mówi tradycja ludowa bociany zwiastują 
szczęście i nadejście wiosny. I czas najwyższy, bo 
chyba wszyscy mamy już dość tegorocznej zimy, 
a łapanie się za guziki „na szczęście” weszło nam 
wszystkim w krew. []

– podkreślił. – By zrobić coś dla swej miejscowo-
ści. Dobrze się dzieje, że coraz więcej ludzi zaczy-
na pracować społecznie.

Imprezy gratulował mieszkańcom członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada. 
Ze zmian, które zachodzą w Piotrowie, cieszył się 
miejscowy radny Józef Wójcik i sołtys Stanisław 
Sitarski. – Dzięki paniom z KGW wiele się u nas 
zmieniło na lepsze – powiedzieli. – Panie z KGW 
oprócz tego, że organizują Piotrowską Majówkę, 
to także organizują wiele spotkań i zabaw dla 
dzieci. Dzięki takim działaniom społeczeństwo 
ma rozrywkę, a dzieci mile i pożytecznie zagospo-
darowany czas wolny. 

Niedziela 22 maja była szczególnie ważnym 
dniem w gminie. Tego dnia odbyła się też waż-
na uroczystość w Łagowie. O godzinie 12 ksiądz 
biskup Krzysztof Nitkiewicz poświęcił figurę Jana 
Pawła II przed kościołem w Łagowie oraz herb 
gminy, Matkę Boską, której figura znajduje się 
w Rynku. Odbyło się też bierzmowanie uczniów 
klas trzecich gimnazjum. W uroczystości uczestni-
czyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Piotro-
wie, której Jan Paweł II jest patronem. []

 Potrawy przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich 
z Piotrowa cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem
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29 kwietnia br. w Publicznej Szkole Pod-
stawowej imienia. Jana Pawła II w Piotrowie 
odbyła się doniosła uroczystość posadzenia 
„Jodły Papieskiej”.

Jodła Papieska zasadzona
Najpierw uczniowie uczestniczyli w akademii, 

która przybliżyła im życie i pontyfikat Jana Pawła 
II. Następnie zgromadzili się przed budynkiem 
szkoły. Dyrektor Małgorzata Bęben powiedziała, 

że jodła upamiętnia beatyfikację Ojca Świętego. 
Punktualnie o godzinie 12 wkopano drzewko. 
Obok umieszczono tabliczkę z datą: „01.05. 
2011 r”. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali 
„Barkę”, ulubioną pieśń Jana Pawła II. []

ELŻBIETA JAŚKOWSKA             

Po długich dziesięciu miesiącach nauki, 
zajęć warsztatowych i szeregu innych obo-
wiązków nadszedł ten długo wyczekiwany 
przez dzieci i młodzież dzień zakończenia 
roku szkolnego. 

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego 2010/2011

Na apelach, które odbyły się w każdej szkole 
nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolne-
go 2010/2011. Po części oficjalnej w każdej 
szkole uroczyście wręczono uczniom świadectwa 
z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody za udział 
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zawodach 
sportowych oraz za pracę na rzecz danej szkoły. 

Na najlepszych uczniów szkół czekała wielka 
niespodzianka, którą przygotowała dla najzdol-

niejszych Pani Wójt Gminy Łagów Małgorzata 
Orłowska – Masternak. Na podstawie Uchwały 
Nr VIII/35/11 Rady Gminy Łagów w sprawie okre-
ślenia zasad udzielania stypendiów naukowych 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

otrzymały: Wiktoria Czerwik, Radosław Bera, 
Zuzanna Łach, Kinga Grzesik, Agata Gałat, Lidia 
Kurek. Prymuskami ze SP ze Zbelutki okazały się 
: Agnieszka Zdziebło, Weronika Kargul i Roksa-
na Miechowicz. Zaś najlepszymi z najlepszych 
w Szkole Podstawowej z Piotrowa zostały Alek-
sandra Wójcik i Sylwia Szostak. W sumie Pani 
Wójt Gminy Łagów uhonorowała 16 uczniów. 
Podczas tej uroczystości Pani Wójt Małgorzata Or-
łowska -Masternak wręczyła nagrody książkowe 
dla uczniów, którzy wzięli udział w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym organizowanym na szczeb-
lu gminnym pod hasłem „Powódź, pożar, dniem 
i nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. 

Na zakończenie każdej uroczystości Pani Wójt 
Małgorzata Orłowska-Masternak życzyła wszyst-
kim uczniom i nauczycielom z Gminy Łagów 
wspaniałego wypoczynku letniego i szczęśliwego 
powrotu po wakacjach do szkoły. []

, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Łagów Pani Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak 
przyznała dla każdego ucznia, który uzyskał śred-
nią min. 5,0 jednorazowe stypendium naukowe 
w wysokości 400 zł. Stypendium naukowe  z Pub-
licznego Gimnazjum w Łagowie otrzymały:  Ka-
tarzyna Rycombel,  Małgorzata Zwolińska, Paweł 
Włodarczyk, Izabela Gadowska i Mateusz Grzesik. 
Ze Szkoły Podstawowej z Łagowa stypendium 
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Z nowoczesnej siłowni w Gminnym Zespole 
Szkół w Łagowie chętnie korzystają ucznio-
wie i zawodnicy klubu sportowego. Mogą 
tu też przychodzić wszyscy zainteresowani 
mieszkańcy. 

– Chętnie udostępnimy siłownię wszystkim, 
którzy chcieliby poprawić swoją kondycję – mówi 
dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, 
Wiesław Nawrocki. –  Jestem otwarty na wszelkie 
propozycje mieszkańców, klubów sportowych, or-
ganizacji społecznych, sołectw. Jeśli znajdą się za-
interesowani, chętnie udostępnię im pomieszcze-
nia. Wystarczy się tylko zorganizować, zapewnić 
sobie profesjonalną opieką i zgłosić godziny zajęć. 

Siłownia posiada na wyposażeniu między 
innymi duży atlas z 16 stanowiskami. Można na 

Nowoczesna siłownia 
dla mieszkańców

 Zajęcia w siłowni cieszą się dużym zainteresowaniem

nich rozwijać różne partie mięśni, każdy element 
ma swoją instrukcję obsługi. Do tego są jeszcze 
hantle. Z powodzeniem więc może trenować jed-
nocześnie 20-osobowa grupa. Przejść wszystkie 
elementy nie jest łatwe, nawet spędzając na każ-
dym pół minuty. 

Siłownia ma już trzy lata i powstała, gdy 
był oddany do użytku nowy budynek gim-
nazjum. Kosztowała z wyposażeniem około 
30 tys. zł. To spory zastrzyk pieniędzy, któ-
rych samorząd i miejscowa szkoła nie mogły 
znaleźć w budżecie. Szkoła otrzymała wtedy 
dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 
wyposażenie nowych placówek. Dzięki temu 
udało się między innymi wyposażyć nie tyl-
ko siłownię, ale i halę sportową, pracownie 
klasowe. []

stali z możliwości nauczenia się poprawnej jazdy 
na skuterze szkolnym. Tę część zajęć poprowadził 
dyrektor Wiesław Nawrocki. []

GRAŻYNA SŁOWIŃSKA

Zakończono 
remont drogi
W dniu 7 czerwca br odbył się uroczysty 
odbiór końcowy zadania realizowanego 
z budżetu powiatu kieleckiego pn: Remont 
drogi powiatowej Nr 0345T Wola Łagow-
ska– Gęsice -Niwa odc. w m. Nowa Zbelutka 
od km: 6+220 do km: 7+620. Całkowity 
koszt inwestycji 391.280zł

W oficjalnym otwarciu odcinka długości 
1400mb brali udział m.in.: Bogdan Gierada 
– Członek Zarządu, Małgorzata Orłowska-Ma-

sternak – Wójt Gminy Łagów oraz przedstawiciele 
wykonawcy, inspektor nadzoru, radny i sołtys wsi 
Nowa Zbelutka oraz mieszkańcy.

W maju br została podpisana umowa po-
między Powiatem Kieleckim, a Gminą Łagów 
w sprawie dofinansowania przebudowy drogi 
powiatowej Nr 0346T odcinek Sadków– Stara 
Zbelutka na kwotę 150.000 zł. Łączny koszt wy-
konania odcinka drogi o długości 1000 m wynosi 
282.469,50zł.

W miesiącu czerwcu Powiat Kielecki ogłosił 
przetarg nieograniczony na remont drogi powia-
towej Nr 0338T Łagów–Czyżów–Wola Wąkopna, 
odcinek Łagów–Bielowa. []

30 uczniów Szkoły Podstawowej Gmin-
nego Zespołu Szkół w Łagowie zdobyło 
kartę rowerową, 48 gimnazjalistów – kartę 
motorowerową. Tradycyjnie co roku  w maju 
chętni mogli uczestniczyć w szkoleniach. 

Zainteresowani uczniowie uczestniczyli w szko-
leniach, które  zorganizowała mgr Grażyna Sło-
wińska przy współpracy z aspirantem Tomaszem 
Królakiem z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach i mgr Jackiem Gałkie-
wiczem. Przeprowadzono je wykorzystując współ-
czesne techniki audiowizualne. Uczniowie skorzy-

Karty rowerowe dla uczniów
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Dokończenie ze strony 2
Bayer Full gwiazdą wieczoru 

Sporym zainteresowaniem cieszyły się kon-
certy zespołów muzycznych i wokalnych. Ze 
świetnym programem standardów amerykańskich 
wystąpiła Orkiestra Dęta Huty Szkła Gospodarcze-
go Tadeusza Wrześniaka ze Staszowa. Uczestniczy 
ona w wielu zagranicznych wyjazdach i koncer-
tach, między innymi była już w Grecji i Watykanie. 
W tym roku wybiera się do Barcelony, gdzie bę-
dzie rozsławiać nasz region. Dyrygentem orkiestry 
jest Grzegorz Chyc i młodzież zainteresowana gra-
niem może się do niego zgłaszać. 

Sporymi oklaskami nagradzano występy 
zespołu tanecznego „Kaskada” i zespołu ta-
necznego z SP w Zbelutce. Świetne widowisko 
zaprezentował zespół artystyczno-teatralny 
z Domu Kultury w Ożarowie. Z koncertem pojawił 
się na scenie zespół muzyczny z Gminnego Zespo-
łu Szkół w Łagowie. W programie artystycznym 

XIII Dni Łagowa 
i Honorowego Krwiodawstwa
XIII Dni Łagowa 
i Honorowego Krwiodawstwa
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wystąpiły dzieci z SP w Zbelutce. Były też wystę-
py Koła Gospodyń Wiejskich z Piotrowa, zespołu 
Cover. Gwiazdą wieczoru był zespół Bayer Full. 
Po koncercie odbyła się dyskoteka pod gwiazdami 
z zespołem Millenium. 

Najlepsi sportowcy 
Podczas Dni Łagowa zwycięzcy konkursów 

sportowych otrzymali statuetki, dyplomy i nagro-
dy, ufundowane przez Małgorzatę Orłowska-Ma-
sternak Wójta Gminy Łagów. 

Goście Dni Łagowa 
Senator Grzegorz Banaś, poseł Zbigniew 

Pacelt, wicewojewoda Beata Oczkowicz, staro-
sta kielecki Zdzisław Wrzałka, członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada, radni po-
wiatowi: Ireneusz Żak, Danuta Żebrowska, wój-
towie: Wojciechowic – Szymon Sidor, wicewójt 
Górna Paweł Marwicki, księża: proboszcz parafii 
Nisko Franciszek Grela, proboszcz parafii Łagów 
Jerzy Beksiński, wikariusz parafii Łagów Marek 
Tabaszewski, wikariusz parafii Łagów Krzysztof 
Sitarz, proboszcz parafii w Bardzie Jerzy Kubik, 
proboszcz parafii w Piórkowie Marek Bieniasz, 
rektor Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, 
dr Andrzej Błachut, dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu i Środowisku WSU, Barbara Parka, 
kierownik katedry WSU Anna Niedzielska z pra-
cownikami, kierownik, dyrektor Świętokrzyskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Wojciech 
Płaza, Powiatowego Zespołu Doradczego w Kiel-
cach Mieczysław Okólski.

 
Sponsorzy oraz osoby i firmy, które 
pomogły w przygotowaniu Dni Łagowa.

Georyt Krzysztof Witkowski, Stanisław Pietrzak 
– Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacji Kru-
szywa, Artur Kapsa – prezes zarządu „Kamieniołomy 
Świętokrzyskie” Sp. z o.o., Zdzisław Szostak – prezes 
banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Ryszard Pająk – Firma Handlowo-Usługowa w Ła-
gowie, Krzysztof Żuk – Apteka Krzysztof Żuk Sp.J., 
Tadeusz Ryłko – Sklep Wielobranżowy w Łagowie, 
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych – członek 
zarządu Robert Dymaczewski, firma Krio-Med, Michał 
Janaszek oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wielmed w Łagowie obsługa medyczna, Zespół Cover 
Grzegorza Starosty z Gęsic, Orkiestra Dęta Huty Szkła 
Gospodarczego w Staszowie Tadeusza Wrześniaka, 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z gminy 
Łagów, Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowa, młodzież 
z Domu Kultury w Ożarowie, Sabbaton z Bielin, Wie-
sław Nawrocki i Jacek Wójcik – oprawa artystyczna, 
Beata Kuca i Grażyna Słowińska – przygotowanie de-
koracji, Koło Gospodyń Wiejskich z Piotrowa i Sędka 
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oraz sołectwa Lechówek, Złota Woda, Gęsice – obsługa 
gastronomiczna, Policja Łagów, Straż Gminna i jed-
nostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Łagów 
– czuwanie nad bezpieczeństwem uroczystości, Parafia 
Łagów, OSP Łagów oraz Leszek Sitarz – udostępnienie 
miejsc parkingowych. []
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– Wszystkie zalewajki nam smakowały 
i trudno było wybrać jedną do dalszych elimina-
cji – powiedział przewodniczący komisji Ryszard 
Mazur. –  Nasza ocena musiała być z natury 
rzeczy subiektywna, bo wybieraliśmy kierując się 
własnym smakiem, doświadczeniem. A panowie 
chyba głównie smakiem, ponieważ rzadko nam 
się zdarza, byśmy gotowali. Zwyciężyła chyba 
najlepsza, chociaż różnica punktowa pomiędzy 
pozostałymi była minimalna. Należy się uznanie 
i szacunek tym paniom, które dołożyły starań, 
by przygotować naprawdę bardzo dobre zalewajki. 

Katarzynie Taborskiej też najbardziej smako-
wała zalewajka z Melonka, bo miała prawdziwy 
smak. Była kwaśna i posiadała składniki, które 
powinny się w niej znaleźć: ziemniaki, cebulę, 

Zalewajka przyrządzona przez sołectwo 
Melonek będzie reprezentować gminę Ła-
gów w II Świętokrzyskim Święcie Zalewajki, 
które odbędzie się 14 sierpnia br. w Bieli-
nach. W eliminacjach gminnych startowało 
sześć zespołów.

Zalewajka z Melonka zajęła pierwsze miejsce 
w eliminacjach gminnych. Przyrządził ją zespół 
w składzie: Bożena Turek, Alina Kuca i sołtys Zofia 
Biesiada. Panie przez cały tydzień przygotowywa-
ły się do eliminacji. Najpierw zakisiły żur, bo cały 
smak kryje się zakwasie, który musi być z żytniej 
mąki. – Gotowałyśmy ją na kominku z tradycyj-
nym okapem, paliłyśmy drewnem – opowiadała 
Zofia Biesiada. – Potrzebne były ziemniaki, mar-

Zalewajka z Melonka 
najsmaczniejsza!

chewka, ziele, listek laurowy, śmietana. Dodały-
śmy boczek wędzony z cebulą smażony na patel-
ni. To zalewajka według receptury z dawnych lat. 
Mama nauczyła mnie ją gotować.

Na drugim miejscu znalazła się zalewajka 
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów, na trzecim 
– z Sędka, dalej – z Piotrowa, Wiśniowej, Winnej.

Przygotowane zalewajki degustowała i oce-
niała komisja konkursowa, w której skład weszli 
Ryszard Mazur – Zastępca Wójta Gminy Łagów, 
jako przewodniczący komisji, Joanna Karwa-

cka – przedstawiciel Świętokrzyskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, Bożena Utnik – sołtys 
wyróżniony w konkursie „Sołtys roku 2010 Woje-
wództwa Świętokrzyskiego”, Katarzyna Taborska 
– sołtys sołectwa Małacentów, Krystyna Sikora 
– sołtys sołectwa Złota Woda, Stanisław Mocoń 
– przedstawiciel mieszkańców gminy Łagów, oraz 
przedstawiciele Urzędu Gminy w Łagowie Krysty-
na Wojtasińska, Ewelina Biesiada, Luiza Szyn-
dlarewicz, Jan Łucki. Każdy z jurorów posiadał 
specjalną kartę oceny od 1 do 6 punktów.

Zalewajka z Melonka 
najsmaczniejsza!
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Wyróżnienie 
dla Bożeny Utnik
Bożena Utnik z sołectwa Gęsice została wyróżniona w konkursie 
„Sołtys Roku 2010”. Jest osobą znaną w swoim środowisku i szanowaną w gminie. 

boczek, jajeczko. Krystyna Sikora w poszczegól-
nych zalewajkach odnajdywała charakterystyczne 
smaki żuru, maggi, lubczyku, zasmażki na mące 
podpalanej. – To dobrze, że jest tyle odmian za-
lewajki – nie ukrywała. – Najlepsza jest ze świe-
żym chlebkiem, pieczonym przez gospodynie, na 
swoim zakwasie. To jest samo zdrowie. Zalewajki, 
najróżniejsze barszcze to charakterystyczne posił-
ki w naszym regionie. 

Małgorzata Borek z działu promocji gminy, 
która prowadziła eliminacje, przypomniała, że 
zalewajka wywodzi się z czasów staropolskich. 
Podawano ją w różnej postaci i z różnymi dodat-
kami. Pierwsze dane o niej pochodzą z XIX wieku. 
Zalewajka dotarła także do Kielc na przełomie XIX 
i XX wieku. Z czasem powstało kilka odmian zupy, 
niektóre doczekały się wpisu na listę produktów 
tradycyjnych. Zalewajka świętokrzyska na stałe 
znalazła się na niej 6 września 2006 r. Jej pod-
stawowy skład to: woda, ziemniaki, żur, boczek 
wędzony lub kiełbasa, czosnek, cebula, liście lau-
rowe, ziele angielskie, sól, pieprz i śmietana. 

W degustacji wzięła również udział Wójt 
Gminy Łagów Małgorzata Orłowska – Master-
nak. Pani Wójt podziękowała wszystkim za udział 
w konkursie, wręczając uczestnikom pamiątko-
we dyplomy. Pani Wójt podkreśliła, iż zwycięska 
zalewajka będzie reprezentowała gminę Łagów 
w dn. 14 sierpnia 2011r. na II Świętokrzyskim 
Święcie Zalewajki w Bielinach. []

Z tej okazji, jak co roku sołtysi gminy Łagów wytypowali swojego przedstawiciela do nagrody 
„Sołtysa Roku”. Wybrana została Pani Bożena Utnik – sołtys sołectwa Gęsice. Jej kandydatura zyska-
ła uznanie komisji powołanej przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej i Pani Utnik otrzymała 
wyróżnienie. 

Podczas ostatniej sesji sołtys Bożena Utnik otrzymała prezent od pani wójt Małgorzaty Orłow-
skiej-Masternak i przewodniczącego Zbigniewa Meduckiego, którzy pogratulowali jej wyboru i życzyli 
dalszych sukcesów. 

 – Tak zaszczytny tytuł przyznali mi sołtysi ziemi kieleckiej – mówi laureatka, Bożena Utnik. – By-
łam dwa razy starościną dożynek gminnych, brałam udział w przygotowaniach do nich. Robię wszystko, 
by mieszkańcy Gęsic byli zadowoleni z mojej pracy. Postarałam się dla nich o drogi dojazdowe do pól. 
Dzięki moim staraniom powstało także boisko. []

Podczas sesji 29 czerwca 2011 r. Rada 
Gminy jednogłośnie udzieliła absolutorium  
wójtowi gminy Łagów. 

Radni zapoznali się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy za 2010 rok. Kolegium RIO po-
zytywnie zaopiniowało wniosek o zatwierdzenie 
wykonania budżetu. Przedstawione sprawozdanie 
zostało przyjęte przez radnych. Skarbnik gminy 
Małgorzata Sitarz poinformowała, że projekt 

uchwały o udzieleniu absolutorium wójtowi był 
omawiany przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. 
Stwierdzono, że  zaplanowane dochody wynio-
sły 27,6 mln zł, realizacja – 25,8 mln zł. Plan 
wydatków ogółem po zmianach zwiększył się 
do 30,9 mln zł, zrealizowany został w wysokości 
28,4 mln zł. Deficyt wyniósł 2,6 mln zł. VIII Skład 
Orzekający RIO pozytywnie zaopiniował wniosek 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium wój-
towi gminy Łagów za 2010 r. Uchwałę o udziele-
niu absolutorium radni podjęli jednogłośnie. []

Jest absolutorium
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Rada Gminy podjęła uchwały o wystąpieniu 
z kilku stowarzyszeń i związków gminnych, 
regionalnych i krajowych. Decyzję o dalszej 
przynależności do Regionalnej Organizacji 
Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 
przełożyła do następnej sesji.

Radni podjęli uchwały o wystąpieniu ze Związ-
ku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związ-
ku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Sto-
warzyszenia „Szlak Staropolski”, Stowarzyszenia 
„Podziemne Trasy Turystyczne Polski”. – Analiza 

Stowarzyszenia nie mogą być zwykłą fikcją
dotychczasowej działalności stowarzyszeń i związ-
ków wykazała brak wymiernych korzyści dla Ła-
gowa – powiedziała podczas sesji skarbnik gminy 
Małgorzata Sitarz. – Słabe jest ich zaangażowanie 
w realizację celów statutowych. Brakuje im inicja-
tyw, które wzmacniałyby turystycznie i gospodarczo 
nasz region. Skarbnik gminy Małgorzata Sitarz 
poinformowała, że przynależność do stowarzy-
szeń wiąże się z opłacaniem rocznej składki na 
cele statutowe. Do Związku Gmin Wiejskich RP 
Łagów przystąpił w 2004 r., gdzie składka roczna 
wynosiła 1887,36 zł. Związek miał proponować 

 STRAŻ Gminna zawiadamia, że 
na terenie Gminy Łagów będzie prowa-
dzona kontrola umów na wywóz śmie-
ci. Wynika to z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z później-
szymi zmianami). Ponadto Straż Gmin-
na informuje, że warunkiem wjazdu 
na plac targowy w Woli Łagowskiej, by 
móc handlować, jest uiszczenie opłaty. 
Otrzymany bilet należy zachować do 
kontroli. Za jego brak grozi do 500 
zł kary grzywny. Na placu targowym 
w Woli Łagowskiej nie wolno sprzeda-
wać zwierząt, które nie posiadają kol-
czyków oraz są chore”. []

 YOUNGSTER PLUS NA 
START. Biuro Obsługi Szkół w Ła-
gowie w ściśle współpracuje ze Szko-
łami z terenu gminy Łagów, wspiera 
programy edukacyjne a także pomaga 
w pozyskiwaniu dotacji które mogą 
wpłynąć na rozwój najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy. W 2011R. 
przystąpiło do udziału w projekcie 
YOUNGSTER PLUS NA START, 
który polega na zorganizowaniu do-
datkowych zajęć z języka angielskiego. 
W ramach programu w ciągu roku 
szkolnego prowadzone są dodatkowe 
zajęcia lekcyjne z języka angielskie-
go, w podziale na niewielkie, 10-15-
osobowe grupy, w wymiarze 90 godz. 
lekcyjnych dla każdej z grup. Grupy są 
tworzone stosownie do umiejętności 
językowych uczniów. Fundacja w ra-
mach Programu Youngster Plus, poza 
pokryciem połowy kosztów wynagro-
dzenia nauczycieli, sfinansuje i zapew-
ni wszystkim uczniom podręczniki, 
nauczycielom pomoce dydaktyczne, 
co roku zaopatrzy szkolną bibliotekę 
w materiały dydaktyczne oraz sfinan-
suje certyfikaty, nagrody w konkur-
sach i dla wyróżniających się uczniów. 
Fundusz zapewni przygotowanie me-
rytoryczne nauczycieli do prowadze-
nia zajęć, poprzez organizację szkoleń, 
dostęp do platformy learningowej 
„e-Youngster”, możliwość stałej kon-
sultacji dydaktycznej i merytorycznej 
z metodykami Wydawnictwa Macmil-
lan – partnerem programu. []

Trwają prace przy realizacji projektu „Za-
chowanie dziedzictwa kulturowego gminy 
Łagów przez remont kościoła parafialnego”, 
który współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2007-2013. Zaplanowany termin 
zakończenia prac remontowych upływa 30 
czerwca br. 

Projekt przewiduje prace remontowe i kon-
serwatorskie, które obejmują między innymi: 
renowację wewnętrznych i zewnętrznych ścian 
budynku, wykonanie instalacji zabezpieczenia 
przeciwpożarowego i przeciwwłamaniowego, 
konserwację i zabezpieczenie ołtarzy, ocieple-
nie sklepień, wykonanie oświetlenia i reno-
wacji prezbiterium wraz z remontem posadzki, 
wymiana ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej, 
wykonanie instalacji elektrycznej, kompletnej 
instalacji ogrzewania, instalacji wentylacji, 
konserwację portalu gotyckiego oraz drzwi od 
zakrystii, renowację zabytkowego zegara, po-
chodzącego z XVII w. wraz z zamieszczeniem na 
historycznym miejscu – wieży kościelnej, remont 
pokrycia dachowego, wykonanie oświetlenia, 
iluminacji kościoła, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Stacji Drogi Krzyżowej, wykonanie 
schodów terenowych, konserwacja muru wokół 
kościoła w Łagowie. 

Realizacja prac remontowych i konserwa-
torskich przy zabytkowym kościele nie byłaby 

możliwa bez pomocy gminy Łagów, która jako 
partner uczestniczy od samego początku w pra-
cach projektowych oraz realizacji projektu. Ze 
strony gminy zapewnione jest nie tylko wsparcie 
merytoryczne dla parafii na etapie przygotowania 
wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków 

Gmina Łagów wspiera zabytki architektury sakralnej 
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Remont 
Kościoła pw. 
Św. Michała 
Archanioła 
w Łagowie 
współfi nan-
sowany jest 
ze środków 
Europejskie-
go Funduszu 
Rozwoju 
Regionalne-
go w ramach 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Świętokrzy-
skiego na lata 
2007-2013.

Stowarzyszenia nie mogą być zwykłą fikcją
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, gdzie 
składka roczna wynosi 8 tys. zł i do Związku Gmin 
Gór Świętokrzyskich, gdzie składka była ostatnio 
podwyższana z 2 do 2,50 zł mieszkańca gminy. Sto-
warzyszenia podejmują uchwały o zmianie opłat. 

Podczas dyskusji o przynależności Łagowa do 
ROT radny Zdzisław Zwoliński powiedział między 
innymi, że dzięki przynależności Łagów znalazł się 
w systemie informacji turystycznej. Powstały punk-
ty i centra informacji turystycznej, do gminy trafiły 
meble, gabloty i stojaki. ROT zorganizował Święto 
Małych Ojczyzn, gdzie gminę reprezentowało Koło 

Gospodyń Wiejskich w Piotrowie. Radny zapropo-
nował, by nie występować z ROT. Wiceprzewod-
nicząca rady Jolanta Zielonka zgłosiła wniosek 
o odłożeniu głosowania uchwały na następną sesję. 

Wójt Małgorzata Orłowska-Masternak chcia-
ła uzyskać informację, jakie dokładnie korzyści 
gmina odnosiła z przynależności do ROT. Dlatego 
na najbliższej sesji prezes ROT Jacek Kowalczyk 
lub osoba przez niego upoważniona udzieli od-
powiedzi o szczegółach pracy ROT i jej efektów. 
Ostatecznie decyzja o podjęciu uchwały została 
przełożona do następnej sesji. []

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
wyboru wykonawców uczestniczących w realizacji 
projektu, ale przede wszystkim pomoc finansowa. 
Dzięki ponad 821 tys. zł dotacji dla parafii możli-
we było złożenie wniosku i rozpoczęcie robót przy 
kościele. 

Całkowita wartości zadania 
wynosi: 2 mln zł, w tym: roboty 
budowlane – 1,8 mln zł, nadzór 
inwestorski – 22,4 tys. nadzór ar-
cheologiczny– 2,5 tys. zł, promocja 
projektu – 10 tys. zł, opracowania 
dokumentacji budowlano – wyko-
nawczej – 78,3 tys. zł, nadzór nad 
realizacją projektu w zakresie doku-
mentacji uzupełniającej i projektów 
wykonawczych oraz koordynacja 
projektów w Wojewódzkim Urzę-
dzie Ochrony Zabytków – 20,1 tys. 
zł. Źródła finansowanie zadania: 
– środki europejskie – 1,1 mln zł, 
budżet gminy – 821 tys.zł, środki 
Parafii – 38,4 tys. zł. Na podsta-
wie złożonych do tej pory wniosków 
o płatność parafia otrzymała ze 
środków europejskich 645,5 tys. zł 
refundacji poniesionych kosztów. 

Realizacja projektu pozwala 
na zabezpieczenie świątyni przed 
kradzieżą oraz przed dalszym 
niszczeniem, zachowanie dobrego 
stanu technicznego ołtarzy oraz 
elementów wyposażenia kościoła. 
Pozwala na zachowanie dziedzictwa 
kulturowego obiektu, wzbogacenie 
oferty turystycznej gminy, poprawę 
wizerunku zarówno parafii, jak i 
gminy. 

Gmina Łagów wspiera zabytki architektury sakralnej 
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przepisy, które ułatwiałyby pracę samorządom. Do 
tej pory gmina nie skorzystała z żadnej rady. Do 
Stowarzyszenia „Szlak Staropolski” Łagów należał 
od 2008 r. i nie płacił żadnej składki. Nie korzy-
stał też z jakichkolwiek usług. W Stowarzyszeniu 
„Podziemne Trasy Turystyczne Polski” gmina zna-
lazła się w 2009 r. i płaciła 500 zł rocznej składki. 
Z przynależności nie miała jednak żadnych korzyści. 

Skarbnik powiedziała też, że Łagów przystąpił 
do ROT w 2003 r. W ubiegłym roku składka wynio-
sła 3080 zł. W folderach umieszczane były infor-
macje o gminie i jej walorach. Łagów należy też do 
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22 kwietnia w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Rudzie odbyło się spotkanie 
wielkanocne. Każda klasa przygotowała 
inny zwyczaj i tradycję. 

7 marca br. uczniowie klasy IIb i IIIb 
Szkoły Podstawowej w Łagowie, uczest-
niczyli w XVI Targach Edukacji w Kielcach. 
Dzieci brały udział w prowadzonych przez 
animatorów zajęciach, których celem było 
przedstawienie oferty pomocy dydaktycz-
nych wydawnictw MAC i JUKA. 

Zajęcia odbywały się w małych grupach. 
Uczniowie chętnie i z dużym zainteresowaniem 
korzystali z atrakcyjnych pomocy dydaktycz-
nych. Byli bardzo aktywni w zabawie, która 
przynosiła im dużo radości. Zajęcia odbywały 
się z wykorzystaniem najnowocześniejszych po-
mocy dydaktycznych.

Wyjazd ten był dla dzieci niesamowitą 
przygodą i szansą na zdobycie nowych do-
świadczeń. []

BEATA KASPRZYK
MAŁGORZATA GADOWSKA

Wielkanoc w Rudzie
wielkanocnych oraz symbolikę każdego produktu. 
Dziewczynki z klasy V i VI upiekły ciasta wielka-
nocne (baby, babeczki i mazurki), chłopcy opo-
wiedzieli o tradycyjnych potrawach świątecznych. 

Każda klasa zaprezentowa-
ła program pod kierunkiem 
swego wychowawcy.

Po zaprezentowaniu 
zwyczajów i tradycji Świąt 
Wielkanocnych każdy 
uczestnik spotkania mógł 
skosztować przepysznych 
wypieków. Wśród koloro-
wych pisanek i baranków 
nie zabrakło smacznych bab 
i mazurków upieczonych 
przez uczennice: Katarzynę 
Dziarmagę z klasy V i Kry-

stynę Kędziorę z klasy VI. Świąteczny stół przy-
ozdobiony był wielkanocną palmą oraz koszem 
z pisankami. 

W spotkaniu wielkanocnym uczestniczyli rów-
nież rodzice uczniów szkoły. Nad całością imprezy 
czuwała Agata Parandyk. Spotkanie przybliżyło 
uczniom tradycje i zwyczaje związane z Wielka-
nocą. []

 Dzieci z SP w Rudzie podczas występu.

XVI Targi Edukacji

Zd
jęc

ia:
 w

ww
.ta

rgi
kie

lce
.pl

FLESZFLESZ
i n fo rmacy jny

 ZASIŁKI. W związku z przej-
ściem wypłat zasiłku rodzinnego, fun-
duszu alimentacyjnego oraz świadczeń 
pielęgnacyjnych na system bezgotów-
kowy osoby pobierające ww. świadcze-
nia są zobowiązane do niezwłocznego 
dostarczenia posiadanego numeru 
rachunku bankowego do GOPS Ła-
gów referat zasiłków rodzinnych. Od 
nowego okresu zasiłkowego wypłaty 
świadczeń będą realizowane wyłącznie 
na konto bankowe. []

 REMONTY DRÓG. W dniu 6 
czerwca br został podpisany protokół 
odbioru końcowego zadania pod na-
zwą: „Remont drogi w Lechówku i ul. 
Spacerowej w Łagowie”. Wykonaw-
ca zadania – Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Staszów Sp. z o. o, został 
wyłoniony w przetargu nieograniczo-
nym. Remont drogi w Lechówku po-
legał na odtworzeniu trasy, wykonaniu 
koryta, podbudowy z kruszywa oraz 
nawierzchni z betonu asfaltowego, 
natomiast remont ul. Spacerowej po-
legał na wykonaniu warstwy ścieralnej 
z asfaltobetonu. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł  105.978,67zł. []

 NOWY SPRZĘT. W czerw-
cu br zostały dostarczone: przyczepa 
o ładowności 10t z trójstronnym sy-
stemem wywrotu oraz wykaszarka o 
szerokości koszenia 1,25m, wysięgu 
kosiarki 5,5m, służące do utrzymania 
obiektów wodociągowo– kanalizacyj-
nych. Koszt inwestycji-109 962zł, ze 
względu na opóźnienia w dostawie 
sprzętu, Wykonawcy zostały naliczone 
kary w wysokości 15293,73zł. []

 INWESTYCJA. W miesiącu 
maju zostało zakończone zadanie in-
westycyjne  przy drodze wojewódzkiej 
polegające na budowie chodnika przy 
drodze wojewódzkiej Nr 756 na od-
cinku Zamkowa Wola– Paprocice, re-
alizowane przez Świętokrzyski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach. []

Klasy „0” i I pokazały przedstawienie „ 
Święta tuż, tuż…” oraz zwyczaj polewania się 
wodą zwany śmigusem – dyngusem. Klasy II i III 
zaprezentowały prawie dwumetrową palmę wiel-
kanocną i tradycje związane z Niedzielę Palmową. 
Przepiękny, pełny świątecznych smakołyków ko-
szyk wielkanocny przyniosła klasa IV, która cie-
kawie przedstawiła historię święcenia pokarmów 
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Wielkanoc w Rudzie „Integracja 
społeczna 
poprzez 
twórczość 
ludową”

Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

17 czerwca 2011 w Gminnym Zespole Szkół 
odbyło się podsumowanie projektu realizo-
wanego w Szkole Podstawowej w Łagowie 
w ramach PO KL pt. „Równi chociaż różni”. 

W ramach projektu dobyło się 180 godzin 
zajęć wyrównawczych, 265 godzin kół przed-
miotowych, 200 godzin zajęć artystycznych, 
60 godzin zajęć poznawczych dla klas II-III. 

Ponadto dzieci uczestniczyły w 13 wyjazdach 
edukacyjnych jednodniowych w różne zakątki Pol-
ski oraz dwu– dniowych wycieczkach do Krakowa 
i Warszawy. 

Kwota dofinansowania uzyskana w ramach 
projektu wynosiła 285 524, 60 zł. Dzięki tym 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łagowie realizuje projekt systemo-
wy pod nazwą: „Integracja społeczna 
poprzez twórczość ludową”  współfi-
nansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII  
Promocja integracji społecznej, Działanie 
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 

GOPS informuje, że 29 kwietnia br. za-
kończył rekrutację do udziału w projekcie. 
Zakwalifikował 11 osób, które korzystają ze 
wsparcia GOPS w Łagowie, z czego 9 to osoby 
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Kielcach jako bezrobotne oraz 3 nieaktywne 
zawodowo. Kategoria osób objętych projek-
tem zgodna jest z wytycznymi dotyczącymi 
kategorii beneficjentów, które zostały zawarte 
w „SZOP POKL”, Priorytet VII, Działanie 7.1., 
Poddziałanie 7.1.1. W projekcie weźmie 
udział 11 osób, ale odbiorcami pośrednimi są 
także ich rodziny oraz społeczności lokalne. 

Głównym celem projektu jest podniesienie 
poziomu aktywności zawodowej i społecznej 
11 osób objętych pomocą społeczną z terenu 
gminy, przygotowanie ich  do poruszania się 
po rynku pracy, poprawienie sytuacji społecz-
no – materialnej oraz zwiększenie zaradności 
i aktywności życiowej.

Z uczestnikami projektu zawarte zostały 
kontrakty socjalne, które określają zadania 
do wykonania oraz zasady współpracy. []

Więcej informacji na temat Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl 
oraz www.funduszestrukturalne.gov.pl/

 Uczestnicy projektu „Równi chociaż różni”

Uroczyste podsumowanie 
Projektu „Równi chociaż różni”

środkom zakupiliśmy szereg pomocy dydaktycz-
nych oraz wyposażenia multimedialnego do szko-
ły tj. tablica multimedialna, 2 laptopy, rzutnik 
multimedialny, drukarkę laserową, książki i filmy 
DVD do realizacji zajęć z języka polskiego, pomo-
ce do nauczania przyrody, matematyki, języka 
angielskiego, muzyki. Wszystkie zajęcia, wyjazdu 
edukacyjne oraz pomoce naukowe były współfi-
nansowane przez Unię Europejska w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach realizowanego projektu uczniowie 
pogłębili swoje wiadomości i umiejętności która 
zaowocują w przyszłości w wyborze dalszej kariery 
edukacyjnej. []

 Koordynator projektu ELŻBIETA ZWOLIŃSKA 

 Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdan Gierada podziwiał prace 
młodych artystów wykonane podczas zajęć realizowanych w ramach projektów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 

Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
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Krystyna Bera, sołectwo Wiśniowa.
Doświadczenie w samorządzie – Od 2003 r. pełni funkcję sołtysa 
i przewodniczącej rady Sołeckiej. Wartości, które ceni najbardziej 
– uczciwość, sprawiedliwość, dotrzymywanie składanych obietnic. 

Zofia Biesiada, sołectwo Ruda, Melonek.
Doświadczenie w samorządzie – od czterech lat w radzie Sołeckiej, 
obecnie pierwszą kadencję jako sołtys. Wartości, które ceni najbar-
dziej – w życiu najbardziej ceni szczerość i dobro drugiego człowieka, 
dąży do dobrej współpracy z mieszkańcami swojego sołectwa. 

Justyna Dachowska, sołectwo Sędek.
Doświadczenie w samorządzie – w samorządzie lokalnym pracuje 
pierwszą kadencję. Wartości, które ceni najbardziej – najbardziej ceni 
szczerość, uczciwość, pracowitość.

Izabela Garbacka-Łach, sołectwo Łagów.
Doświadczenie w samorządzie – pracuje pierwszy raz w samorzą-
dzie. Wartości, które ceni najbardziej – rodzina, uczciwa praca. 

Grażyna Grzesik, sołectwo Nowy Staw.
Doświadczenie w samorządzie – sołtysem i przewodniczącą Rady 
Sołeckiej jest od 2007 r. Wartości, które ceni najbardziej – rodzina, 
prawdomówność, szczerość

Stefan Maluszczak, sołectwo Płucki.
Doświadczenie w samorządzie – pracuje drugą kadencję w samorzą-
dzie. Wartości, które ceni najbardziej – uczciwość i dążenie do współ-
pracy, pomoc innym osobom.

Wiesław Lasek, sołectwo Czyżów.
Doświadczenie w samorządzie – w samorządzie lokalnym pracuje 
pierwszą kadencję. Wartości, które ceni najbardziej – uczciwość, wy-
rozumiałość, współczucie dla drugiej osoby, jeśli dzieje się jej krzyw-
da, szczerość, pracowitość.

Anna Łata, sołectwo Stara Zbelutka.
Doświadczenie w samorządzie – sołtysem jest już trzecią kadencję. 
Wartości, które ceni najbardziej – uczciwość, szczerość, na pierwszym 
miejscu rodzina. 

Władysław Łata, sołectwo Sadków.
Doświadczenie w samorządzie – piątą kadencję jako sołtys, dwie 
kadencje jako radny. Wartości, które ceni najbardziej – pracowitość, 
sumienność. 

Adam Nadziałek, sołectwo Lechówek.
Doświadczenie w samorządzie – sołtysem jest już drugą kadencję, 
w latach 2002-2006 był radnym Rady Gminy i członkiem Rady 
Sołeckiej. Wartości, które ceni najbardziej – uczciwość, sumienność, 
wykonywań zadań, które mi zlecają mieszkańcy. 

Szymon Pustuła, sołectwo Wola Łagowska.
Doświadczenie w samorządzie – sołtysem jest pierwszą kadencję. 
Wartości, które ceni najbardziej – uczciwość, pracowitość. 

Agnieszka Religa, sołectwo Nowa Zbelutka.
Doświadczenie w samorządzie – pierwszy raz jest sołtysem, jednak 
jako osoba ambitna szybko się uczy i wierzy, że wkrótce osiągnie za-
mierzone cele. Wartości, które ceni najbardziej – jej priorytetem jest 
rodzina, ponadto ceni kompetencję, pracowitość, odpowiedzialność 
i dążenie do wyznaczonego celu. Przede wszystkim stawia na uczci-
wość, sprawiedliwość, umiejętność porozumiewania się z ludźmi. 

Stanisław Sitarski, sołectwo Piotrów Porębiska.
Doświadczenie w samorządzie – sołtysem jest od 1982 r., obecnie to 
piąta kadencja. Przez dwie kadencje był radnym. Wartości, które ceni 
najbardziej – solidność w wypełnianiu powierzonych mu funkcji spo-
łecznych, chce być wzorem dla społeczeństwa, dobrze współpracować 
z mieszkańcami i utrzymywać więzi między nimi.

Jadwiga Stopaj, sołectwo Winna.
Doświadczenie w samorządzie – jest sołtysem pierwszą kadencję. 
Wartości, które ceni najbardziej – uczciwość, sprawiedliwość, chce 
solidnie wypełniać powierzone jej funkcje społeczne, być wzorem 
dla mieszkańców. 

Katarzyna Taborska, sołectwo Małacentów.
Doświadczenie w samorządzie – pierwszą kadencję pracuje w samo-
rządzie. Wartości, które ceni najbardziej – uczciwość, prawdomów-
ność, szczerość, chęć pomagania innym. 

Ireneusz Turek, sołectwo Zamkowa Wola.
Doświadczenie w samorządzie – pierwszą kadencję jest sołtysem, 
wcześniej przez 18 lat jego tata przewodniczył Radzie Sołeckiej. 
Wartości, które ceni najbardziej –  szczerość w kontaktach z ludźmi, 
otwartość, w rodzinie – zaufanie, ciepło rodzinne, przyjazną atmo-
sferę, bez napięć.

Krystyna Sikora, sołectwo Złota Woda.
Doświadczenie w samorządzie – pracuje drugą kadencję jako sołtys. 
W ubiegłym roku otrzymała tytuł Sołtysa Gminy. Wartości, które ceni 
najbardziej – szczerość, uczciwość, otwartość, pracowitość. 

Bożena Utnik, sołectwo Gęsice.
Doświadczenie w samorządzie – w samorządzie lokalnym pracuje 
druga kadencję. Wartości, które ceni najbardziej – uczciwość, pra-
cowitość, szczerość. 

Stanisława Żebrowska, sołectwo Duraczów.
Doświadczenie w samorządzie – od 2007 r. pełni funkcję sołtysa 
i przewodniczącego rady Sołeckiej. Wartości, które ceni najbardziej 
– uczciwość, prawdomówność, skromność, dążenie do zgody.  []

Sołtysi gminy Łagów 2011-2015
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Urodzenia
05 styczeń 2011 r. 
Maria Wójcik
Natalia Sitarska

08 styczeń 2011 r.
Antoni Stanisław Stopaj

21 styczeń 2011 r. 
Oliwia Agnieszka Sitarz

23 styczeń 2011 r.
Karolina Maria Zdyb

25 styczeń 2011 r.
Hubert Biesiada

26 styczeń 2011 r.
Miłosz Czekaj

28 styczeń 2011 r. 
Filip Sitarski

01 luty 2011 r.
Jacek Jan Pióro

02 luty 2011 r.
Oskar Masternak

08 luty 2011 r.
Julia Masternak

14 luty 2011 r.
Filip Walenty Kubacki

16 luty 2011 r. 
Karolina Kosztowniak

18 luty 2011 r.
Alicja Maria Wiącek

22 luty 2011 r.
Miłosz Lasek

03 marca 2011 r. 
Zuzanna Kotwa

18 marca 2011 r. 
Krystian Bera

28 marca 2011 r.
Grzegorz Zbigniew Włodarczyk

28 marca 2011 r.
Anastazja Korach

04 kwietnia 2011 r.
Klaudia Banaczyk

11 kwietnia 2011 r.
Olaf Piotr Łata

12 kwietnia 2011 r.
Nikola Kędziora

20 kwietnia 2011 r.
Weronika Opala

21 kwietnia 2011 r.
Gabriela Jankowska 

23 kwietnia 2011 r.
Anna Pióro
Marcelina Kowalska

Małżeństwa
05 marca  2011 r.
Michał Stanisław Bęben i Angelika Katarzyna Jabłońska 
Marcin Tomczyk i Agnieszka Justyna Masternak

24 kwietnia 2011 r.
Piotr Antoni Łata i Anna Krakowiak
Łukasz Kargul i Bożena Ewa Nawara

07 maja 2011 r. 
Piotr Uliński i Krystyna Dziarmaga 
Sylwester Bęczkowski i Sabina Jadwiga Sepioło

14 maja 2011 r. 
Wojciech Michał Choda i Agnieszka Szabat
Piotr Łukasz Flis i Diana Goliat

W dniu 19 czerwca 2011 r. w budynku Remizy OSP w Łagowie odbył 
się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Łagowie.

W zjeździe udział wzięli  m.in. Wójt Gminy Łagów – Małgorzata Orłow-
ska-Masternak, Przewodniczący Rady Gminy Łagów – Zbigniew Meducki, 
Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego – Bogdan Gierada, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łagowie – Stanisław Dolata, Komendant 
Gminny – Andrzej Polak, przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP, delegaci na Zjazd oraz zaproszeni goście. 

Obecni na zjeździe wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP za lata 2006 – 2010. 
Po wysłuchaniu sprawozdań, uprawnieni do głosowania jednogłośnie udzie-
lili absolutorium zarządowi za 5 – letni okres działalności.

Zjazd strażaków

Podczas zjazdu wybrano nowe władze na kolejną 5-letnią kadencję. 
Jednogłośnie przegłosowano skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Łagowie, który na swoim pierwszym posiedzeniu ukon-
stytuował się następująco:

Prezes – Małgorzata Orłowska-Masternak   
Wiceprezes – Jan Wodyński
Wiceprezes – Władysław Łata
Komendant Gminny – Paweł Garstka
Sekretarz – Beata Szyszka 
Skarbnik – Stanisław Dolata
Członkowie zarządu – Wiesław Gadowski, Czesław Masternak, Justyna 

Dachowska. 
Następnie spośród delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego wybrano 

nowych członków Komisji Rewizyjnej w osobach:
Przewodniczący – Andrzej Polak
Wiceprzewodniczący – Jan Kargul
Sekretarz – Piotr Domagała

Uchwałą Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP nadano tytuł Honoro-
wego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Łagowie dla druha 
Stanisława Dolaty. 

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łagowie wybrał do Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druha Pawła Garstkę, natomiast na 
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wybrano delegatów Bogdana 
Gieradę i Janusza Reja. 

Ustępujący Zarząd podziękował jednostkom OSP za niezmienną go-
towość służenia innym w potrzebie, za dążenie, by w Gminie Łagów żyło 
się bezpieczniej, radośniej i piękniej. Nowo powołanemu Zarządowi życzył 
dobrej współpracy, satysfakcji z umiejętności dawania i służenia innym oraz 
radości tworzenia we wspólnym interesie.  []
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1.Ile jest trójk tów w tej figurze – wiadomo, e jest ich wi cej ni  20, a mniej ni  30. 

2. Wykonaj dzia anie matematyczne wiedz c, e jednakowym literom odpowiadaj
jednakowe cyfry 

 A – B = C 
 -      -     X 
 C + D = B  

 B x D = M 

3. W kwadraty wpisz cyfry od 1 do 9 tak aby dzia ania by y wykonalne 

         +         +         +         +        = 20 

  +          +        +         +        +     = 25 

                11        11        7         7        9

4. Je eli 5 kserokopiarek mo e skopiowa  500 stron w ci gu 5 godzin, to ile czasu zajmie 15 
kserokopiarkom skopiowanie 1 500 stron? 

Łamigłówki dla mądrej główki
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2. Wykonaj działanie matema-
tyczne wiedząc, że jednakowym 
literom odpowiadają jednakowe 
cyfry.

1. Ile jest trójkątów w tej fi gurze – wia-
domo, że jest ich więcej niż 20, a mniej 
niż 30.

3. W kwadraty wpisz cyfry od 1 do 9 tak aby działania były wykonalne.
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4. Jeżeli 5 kserokopiarek może skopiować 500 stron w ciągu 5 godzin, to ile czasu zajmie 15 kseroko-
piarkom skopiowanie 1 500 stron?

5. Przestaw litery w na-
zwiskach a dowiesz się z 
jakich Państw pochodzą 
dane osoby:

5. Przestaw litery w nazwiskach a dowiesz si  z jakich Pa stw pochodz  dane osoby: 

6. Przestaw litery tak aby w ka dej kolumnie, w ka dym rz dzie i na obu przek tnych 
wynosi a 84? 
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6. Przestaw cyfry tak aby 
w każdej kolumnie, w 
każdym rzędzie i na obu 
przekątnych wynosiła 84?

„Pierwsze dziecko, które przyniesie rozwiązanie „Łamigłówki dla mądrej główki” 
otrzyma nagrodę książkową, kolejne 9 osób otrzyma gadżety promocyjne. Łamigłówka powinna być rozwiązana 

w gazecie i dostarczona do Działu Promocji Urzędu Gminy w Łagowie.”
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Łamigłówki dla mądrej główki
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Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy... 
Na szczęście zawsze zostają wspomnienia. 
I tak nadszedł kres realizacji działań w ra-
mach projektu „Łagowska Jaskinia Skarbów”.

 Podsumowanie projektu
Po przemówieniach gości do głosu zostały 

dopuszczone dzieci z koła teatralnego „Mały Ar-
lekin” prowadzonego przez panie: Małgorzatę 
Walkowicz, Monikę Durlej oraz Marzenę Dziobę 

17 czerwca 2011 roku o godzinie 14.00 
w hali sportowej Gminnego Zespołu Szkół w Ła-
gowie odbyło się uroczyste podsumowanie dwóch 
projektów, tj.: „Łagowskiej Jaskini Skarbów” oraz 
programu „Równi, chociaż różni” realizowanego 
w Szkole Podstawowej w Łagowie. W tym waż-
nym dla obu placówek dniu zaszczycili nas swoją 
obecnością: pan Bogdan Gierada – radny powia-
tu, pani Małgorzata Orłowska-Masternak – wójt 
gminy Łagów, pani Małgorzata Sitarz – skarbnik 
gminy, radna Rady Powiatu, pani Jolanta Zielon-
ka z-ca przewodniczącego Rady Gminy Łagów.

Odwiedzili nas także radni gminy, rodzice, 
nauczyciele Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie 
oraz najważniejsi uczestnicy imprezy – uczniowie 
gimnazjum i szkoły podstawowej. Koordynatorki 
projektów: pani Elżbieta Zwolińska z Zespołu Szkół 
w Łagowie oraz pani Daria Kosztowniak z Publicz-
nego Gimnazjum w Łagowie przedstawiły szczegó-
łowe sprawozdania z realizacji założonych zadań.

dorobek dzieci i młodzieży za okres realizacji 
projektów. Można było obejrzeć prace plastycz-
ne, fotograficzne, przyjrzeć się doświadczeniom 
fizycznym albo skorzystać z nowoczesnego mikro-
skopu. Zebrani bardzo chętnie wpisywali się do 
ksiąg pamiątkowych. 

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmo-
sferze. Oby takich świąt w naszej szkole bywało 
więcej. Szczegółową fotorelację z tego spotkania 
znajdziecie na stronie projektu: www.gzslagow.
strefa.pl []

AGNIESZKA ŚWITEK

 Prace wykonane przez dzieci w trakcie zajęć realizowanych w ramach projektów.

 Przybyli goście oraz dzieci podziwiali występy młodzieży z Gminnego 
Zespołu Szkół w Łagowie

ze Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich 
w Łagowie. Odegrały sztukę pt. „Wielka wpadka 
w świecie bajek”, która została owacyjnie przyjęta 
przez zebranych gości. Obie placówki przygoto-
wały wspaniałe ekspozycje, które przedstawiały 
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takl z Marzeną Dziobą i Małgorzata Walkowicz. 
– Rozmawialiśmy między sobą, co jest dla nas 
głównym problemem. Stwierdziliśmy, że kopal-
nie, które trochę nas podtruwają. Są potrzebne, 
ale ważniejsze jest życie małych istot. I tak po-
wstał tekst. Na koniec optymistycznie zauważyli-
śmy, że jeśli wybudują nam porządne drogi, które 
będą zraszane, to da się z tym wytrzymać. 

W finałowej piosence Ola Herbuś, która wy-
stąpiła w roli Kwiatka, zaśpiewała o trudnym są-
siedztwie z kopalniami. Rolę króla Pyła zagrał Ka-
rol Kamiński, Zbója Madeja – Krzysztof Sitarski. 

Trzecie miejsce zajął zespół SP w Łagowie, 
którym zajmuje się Elwira Wrona, czwarte – SP 
w Piotrowie, w której dyrektorem jest Małgorzata 
Bęben, piąte – SP w Łagowie z opiekunem Jolan-
tą Zielonką. – Wszystkie występy były przepiękne, 
wszystkie dzieci wspaniałe występowały – po-
wiedziała przewodnicząca komisji konkursowej, 
dr Anna Niedzielska z Wyższej Szkoły Umiejętno-
ści. – Widać było ich olbrzymie zaangażowanie. 
Tyle pięknych przesłań płynęło z występów. Życzę 
sukcesów w waszej twórczej pracy i nauce. Oby-
śmy jeszcze raz mogli się spotkać. 

Zdobywcy pierwszych nagród otrzymali: SP 
w Zbelutce – kamerę i zestaw rakiet badmington, 
Teatr Mały Arlekin – radio i aparat fotograficzny, 
następne zespoły – radia i zestawy rakietek. Tak 

Szkoły Umiejętności, dr Barbara Parka. – Dzieci 
wykazały się wielką wiedzą z przyrody, ekologii 
– powiedziała. – Widać tu wielki wkład pracy 
nauczycieli i rodziców. Stroje były przepiękne. 
Jestem zadowolona, że dzisiaj tutaj goszczę. 
Myślę, że takie spotkania będą częstsze. Uczelnia 
podpisała z panią wójt porozumienie o współ-
pracy. Mamy tu zamiar wkroczyć z projektami 
badawczymi, edukacją dzieci i młodzieży. Wierzę, 
że nasza współpraca będzie się dobrze układać. 

Sponsorzy: PPHU – „DUWO” Wojciech Duda, 
Kopalnia Łagów, „Kruszywa-Pietrzak”, Kopalnia 
„NOWY STAW”, Iwona Nogaj i Marlena Radka 
„Kopalnie Kruszyw Naturalnych S.C., Kopalnia 
„Komorniki I”, Koło Naukowe Ekologów Wyższej 
Szkoły Umiejętności. []

bogate nagrody były możliwe dzięki szczodrości 
sponsorów.

Podczas przeglądu cały czas była obecna na 
sali wójt gminy Małgorzata Orłowska-Masternak, 
która z uwagą przyglądała się kolejnym spekta-
klom. Powitała wszystkie dzieci i zaproszonych 
gości życząc wszystkim wspaniałej zabawy. 
Szczególnie serdecznie zwracała się do dzieci
w dniu ich święta. Wójt wręczała na koniec nagro-
dy zespołom i ich opiekunom. 

Pod dużym wrażeniem spektakli była dziekan 
Wydziału Nauk o Ochronie Środowiska Wyższej 

Chciałam, by dzieci dbały o swoje otoczenie, se-
gregowały śmieci, zbierały elektrośmieci.

Teatr Mały Arlekin przedstawił spektakl „Dla-
czego”. Tytuł to pytanie, nawiązanie do sytuacji, 
która wystąpiła w gminie po otwarciu kopalń. 
Przyroda pyta się ludzi, dlaczego tak niszczone 
jest środowisko. Na scenie wystąpiło 35 dzieci, 
uczniów klas I-V. – Bardzo spontanicznie praco-
wałam nad spektaklem – wyjaśnia autorka teks-
tów, Monika Durlej, która też przygotowała spek-

Dzień Dziecka w Łagowie
Zespół ze Szkoły Podstawowej w Zbelutce 
i Teatr Mały Arlekin z SP w Łagowie zajęły 
dwa pierwsze miejsca w Przeglądzie Małych 
Form Teatralnych o Tematyce Ekologicznej, 
który odbył się 1 czerwca. Organizatorem 
imprezy był Urząd Gminy wspólnie z Wyższą 
Szkołą Umiejętności w Kielcach. 

Dzieci ze Zbelutki przygotowały spektakl 
„Z ekologią za pan brat”. Na scenie wystąpiło 
15 młodych aktorów, maluchów z przedszkola i 
uczniów klasy szóstej. – Cały zespół podzieliliśmy 
na dwie rodziny, Pawlaków i Kargulów – mówi 
opiekunka zwycięskiego zespołu, Stanisława 
Grad. – Wyróżnili się: z Pawlaków – Ola Religa 
i Paweł Łata, z Kargulów – autentyczni Kargulo-
wie, Weronika i Patryk Kargulowie. Przesłaniem 
spektaklu jest troska o naturalne środowisko. 
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